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“É preciso explicar porque o mundo de hoje, que é 
horrível, é apenas um momento de um longo 
desenvolvimento histórico, e que a esperança sempre foi 
uma das forças dominantes das revoluções e insurreições. 
Eu ainda sinto a esperança, como minha concepção de 
futuro”. 

 (Jean Paul Sartre - Prefácio de Os Condenados da Terra) 
 



 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho é uma pesquisa de mestrado cujo título é “Silêncio e naturalização na 
construção das Masculinidades na Educação Básica”. O objeto de pesquisa deste estudo 
consistiu na reflexão acerca da escola no processo de materialidade dos corpos enquanto 
artefatos performativos de masculinidades, cujo objetivo é analisar como a escola de educação 
básica, através dos atos de currículo, se posiciona frente a uma política das masculinidades.	  	  
Nosso ponto de partida está na convicção de que a heterossexualidade, como a pedra angular 
dos alicerces da construção das estruturas culturais da sociedade, produz sujeitos legítimos, 
normais e naturais em detrimento da produção de outros que serão destinados à abjeção, ao 
silêncio, à violência, a patologia e a ilegalidade. Neste sentido, há práticas discursivas 
culturais que permeiam todo fazer escolar, guiado por uma epistemologia dominante que 
estabelece a matriz heterossexual como norma, como princípio natural e essência do sujeito. 
Assim, acreditamos que borrando os limites e as fronteiras desta matriz de inteligibilidade de 
gênero poderemos, então, pensar em novas possibilidades de produções culturais das 
masculinidades sem as marcas da subalternidade, do ridículo, da injúria, da violência, dos 
limites fixos e das fronteiras que limitam as possibilidades outras. Este estudo tem como 
contexto os professores da educação básica, da rede pública estadual de educação do estado 
da Bahia, do município de Jequié-BA. Foram adotados nesta investigação os princípios da 
pesquisa qualitativa descritiva, dadas as contribuições inerentes desta abordagem para o 
estudo de caso amiúde da prática escolar.  Por fim, os dados foram analisados à luz da análise 
de conteúdo baseada em Bardin, o que resultou nas verificações de que os caminhos tomados 
pela escola não estão neutros ou isentos de práticas políticas intencionais. Há práticas 
discursivas culturais que permeiam todo fazer escolar, guiado por uma epistemologia 
dominante que estabelece a matriz heterossexual como norma, como princípio natural e 
essência do sujeito. As melhorias nos campos das sexualidades e gênero não serão efetivadas 
na escola enquanto o modelo de referência for este que está consolidado no paradigma da 
modernidade. 
 
Palavras-Chave: Masculinidade, corpo, educação básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 
This paper refers to a research entitled "Silence and naturalization in the construction of 
Masculinities in Basic Education". The research object of this study was to reflect on the 
school in the process of materiality of bodies as a performative artifact of masculinities, 
whose goal is to analyze how the primary education system through acts of curriculum stands 
before a policy of masculinity. Our point of departure is the conviction that heterosexuality as 
the cornerstone of the construction of society´s cultural structures produces legitimate 
subjects, normal and natural at the expense of the production of others that will be destined to 
abjection, silence, violence, pathology and illegality. In this regard, there are cultural 
discursive practices that permeate the entire school making guided by a dominant 
epistemology which state the heterosexual matrix as rule, as natural principle and essence of 
the subject. Thus, we believe that blurring the boundaries and borders of this matrix of gender 
intelligibility is possible, then, to think of new possibilities for cultural production of 
masculinities with no marks of inferiority, ridicule, slander, violence, fixed limits and 
boundaries that restrain other possibilities. The present study´s context is the basic education 
teachers from state public education in the city of Jequié, State of Bahia. Were adopted in this 
investigation the principles of descriptive qualitative research, given the inherent 
contributions of this approach to the case study of school practice. Finally, the data was 
analyzed using content analysis based on Bardin. 
 
Keywords: Masculinity, body, education. 
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A República Federativa do Brasil é oficialmente um estado laico que tem a educação 

como um direito constitucional, garantida na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, expressando que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. 

Nesse sentido, no dia 31de janeiro de 2012, foi possível presenciar um avanço no 

campo educacional com a implementação de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio, o que conferiu oficialmente orientações para a inclusão de Orientação Sexual e 

Identidade de Gênero no currículo. Contudo, este cenário não é só de avanços, mas imbricada 

na rede de poder, pois em 25 de maio de 2011, o material didático intitulado “Kit Contra 

Homofobia” do Projeto Escola Sem Homofobia, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, foi suspenso devido às articulações e 

os embates políticos travados pelo movimento conservador da chamada frente parlamentar 

evangélica e de outras instâncias sociais, com o mote de que estavam defendendo os valores 

da família. 

Dessa forma, todo debate em torno da educação, sexualidades e gênero não ocorre 

alheia das relações de poder, das questões políticas e do exercício da cidadania. Assim, 

acreditamos que problematizar as produções das masculinidades no interior da escola, diante 

do contexto apresentado, evidencia as relações de controle, dominação, as normas regulatórias 

do sexo, as pedagogias culturais e os mecanismos de hierarquização e classificação das 

sexualidades na sociedade. 

No bojo dessa discussão, Louro (2001, p. 73) afirma que “a preocupação com a 

sexualidade tem estado nos centros das preocupações ocidentais desde antes do surgimento do 

Cristianismo e isso tem sido um elemento-chave do debate político de maior parte dos dois 

últimos séculos”.  

Como reforçam Santos e Thürler (2012, p.3), 

[...] a escola e todo sistema de educação, por sua vez, é uma maneira política 
de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os 
poderes que seus atores trazem consigo. Ele afirma que o espaço escolar 
funciona como uma máquina de ensinar, vigiar, de hierarquizar e de 
recompensar. A escola como uma fábrica disciplinadora. 
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Por isso, é preciso pensar nas conjecturas, nos impedimentos e nas prescrições que 

fazem sentido e tem efeitos de verdade, cujas pedagogias objetivam o autodisciplinamento, 

um corpo escolarizado, disciplinado e treinado sob a ótica de um modelo discursivo (LOURO, 

2001).  

Em continuidade ao exposto, faz-se necessário um olhar analítico sobre estas questões 

à luz dos Estudos Culturais, do pensamento pós-moderno e pós-estruturalista com ênfase nos 

processos escolares que produzem efeitos de verdade sobre as sexualidades e gênero. Em 

outros termos, trata-se de refletir a pedagogia escolar para além dos muros da escola, como 

pedagogias culturais que operam via tecnologias culturais, políticas e pedagógicas em uma 

abordagem sob a luz da  nova política de gênero – a Teoria Queer.  

A escola e os processos escolares produzem as subjetividades dos sujeitos e associam 

práticas discursivas pedagógicas que lhes atribuem efeitos de verdade ou abjeção. Desse 

modo, a escola deixa “marcas visíveis desse processo; marcas que, ao serem valorizadas por 

essas sociedades, tornam-se referencias para todos” (LOURO, 2001, p. 21). Assim, tomamos, 

por exemplo, “aqueles e aquelas que se atrevem a expressar, de forma mais evidente, têm sua 

sexualidade são alvo imediato de redobrada vigilância, ficam ‘marcados’ como figuras que se 

desviam do esperado, por adotarem atitudes ou comportamentos que não são condizentes com 

o espaço escolar” (LOURO, 2001, p.26). 

Para essa reflexão, consideramos pertinente um esforço na reflexão de outras 

possibilidades de sexualidades, de novas políticas e pedagogias culturais que concebam a 

escola como uma instância cultual que produz políticas culturais de gênero e sexualidades, 

que problematize a imposição da heterossexualidade como norma e “destino natural” e 

compulsório. 

A educação é um direito social de cada pessoa, portanto, faz-se necessário promover 

novas ações socioculturais e políticas que possam se expressar nos atos de currículo e 

determinar uma nova forma de viver as masculinidades e as feminilidades e mais, que o sejam 

capazes de operacionalizar gênero e sexualidades sob a égide das possibilidades além-

fronteira da heterossexualidade. Denota-se uma proposta político-filosófica que situe-se para 

além dessa linha coerente de inteligibilidade, repensando políticas e pedagogias culturais de 

gênero e sexualidade, com práticas que contribuam para a cidadania em um estado laico e 

preparado para o enfrentamento de todas as formas de dominação, abjeção, preconceitos e 

violências. 
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A educação para a diversidade sexual e de gênero adota um papel fundamental na 

construção de ações e posturas de empoderamento frente às normas regulatórias do sexo que 

instituem e conservam a matriz de inteligibilidade. Desse modo, examinar a escola na 

produção dos atos performativos de masculinidades implica em considerar que a 

masculinidade pode ser reproduzida como um dado natural, essencialista, determinado pelos 

aspectos biológicos e fisiológicos fora das complexas redes de poder, presentes nos discursos 

e nas práticas representativas das instituições e dos espaços sociais, sendo essas produzidas a 

partir da noção estável de gênero e de suas relações. Além disso, a maneira como a escola e os 

seus diversos sujeitos agem em relação às meninas e aos meninos são fundamentais para 

compreendermos como as pedagogias culturais operam as múltiplas tecnologias culturais, 

políticas e pedagógicas produzindo os efeitos de verdade. 

Por essa razão, compreendemos que toda ação pedagógica no espaço escolar é mais 

um dispositivo em que se reafirma a legitimação da matriz heterossexual como o único 

modelo normal e aceito socialmente de viver as sexualidades dos sujeitos, além da 

demarcação das fronteiras da masculinidade hegemônica.   

Como referenda Louro, 
[...] na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, nos espaços 
reconhecidos e públicos ou nos cantos escondidos e privados, é exercida 
uma pedagogia da sexualidade, legitimando determinadas identidades e 
práticas sexuais, reprimindo e marginalizando outras. (2001, p.31) 

Evidentemente, há uma carência de conhecimentos que ajude a enfrentar esse 

problema de maneira sistematizada e aberta nos processos educacionais. O que revela, na 

verdade, as relações de domínio contidas nas práticas discursivas e pedagógicas e a vigilância 

perene da sociedade sobre a escola, a fim de não fugir às normas hegemônicas.  

De acordo com Louro (2003), a escola tem se tornado um dos aparelhos mais 

eficientes no controle da sexualidade. Ainda hoje, após o avanço de estudos e discussões 

acerca da existência de várias formas de vivenciar o gênero e a sexualidade, os profissionais 

em educação norteiam suas ações com base em uma matriz biológica, essencialista e 

determinista, considerando “normal” e “sadio” – a heterossexualidade – negando as outras 

sexualidades, formas, desejos e práticas sexuais. 

Talvez seja correto considerar que toda essa grande questão que nos desafia não seja 

de caráter filosófico ou jurídico, mas sim político. Esse problema político revela-se nas 

inquirições acerca de como evitar que a escola seja um espaço de adestramento, de coerção, 

de corpo sem luz (aluno) e/ou corpo-iluminado (professor). 
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Nesse contexto, focar a escola dentro do processo de materialidade dos corpos 

enquanto artefato de atos performativos de masculinidades, no campo dos estudos culturais e 

da Teoria queer, urge inventariarmos aspectos da produção dos efeitos dos regimes de 

verdade presentes nas pedagogias culturais centradas na política cultural da masculinidade.  

Tomas Tadeu da Silva (2001), em sua obra “Documentos de Identidade: Uma 

Introdução às Teorias do Currículo”, relata que o currículo sempre foi construído para 

produzir efeitos sobre as pessoas, demonstrando dessa forma as implicações do mesmo na 

produção das subjetividades dos sujeitos. Assim, ele afirma que é através do vínculo entre o 

conhecimento, identidade e poder que os temas da sexualidade, raça e da etnia ganham seu 

lugar no território curricular.  

Diante do exposto, buscamos investigar, a partir da seguinte questão que norteia este 

estudo: como a escola pública de Educação Básica se coloca frente a uma política de 

masculinidades?  

E para alcançar os objetivos e a operacionalização das etapas que compreenderam este 

trabalho, as seguintes questões nos auxiliaram na estruturação e nas análises estabelecidas, a 

saber: como os seus professores percebem as representações das masculinidades produzidas 

pelos atos de currículos no contexto escolar? Como a prática discursiva pedagógica docente 

regula as relações entre as masculinidades? De que forma as produções de ficções 

regulatórias, a heteronormatividade e o processo de abjeção aparecem nas práticas 

pedagógicas? Os professores reconhecem os atos de currículo como um dispositivo de 

controle, normalização, naturalização e artefato de gêneros inteligíveis?  

O objetivo deste trabalho consistiu em “analisar como o Colégio Estadual Pedro 

Almodóvar Caballero através dos atos de currículo se coloca frente a uma política da 

masculinidade”. Neste sentido, de modo mais específico objetivou também: identificar as 

percepções dos professores do CEPAC sobre as representações de masculinidade produzidas 

pelos atos de currículos no contexto escolar; examinar a prática discursiva docente no 

processo de regulação entre as relações de masculinidades e como as construções de ficções 

regulatórias, a heteronormatividade e o processo de abjeção aparecem em suas práticas 

pedagógicas e verificar como os professores do CEPAC reconhecem os atos de currículo 

como um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de gêneros 

inteligíveis. 
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Este estudo encontrou seu sentido político, o que o justifica, a partir da minha 

percepção como pedagogo imerso nos processos discursivos e formativos da escola de 

Educação Básica e do anseio em investigar o tema apresentado. 

Assim, o presente trabalho foi fruto das minhas inquietações e reflexões na prática 

docente, visto que minha formação acadêmica e formação continuada não contemplaram as 

questões que envolveram as minhas indagações expressas neste estudo. Mas também, pelo 

sentimento de pertencimento, aliando ainda essas razões à vontade de somar forças nas ações 

voltadas à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos da escola, sob a égide das sexualidades 

dissidentes frente à norma hegemônica que segue a ordem compulsória sexo-gênero-desejo-

prática sexual, demarcando uma linha coerente entre “sexo biológico” e o gênero, sob o 

prisma da heteronormatividade.  

Neste contexto, nosso trabalho se filiou politicamente com as considerações de Butler,  
como um esforço de refletir a possibilidade de subverter e deslocar as noções 
naturalizadas e reificadas do gênero que são suporte à hegemonia masculina 
e ao poder heterossexista, para criar problemas de gênero não por meio de 
estratégias que representem um além utópico, mas da mobilização, da 
confusão subversiva e da proliferação precisamente daquelas categorias 
constitutivas  que buscam manter o gênero em seu lugar, a posar como 
ilusões fundadoras de identidades. (2010, p. 60)  

Dessa maneira, é na busca do exercício pleno da cidadania que meus anseios pessoais 

e também profissionais comungam com o que rege o texto base da 1ª Conferência Nacional de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais: 

Um Estado democrático de direito não pode aceitar práticas sociais e 
institucionais que criminalizam, estigmatizam e marginalizam as pessoas por 
motivos de sexo, orientação sexual e/ou identidade de gênero. A prática 
sexual entre adultos do mesmo sexo é um direito de foro íntimo, bem como o 
é a apresentação social do sentimento de pertencimento a um determinado 
gênero, independente do sexo biológico (BRASIL, 2008, p.4). 

Em outros termos, partimos do princípio da escola como espaço do exercício da 

cidadania sob o regime do estado laico no contexto do estado democrático de direito. Para 

tanto, pensamos a escola como um ambiente de transformação, que atua na formação de 

sujeitos imbricados na rede de poder e capazes de transformar os paradigmas culturais 

hegemônicos que marginalizam, hierarquizam e transformam as pessoas em corpos abjetos. 

Nesse contexto, a escola realiza sua função social ao contribuir com a garantia e 

materialidade do currículo no processo da formação humana e cidadã e na promoção de 

sujeitos culturais múltiplos, políticos e felizes. Assegura-se, dessa forma, o caráter político e 

social deste estudo frente à problemática acerca das produções das masculinidades na escola. 



20 
 

De certa forma, não ignoramos o que adverte Silva (2011, p. 35): “O currículo da 

escola está baseado na cultura dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é 

transmitido através código cultural dominante”. Mas, nos compatibilizamos, portanto, com a 

concepção de escola como uma instância cultural, que pode e deve ser entendida como uma 

das principais bases de modificações das produções e políticas culturais que efetuam os 

regimes de verdade sobre as subjetividades dos sujeitos.   

Este estudo comunga também com os anseios expressos na Constituição Federal, no 

que tange aos direitos fundamentais, com as prescrições da Declaração Universal dos direitos 

humanos, com as lutas dos movimentos sociais LGBTTI e com as políticas da diferença e 

diversidade sexual emergentes na atualidade.  

Em conclusão, diríamos que realizar um estudo em torno dos processos de produção 

das performatividade das masculinidades na educação básica nos desafiou a pensar novas 

formas epistemológicas, a fim de alcançar os objetivos deste estudo. Acresce que estamos 

vivendo em um momento crucial e oportuno para pensar novas políticas culturais em torno 

das subjetividades dos sujeitos da escola, como uma forma de política cultural que está 

diretamente ligada a uma nova política de gênero - Teoria Queer. 

Resta-nos uma palavra sobre a metodologia e o plano de trabalho. Sem dúvida, o 

ponto mais fraco foi a falta de outras vozes que dialogassem conosco dentro da escola, como 

forma de associação política em uma produção cultural pertinente a consolidação de mais 

estudos voltados à temática no interior dos processos escolares. Em outras palavras, houve a 

ausência ou escassez de práticas pedagógicas que estivessem imbricadas nas perspectivas das 

novas políticas de gênero como uma forma de política cultural em ascensão; é em virtude 

desse princípio que foi estruturada grande parte de trabalho. Depois do desafio de 

compreender em profundidade os aspectos metodológicos sob a noção da Análise de 

Conteúdo em Bardin (Cap. I), buscamos compreender a educação num contexto atual à luz 

dos estudos culturais, da pós-modernidade, do pós-estruturalismo e estudos queer (Cap. 2), 

perseguindo a compreensão de que só seria possível pensar as produções das masculinidades 

como atos performativos de gêneros no contexto da cultura, de modo a pensar escola e atos de 

currículo, respectivamente, como instância cultural e tecnologias culturais, políticas e 

pedagógicas que efetuam efeitos de verdade sobre as subjetividade dos sujeitos ao produzir 

política cultural das masculinidades (Cap. 3).  Isto nos permitiu uma leitura analítica das 

tecnologias culturais e pedagógicas na produção das masculinidades na escola (Cap. 4).  

Desta forma temos a seguinte sequência dos títulos: 



21 
 

CAPÍTULO I - PERCURSO METODOLÓGICO 

CAPÍTULO II - EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE: um debate 
contemporâneo das novas possibilidades da escola como tecnologias político-culturais; 

CAPÍTULO III - POLÍTICA DA MASCULINIDADE E POLÍTICA CULTURAL: 
uma análise da escola e dos processos escolares como aparato de construção das 
subjetividades masculinas; 

CAPÍTULO IV - QUE MACHO É ESSE? EU QUERO SABER. Uma leitura 
analítica das tecnologias culturais e pedagógicas (atos de currículos) na produção das 
masculinidades na educação básica. 

Por fim, há ainda uma observação importante de ordem epistemológica: as 

considerações imersas em uma nova perspectiva que volta seu olhar para os processos de 

materialidades dos corpos como atos performativos no interior da cultura implicados em 

relações de poder. Esse é um desafio do âmbito das políticas culturais que busca 

problematizar, desnaturalizar e subverter a ordem compulsória do sexo que estabelece a 

heterossexualidade como a única forma de expressar e viver as sexualidades e as formas de 

masculinidades e feminilidades. Propõe-se uma política cultural e educacional que traz como 

proposto as realizações de novas pedagogias culturais que sejam capazes de operar práticas 

pedagógicas de gênero e sexo sob a égide da nova política de respeito à diversidade sexual e 

de gênero. 
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1.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa tem seu aporte teórico e conceitual no campo da perspectiva pós-

estruturalista dos Estudos Culturais e seus desdobramentos nos estudos de gênero, 

masculinidades e estudos queer. O estudo teve seu enfoque na escola de educação básica e 

nos processos de silenciamento e naturalização na materialidade dos corpos enquanto artefato 

das masculinidades. 

Utilizamos a abordagem qualitativa e optamos por uma pesquisa descritiva, levando 

em consideração a possibilidade de analisar, a partir do diálogo realizado com professoras e 

professores, como a escola se posiciona frente a uma política de masculinidades.  

Para Minayo (1994), a pesquisa qualitativa se preocupa em compreender e explicar a 

dinâmica das relações sociais, depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalha 

com a vivência, com a experiência, com o cotidiano e também com a compreensão das 

estruturas e instituições como consequência da ação humana objetivada. Ela propõe responder 

a muitas questões particulares, correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reducionistas e operacionalizados em 

variáveis. 

O enfoque qualitativo nos permite descrever os fenômenos produzidos e reproduzidos 

no espaço escolar e, desse modo, analisar as particularidades, posturas, vivências e 

subjetividades dos envolvidos no estudo. 

Para tanto, estão neste capítulo os pressupostos metodológicos que buscamos como 

bússola no percurso da investigação, a fim de descrever e pontuar os elementos 

metodológicos que serviram de orientação ao nosso estudo. 

 

1.2 ASPECTOS EXPLORADOS, OBJETIVOS, MÉTODO E ABRANGÊNCIA DESTA 

PESQUISA 

 

1.2.1 Os objetivos da pesquisa à guisa da pergunta que norteia a investigação 

 

Este estudo foi delimitado aos professores da educação básica, pertencentes à rede 

pública estadual de educação do estado da Bahia; o antigo Instituto de Educação Penélope 
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Cruz (IEPC)1, a partir do dia 30 de dezembro de 2011, recebeu a nova denominação de Centro 

Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Penélope Cruz2. 

Contudo, os professores da rede estadual de ensino da Bahia, em 11 de abril de 2012 

deflagraram greve, voltando suas atividades após cento e quinze dias, em três de agosto do 

mesmo ano, o que acarretou danos e sérias dificuldades na aplicabilidade de nosso 

instrumento de coleta de dados junto ao corpo docente, haja vista os transtornos de ordem 

organizacional, pedagógico e de reposição de aulas oriundos dos dias paralisados. 

Desse modo, fomos obrigados a reestruturar alguns aspectos metodológicos de nosso 

projeto, buscando outro campo empírico que nos fosse mais favorável naquele momento e que 

não comprometesse a integridade e a investigação proposta, de modo a não afetar o corpus da 

pesquisa, o que poderia caracterizar a impossibilidade de execução da mesma. 

Assim, na qualidade de escola pública da rede estadual da Bahia de educação básica, 

foi escolhido o Colégio Estadual Pedro Almodóvar Caballero3 (CEPAC), por possuir as 

mesmas condições do Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da 

Informação Regis Pacheco, a fim de abranger a nova amostragem, satisfazendo o conjunto da 

população e amostra que compreendem o corpus desta pesquisa. 

Outrossim, foram readequados os objetivos desse estudo, cujo objetivo geral foi  

analisar como o Colégio Estadual Pedro Almodóvar Caballero, através dos atos de currículo, 

se posiciona frente a uma política de masculinidades; os objetivos específicos, por 

conseguinte, tornaram-se os listados a seguir:  

§ Identificar as percepções dos professores do CEPAC sobre as representações de 

masculinidades produzidas pelos atos de currículos no contexto escolar;  

§ Examinar a ação docente no processo de regulação entre as relações de 

masculinidade e como as construções de ficções regulatórias, a 

heteronormatividade e o processo de abjeção, aparecem em suas práticas 

pedagógicas;  

                                                
1 O referido nome se trata de uma nomenclatura fictícia. 
2 O referido nome se trata de uma nomenclatura fictícia 
3 O referido nome se trata de uma nomenclatura fictícia que fará relação com os pseudônimos atribuídos aos sujeitos desta 
pesquisa, a fim de garantir o anonimato do colégio participante. 
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§ Verificar como os professores do CEPAC reconhecem os atos de currículo como 

um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de gêneros 

inteligíveis. 

Assim, delimitados os objetivos, no intuito de alcança-los, algumas perguntas de 

pesquisa foram formuladas: 

§ Como o CEPAC, escola pública de Educação Básica, se posiciona em relação a 

propostas relacionadas a políticas de masculinidades?  

§ De que maneira os professores da Educação Básica identificam as 

representações de masculinidade produzidas pelos atos de currículos no contexto 

escolar?  

§ Como os atos de currículos produzem as construções de ficções regulatórias, a 

heteronormatividade e a abjeção?  

§ Os professores reconhecem os atos de currículo como um dispositivo de 

controle, normalização, naturalização e artefato de corpos generificados sob o 

ponto de vista da matriz de inteligibilidade? 

 

1.2.2 O lugar de onde fala o pesquisador e sua implicação no corpus da pesquisa. 

 

Durante todo processo de formação e construção de uma identidade, constantemente 

cambiante e fluida, revemos valores, aprendizados, saberes e fomentamos novos 

conhecimentos, que de alguma forma em diversos momentos subvertem a lógica e as marcas 

dos processos disciplinares e civilizatórios, anunciados e processualmente cunhados em nosso 

corpo. Assim, nas relações sociais, construímos e nos materializamos como seres dotados de 

performances e atributos que nos são próprios ou que foram impostos e nos fizeram crer que 

eram nossos como essência de si mesmo. 

Propõe-se a indispensável consideração que este trabalho é concebido a partir da 

minha percepção como homem. Um homem que se encontra em um desafio constante diante 

deste projeto hegemônico da masculina épica, que é pautada na matriz heterossexual, no 

imaginário social do eterno guerreiro provedor, pois assim, constituído de uma masculinidade 

precária, que às vezes é subordinada, em outros momentos cúmplice, mas é marginal na 

maioria das vezes, porque trago no corpo as marcas visíveis de uma sexualidade dissidente. E 
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também, como professor imerso nos processos discursivos e formativos da educação 

brasileira, ressalto que o meu lugar de fala é também um local de busca de respostas e 

mudanças, o que torna esta investigação um estudo implicado. (HALBERSTAM, 2008; 

THÜRLER, 2011; SILVA, ORNAT E CHIMIN, 2011; FREITAS, 2011). 

Como reforça Bakhtin (2003 apud KRAMER, 2005, p.44),  

no processo da pesquisa é preciso considerar o lugar de onde observo, escuto, 
pergunto, meço, avalio – a exotopia – entendendo que o objeto pesquisado das 
ciências humanas, tanto quanto o pesquisador, é sempre um sujeito (implicado, 
interessado, situado). 

Assim, entendo como necessário, reafirmar o sentimento de pertencimento, aliando 

ainda essas razões à vontade de somar forças nas ações voltadas à melhoria da qualidade de 

vida dos atores da escola, sob a égide do respeito, reconhecimento e valorização das 

sexualidades dissidentes frente à norma hegemônica. Essa referida norma alinha-se de modo 

inerente à ordem compulsória SEXO-GÊNERO-DESEJO-PRÁTICA SEXUAL, que demarca 

uma linha coerente entre “sexo biológico” e o gênero, sob o prisma da heteronormatividade. 

Como afirma Lévi-Strauss (1975 apud MINAYO, 1994, p. 14): “Numa ciência, onde o 

observador é da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é uma parte de sua 

observação”. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Colégio Estadual Pedro Almodóvar Caballero 

CEPAC, localizada no bairro Jequiezinho, município de Jequié no estado da Bahia. 

Para a seleção da amostragem deste estudo, foram utilizados os seguintes critérios:  

§ Ser uma escola pública estadual de educação básica; 

§ Possuir exclusivamente os níveis de ensino fundamental (anos finais) e médio, 

incluindo a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

§ Ter professores que atuam em mais de um turno, com jornada de trabalho de 20 

e 40 horas semanais; 

Assim, a partir dos critérios de seleção foi escolhido, em um primeiro momento, o 

Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão e Tecnologia da Informação Penélope 

Cruz, posteriormente substituído pelo Colégio Estadual Pedro Almodóvar Caballero pelos 
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motivos já explicitados no item 3.2.1 (os objetivos da pesquisa à guisa da pergunta que norteia 

a investigação) deste capítulo. 

 

1.3.1 Caracterização Geral do Município de Jequié 

 

Atualmente, o município de Jequié compõe o território de identidade do Médio Rio 

das Contas, ocupa um território de 3.227,343 km2, de climas predominantes tropical chuvoso 

e semiárido, que variam aproximadamente de 12º C (inverno) e 40º C (verão) com 

temperatura média anual de 24ºC. Apresenta três tipos de vegetação: caatinga, mata de cipó e 

mata tropical e está a 365 km da capital do estado, no sudoeste da Bahia (IBGE, 2010). 

 

Figura 01: Gráfico da localização de Jequié 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

 

Segundo o Censo Demográfico do ano de 2010 do IBGE, o município possui uma 

população de 151.895 habitantes residentes, distribuídos entre 73.612 homens e 78.283 

mulheres. 
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Figura 02: Gráfico da População Residente e do percentual entre homens e mulheres 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE 

 

Figura 03: Gráfico de homens e mulheres em idade escolar de Jequié 

 
Fonte: IBGE 

 

A realidade educacional do município, identificada pelo Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (IDEB, 2011), evidencia os grandes desafios da educação municipal 

diante das médias estadual, regional e nacional, colocando novamente em debate um velho 

dilema nos campos educacional e cultural: a crise da qualidade de ensino desenvolvido pelas 

escolas públicas brasileiras, em particular nas regiões nordeste e norte, onde denotam-se os 

maiores indicadores de pessoas em condição de vulnerabilidade social. 
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Tabela 1 – Quadro comparativo de notas do IDEB  

 Ensino Fundamental (Anos finais) Ensino Médio 

Jequié 2,7 - 

Bahia 3,3 3,2 

Brasil 3,5 3,3 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica – Deed/ Inep/MEC 

 
Ainda conforme dados do IBGE, até o ano de 2010 encontravam-se matriculados 

26.076 estudantes no ensino fundamental e 6.800 matriculados no ensino médio, perfazendo 

os números de 84 estabelecimentos de ensino de educação infantil, 151 escolas de ensino 

fundamental e 17 instituições educacionais de ensino médio, como pode ser observado no 

gráfico abaixo: 

 

Figura 04: Gráfico de número de escolas de Jequié por níveis de ensino. 

 
Fonte: IBGE 

 

O Censo Escolar da Educação Básica – Deed/ Inep/MEC (2009) contribuiu com 

nossos dados quando apresentou as taxas de abandono escolar do município:  8,7% para o 

ensino fundamental (anos finais) e 14,5% para o ensino médio. As taxas de distorção idade-

série são de 43,0% e 50,7%, respectivamente para os ensinos fundamental (anos finais) e 

ensino médio também corroboraram com os dados coletados. 
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Dessa forma, finalmente, nos interessou o modo como essa realidade evidenciada 

resvala nas relações e implicações compositoras do universo pesquisado, cuja referência e 

estratégia metodológica apresentaram-se como a trajetória percorrida neste estudo. 

 

1.3.2 Caracterização do Bairro 

 

De acordo com a Lei nº 1.883 de 17 de abril do ano de dois mil e doze, que estabelece 

os limites dos bairros de Jequié e o mapeamento e memorial descritivo da divisão territorial 

urbana e do distrito sede do município, o Jequiezinho é um bairro de Jequié situado à direita 

do Rio Jequiezinho, região sul do território municipal, tendo por limítrofes os bairros: Vila 

Rodoviária, Tropical, Água Branca, Centro, Pompílio Sampaio, entre outros. 

Considerado um dos bairros mais extensos e populosos da cidade, o Jequiezinho 

abriga inúmeras escolas estaduais, municipais e particulares. Nele está situado a Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (Campus de Jequié), a Diretoria Regional de Educação – 

DIREC 13, a Prefeitura Municipal de Jequié, o Fórum Bertino Passos, a 13ª DIRES (Diretoria 

Regional de Saúde Geral), além de outros órgãos e instituições relevantes para a sociedade 

jequieense. 

O bairro possui uma infraestrutura organizada, pavimentação, linhas de transporte 

público, feira livre e supermercados. Sua população apresenta um perfil socioeconômico bem 

diversificado, prevalecendo, em sua maioria, os profissionais liberais, comerciantes, 

professores e estudantes universitários (repúblicas). 

 

1.3.3 Caracterização da escola  

 

O Colégio Estadual Pedro Almodóvar Caballero originou-se das Escolas Reunidas 

Anísio Teixeira, no bairro do Jequiezinho. E, em 1960, com a criação do Grupo Escolar 

Anísio Teixeira, o colégio foi desmembrado e passou-se a chamar de Escolas Reunidas de 

Jequiezinho. 

No entanto, foi sob o governo estadual de Antônio Lomanto Júnior, em 13 de junho de 

1965, que a escola passou a ter sede própria e receber o nome de Grupo Escolar Pedro 

Almodóvar Caballero. Anos mais tarde, porém, ocorreu novamente a mudança de nome para 
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Escola Estadual Pedro Almodóvar Caballero. E, por fim, com a ampliação dos níveis de 

ensino e a implantação da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (até o ensino médio) 

passou a ser denominado Colégio Pedro Almodóvar Caballero.  

 

Figura 05: Imagem da fachada do Colégio 

 
Fonte: Coleção pessoal do pesquisador. 

 

O colégio possui uma infraestrutura adequada, com biblioteca, laboratório de 

informática, acesso a internet, energia, água e esgoto; é considerada uma instituição de ensino 

de médio porte, com setes salas de aula, uma secretaria escolar, sala de direção, mecanografia, 

cozinha e dispensa, sanitários, sala de professores e coordenação. 
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Figura 06: Imagem de Reunião de Coordenação/ Sala de coordenação 

 
Fonte: Coleção pessoal do pesquisador. 

 

A gestão escolar é composta de um diretor geral, duas vice-diretoras e uma secretária 

escolar, organizada sob a égide da concepção de gestão participativa democrática e, por isso, 

conta com um colegiado e o funcionamento dos programas PDDE/ Caixa Escolar, PDDE/ 

Mais educação/ Tempo integral, PDDE/PDE, PNAE/ Mais Educação, PNAE/ Regular e EJA. 

 

Figura 07: Imagem do Laboratório de Informática 

 
Fonte: Coleção pessoal do pesquisador. 
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O Colégio obteve nos três últimos resultados do IDEB os índices de 3,7 no ano de 

2007, 2,7 no ano de 2009 e 2,1 no ano de 2011, conforme Censo Escolar da Educação Básica 

Deed/ Inep/ MEC (2011), com o número de 481 alunos matriculados entre homens e 

mulheres. 

 
 
Figura 08: Distribuição de matriculados ente os níveis de ensino 

 
Fonte: SEC/IAT/Bahia 
 
 
Figura 09: Imagem de atividades entre alunos e alunas / Sala de aula. 

 
Fonte: Coleção pessoal do pesquisador. 

 

1.3.4 Caracterização da amostra 

 

Ensino	  médio,	  
155	  

Ensino	  
fundamental,	  

326	  
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1.3.4.1 Sujeitos da pesquisa 

 

O critério primordial para a seleção dos informantes se configurou basicamente em ser 

professor (a) da rede estadual de ensino atuando no Colégio Estadual Pedro Almodóvar 

Caballero (CEPAC). Assim sendo, o universo da amostra foi composto por oito entrevistados 

(as) com situação funcional efetiva, contratados (as) sob o Regime Especial de Direito 

Administrativo (REDA) e o Contrato de Prestação de Serviço Temporário (PST), dando 

destaque especial aos efetivos em função dos objetivos da pesquisa e de obter maior 

consistência e menor erro amostral (destaca-se que os contratados sob o regime REDA e PST 

compreendem o quadro temporário de docentes na instituição). 

Para preservar o anonimato dos sujeitos investigados, por questões éticas e em 

atendimento ao que propõe a Resolução CNS 196/96, substituímos seus nomes verdadeiros 

por pseudônimos. Os pseudônimos que utilizamos são nomes de personagens das produções 

do cineasta Pedro Almodóvar. Dessa maneira, conforme pode ser observado na tabela abaixo, 

apresentamos os pseudônimos dos entrevistados, o tempo e a duração das entrevistas, a data e 

local em que foram realizadas. 

Tabela 2 - Pseudônimos dos entrevistados, tempo e a duração das entrevistas, a data e local em que foram 
realizadas. 

Nº/ Entrevistado (a) Data de 
entrevista  

Horário da 
entrevista 

Local da entrevista Duração da 
entrevista 

01 Kika 16/10/2012 14h 40min CEPAC/ Laboratório de 
Informática 

35min 47 seg 

02 Tina 18/10/2012 14h 00min CEPAC/ Laboratório de 
Informática 

36min 53seg 

03 Agrado 18/10/2012  19h 00min CEPAC/ Laboratório de 
Informática 

35min 08seg 

04 Lola 18/10/2012 20h 20min CEPAC/ Laboratório de 
Informática 

30min 34seg 

05 Riza 19/10/2012 10h 00min UESB/ Biblioteca Wally Salomão 41min 40seg 

06 Vera 19/10/2012 19h 00min CEPAC/ Biblioteca 17min 06seg 

07 Raimunda 19/10/2012 20h 00min CEPAC/Biblioteca 29min 02seg 

08 Dolores 19/10/2012 21h 00min CEPAC/Biblioteca 30min 07seg 

Duração total das entrevistas 4h 16min 17seg 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados provenientes da pesquisa. 
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As variáveis usadas para a caracterização dos entrevistados foram: sexo/ gênero, 

jornada de trabalho, situação funcional, formação acadêmica, estado civil e religião. 

A seguir, por meio das tabelas (3 a 8) e figuras (10 a 15), apresentamos as informações 

sobre os participantes da pesquisa, estabelecendo desse modo, o perfil dos entrevistados (as) 

que selecionados compõem a amostra deste estudo. 

 

Tabela 3 - Caracterização da variável de Sexo/ Gênero da amostra. 

Feminino  5 

Masculino 3 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

Figura 10: Gráfico do percentual de entrevistados (as) do sexo feminino e masculino 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

Tabela 4 - Caracterização da jornada de trabalho da amostra. 

20 horas 4 

40 horas 4 

Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 
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Figura 11 - Gráfico da caracterização da jornada de trabalho da amostra. 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

Tabela 5 - Caracterização da situação funcional da amostra. 

PROFESSOR(A) EFETIVO(A) 6 

PROFESSOR(A) REDA 1 

PROFESSOR(A) PST 1 

Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

Figura 12 – Gráfico da caracterização da situação funcional da amostra. 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 
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Tabela 6 - Caracterização da formação acadêmica da amostra. 

PEDAGOGIA 1 

LETRAS 5 

BIOLOGIA 1 

GEOGRAFIA 1 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

 

Figura 13 – Gráfico da caracterização da formação acadêmica da amostra. 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

 

Tabela 7 - Caracterização do estado civil da amostra. 

SOLTEIRO (A) 2 

CASADO (A) 3 

DIVORCIADO (A) 3 

Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 
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Figura 14 – Gráfico da caracterização do estado civil da amostra. 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

Tabela 8 - Caracterização da religião da amostra. 

PROTESTANTE 5 

CATÓLICO 2 

ESPÍRITA 1 

Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 

 

Figura 15 – Gráfico da caracterização da religião da amostra. 

 
Fonte: Informações obtidas durante a coleta de dados junto ao CEPAC, outubro/2012. 
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Desse modo, por se tratar de uma abordagem qualitativa, não nos detemos em 

quantificar o número de pessoas a serem entrevistadas, mas sim, em discutir de forma 

aprofundada algumas questões consideradas relevantes em face à complexidade das suas falas 

direcionadas ao objeto em análise. 

Assim, Minayo reforça nossos argumentos sobre a questão da amostragem na pesquisa 

qualitativa, quando afirma que, “a pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para 

garantir sua representatividade. [...] A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões” (MINAYO, 1994, p. 43). 

Na verdade, deve-se um maior aprofundamento e abrangência na compreensão do objeto de 

estudo e uma preocupação menor em quantificar.  

 

1.4 PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Para a realização da pesquisa de campo estabelecemos, no primeiro momento, uma 

conversa com o diretor e as vice-diretoras do colégio para dialogar sobre o objeto e os 

objetivos da investigação. Na mesma oportunidade, depois de tudo combinado e de posse das 

autorizações, ainda por meio da direção, iniciamos contatos com o corpo docente.  

Assim, ao longo do trabalho de campo, procuramos realizar, em consonância com a 

secretaria escolar, uma investigação da análise documental desses professores, uma breve 

compilação de dados pessoais, a fim de estabelecer a caracterização dos sujeitos desta 

pesquisa. 

Outro instrumento metodológico também foi utilizado na coleta de dados: o recurso 

de entrevista semiestruturada, sendo essa a principal técnica de coleta de dados durante a 

investigação. 

 

1.4.1 Técnica de coleta de dados 

 

A técnica de coleta de dados que utilizamos foi a entrevista semiestruturada. Optamos 

por esse instrumento de coleta, pois em nossa compreensão possibilitava “obter informações 

de questões concretas” com a liberdade de realizarmos explorações não previstas, além de 



40 
 

permitir aos entrevistados dissertarem sobre o tema e abordarem aspectos relevantes sobre a 

pesquisa (NEGRINI, 2004). 

Assim, a entrevista é compreendida aqui como uma técnica de fundamental 

importância para a compreensão dos significados atribuídos pelos sujeitos da pesquisa. Como 

afirma Szymanski (2004, p. 10), “esse instrumento tem sido empregado em pesquisas 

qualitativas como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos 

complexos demais para serem investigados por instrumentos fechados num formato 

padronizado”. 

A entrevista semiestruturada é uma fonte de expressão das ideias e dos valores dos 

sujeitos da pesquisa, haja vista que através dessa comunicação orientada, o pesquisador pode 

captar a subjetividade do entrevistado, bem como outras informações mais profundas do 

objeto a ser investigado. Ao mesmo tempo, concede voz ativa aos sujeitos para se 

expressarem sobre a temática em questão, oferecendo dessa maneira um significado particular 

à sua atividade e, por conseguinte, produzi um novo conhecimento de mundo (MINAYO, 

2004). 

A realização das entrevistas foi estruturada após a verificação prévia do roteiro, que se 

realizou por meio da aplicação de uma entrevista-piloto com uma professora que não fez parte 

da amostra. O objetivo foi testar a eficácia do instrumento, tendo em vista os princípios de 

clareza e objetividade dos pontos da entrevista aos informantes. Depois de analisar e verificar 

a eficácia da entrevista-piloto no processo de coleta de dados foram aplicadas as entrevistas 

com os sujeitos da pesquisa nas datas e horários já descritos na Tabela 2, intitulada 

“Pseudônimos dos entrevistados, tempo e a duração das entrevistas, a data e local que foram 

realizadas”. 

Vale ressaltar que, pelos motivos já expressos no inicio deste capítulo, destacando a 

greve dos professores da Educação Básica da Bahia, entre outras dificuldades que 

enfrentamos na aplicabilidade de nosso instrumento de coleta de dados, houve a inviabilidade 

da realização da técnica de observação sistemática prevista no projeto de pesquisa. Ressalta-se 

que essas variáveis não comprometeram, com grandes prejuízos, os processos de análise de 

dados e os resultados da investigação. 
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1.4.2 Descrição das entrevistas 

 

A entrevista seguiu um roteiro básico (Apêndice A), abordando os principais tópicos 

da pesquisa e estruturadas a partir de três grandes eixos temáticos:  

1.) - Masculinidades: qual o homem e/ou mulher que a escola está reproduzindo?;   

2.) - Política de Masculinidade, atos de Currículo e os processos disciplinares do 

corpo;  

3.) - A escola como artefato de ficções regulatórias e dispositivo da 

heteronormatividade. 

Nesse sentido, através do procedimento da entrevista, almejamos a obtenção de dados 

materiais e subjetivos, que nos permitiram alcançar a compreensão dos fenômenos que 

abrangem o objeto deste estudo e os objetivos desta pesquisa. 

 

1.4.3 Aplicação da entrevista 

 

A aproximação dos sujeitos da pesquisa, a efetivação dos processos burocráticos, a 

autorização e o consentimento dos informantes e a aplicação das entrevistas foram realizadas 

no período de junho a outubro de 2012, compreendendo etapas distintas e concomitantes, a 

saber: 

§ Apresentar a proposta de aplicabilidade do Projeto de pesquisa a direção escolar 

e a obtenção de carta de anuência;  

§ Informar aos colaboradores sobre a pesquisa para compreensão e a possível 

participação voluntária na investigação;  

§ Firmar o acordo ético sob a égide da Resolução CNS 196/96, que estabelece as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

junto aos participantes voluntários por meio do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido;  

§ Agendamento das entrevistas (data, horário e local);  

§ Aplicação do instrumento de coleta de dados. 
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As aplicações das entrevistas ocorreram entre os dias 16 a 19 de outubro de 2012, com 

duração total de 4h 16min 17s. As atividades de aproximação e aplicação dos instrumentos de 

coletas foram realizadas no espaço da escola, tais como sala da direção, secretaria escolar, 

sala de coordenação e professores, laboratório de informática e biblioteca. Houve uma única 

exceção quanto à aplicação de uma das entrevistas, realizada no foyer da Biblioteca Wally 

Salomão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, no turno 

matutino.  

Todas as entrevistas foram conduzidas pelo pesquisador e armazenadas digitalmente 

em formato de arquivo sonoro MP3 com o apoio da professora Silvana Biondi, que nos 

disponibilizou o recurso tecnológico IC Recorder – Gravador digital de Portátil de áudio 

SONY. As transcrições das entrevistas foram realizadas pela colaboração voluntária da 

pedagoga Taís Maria Argolo, da estudante Tainá Maria Argolo, do professor Wagner Aguiar 

e do engenheiro ambiental Fábio Espírito Santo, ambas etapas sob a orientação do 

pesquisador. 

 

1.5 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados objetivou ordenar, sumarizar e sistematizar os dados para 

fornecerem as respostas ao problema indicado para a pesquisa. Assim, o procedimento 

adotado como técnica de analise de dados desta investigação foi à análise de conteúdo na 

modalidade temática. 

Segundo Minayo (1994, p. 74), a análise de conteúdo é concebida para além de apenas 

um conjunto de técnicas: por meio dela “podemos encontrar respostas para as questões 

formuladas e também podemos confirmar ou não as afirmações estabelecidas antes do 

trabalho de investigação (hipóteses)”. A autora acrescenta que outra função seria desvendar o 

que está por trás dos conteúdos aparentes. 

Laurence Bardin reforça esse argumento quando relata que 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações.  
Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior 
rigor, será um único instrumento, mas marcado pra uma grande disparidade de 
formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações. 
(BARDIN, 2011, p. 37) 
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Optamos pela modalidade de análise categorial temática, pois através dessa técnica foi 

possível condensar os dados, categorizando e uniformizando-os de forma a tornar mais 

compreensível à análise das respostas e suas interpretações sob o resguardo do que afirma 

Bardin (2011, p. 135): “fazer análise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ 

que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, pode significar 

alguma coisa pra o objetivo analítico escolhido”. Desse modo, a construção das categorias de 

análise surgiu como resultado dos temas-eixo elaborado no roteiro das entrevistas. 

Para fins operacionais, “a análise de conteúdos pode abranger as seguintes fases: pré-

análise, exploração do material, tratamento dos resultados obtidos e interpretação” 

(MINAYO, 1994, p. 76-77). 

A primeira fase (Pré-análise) configurou-se como o primeiro contato com o material 

coletado em campo a ser analisado. Envolveu a transcrição das entrevistas da forma como 

foram explicitadas nas gravações; segue-se com a leitura flutuante do material, a fim de 

constituir o corpus de análise a partir da proposta analítica ao qual o estudo se pretende. 

Na segunda fase (Exploração do Material), o momento foi de aplicarmos o que 

definimos na fase anterior, isto é, consistiu-se na relação entre os dados empíricos, objetivos e 

o aporte teórico conceitual da investigação. Dessa maneira, fizemos o recorte do texto em 

unidades de registro, com a subsequente aplicação das regras de contagem ou separação dos 

recortes, observando os princípios de convergência, divergências e o inusitado. E, para 

finalizar essa etapa, realizamos a classificação e agregação dos dados. 

O último momento (Tratamento dos resultados obtidos e interpretação), realizamos 

uma triangulação dos núcleos relacionados com o objeto, aproximando e reaproximando com 

o material empírico, no intuito de colocar em relevo as informações obtidas. Os referidos 

elementos foram, dessa forma, identificados em três grandes temas (a priori), a saber: 

Tema 1 – A escola como artefato de ficções regulatórias e dispositivo da 

heteronormatividade; 

Tema 2 – Política de Masculinidades, Atos de Currículo e os processos 

disciplinares do corpo; 

Tema 3 – Masculinidades: qual o homem e/ou mulher que a escola está 

reproduzindo. 
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Os pressupostos teóricos deste estudo baseiam-se primordialmente na interseção dos 

Estudos Culturais e seus desdobramentos nos estudos pós-modernos, pós-estruturalistas e 

teoria queer voltados para a educação, sexualidades, gênero e masculinidades sob a ótica das 

reflexões das relações escola, conhecimento/ saber e poder, currículo e cultura. 

Assim, ao articular conjuntamente as contribuições dessas matrizes epistemológicas, 

nos foi possível estabelecer uma reflexão densa acerca da escola nos processos de 

materialidade dos corpos enquanto artefato performativo de masculinidades, assim como 

analisar como a escola, através dos atos de currículo explanados a partir dos cogentes debates 

interdisciplinares que compreendem este estudo, se posiciona frente a uma política da 

masculinidade. 

 

2.1 AS CORRENTES PEDAGÓGICAS MODERNAS E AS NOVAS POSSIBILIDADES 

PEDAGÓGICAS CONTEMPORÂNEAS 

 

A história da humanidade é marcada por diferentes momentos culturais e históricos. 

Em cada tempo foi possível verificar importantes descobertas, avanços e acontecimentos. 

Cada período de maneira diferente contribuiu no processo de desenvolvimento da sociedade, 

uns considerados mais relevantes que outros. Todos contribuíram, por conseguinte, com suas 

peculiaridades e dinâmicas próprias numa tarefa árdua de conduzir a humanidade no mais alto 

grau de crescimento e aperfeiçoamento.  

Do período paleolítico até os dias atuais, grandes mudanças puderam ser vislumbradas 

no mundo: a descoberta do fogo, o domínio sobre os recursos naturais, melhorias no campo 

médico-farmacológico, progressos em todas as áreas do saber, descobertas espaciais nunca 

antes possíveis pela exploração espacial. A humanidade alcançou um grande marco na escala 

evolutiva. Atualmente se fala em sociedade digital, êxito de um projeto globalizado de uma 

sociedade cibernética e tecnológica. Contudo, ainda é possível perceber incertezas, crises, 

guerras, epidemias, misérias, atrocidades, catástrofes, conflitos étnico-raciais, analfabetismo, 

chacinas e grande parte da população vivendo submetida a um processo de exclusão e a todo 

tipo de violência sem precedentes. 

É nesse cenário em que se encontra a educação e os seus processos escolares. A 

educação e a escola são compreendidas, portanto, como uma realidade complexa e 

multifacetada, que ao longo da história e dos processos culturais têm sido recontextualizadas e 
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reconcebidas, a fim de acompanhar os avanços da humanidade no decurso do tempo. Assim, 

as definições de educação e a compreensão de escola são tão variadas quantas são as correntes 

e autores que se dedicaram ao seu estudo. Entretanto, as definições se distinguem, pelo 

menos, em duas perspectivas: 1) A relação entre os processos educacionais e as influências 

internas  (os aspectos cognitivos e emocionais) e externas (os aspectos sociais e situacionais) 

ou da ação mútua entre ambas; 2) A finalidade ou ideal de educação que se busca. O termo 

educação também pode ser compreendido em três outros sentidos: a educação-instituição, a 

educação-processo e a educação-produto. Há ainda a educação não intencional (informal ou 

paralela) e a educação intencional (formal e não formal) (LIBÂNEO, 2010). 

Com o advento da modernidade, que é um marco na história da humanidade, a 

educação passa a adquirir uma tarefa primordial de emancipar o homem pela razão, pela 

formação de um sujeito moderno, disciplinado, com a crença no progresso pela racionalidade 

capaz de garantir um estágio mais desenvolvido, que o encaminhasse para um projeto 

moderno de sociedade. Desse modo, o pensamento moderno passa a constituir-se como 

alicerce da sociedade e da educação, fixando o sistema de valores que estão na base de nossa 

cultura.  

A partir desse ponto, nosso estudo afilia-se às contribuições de José Carlos Libâneo 

(2005, 2010), no esforço de esboçar as teorias modernas da educação e sua relação com o 

pensamento moderno. 

Libâneo (2005) afirma que as teorias modernas da educação na atualidade variam das 

tendências tradicionais às mais avançadas, isto é, apresentam-se sob a forma de várias 

vertentes, que se situam em relação aos seus temas básicos, a saber: a natureza do ato 

educativo, a relação entre sociedade e educação, os objetivos e conteúdos da formação, as 

forma institucionalizadas de ensino, a relação educativa.  

Ele argumenta que as correntes modernas da educação “são também teorias fincadas 

nas ideias de natureza humana universal, de autonomia do sujeito, de educabilidade humana, 

de emancipação humana pela razão de liberdade da ignorância e do obscurantismo pelo saber” 

(LIBÂNEO, 2005, p.20). O autor aponta a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada, o 

tecnicismo educacional e todas as pedagogias críticas inspiradas na tradição moderna como a 

pedagogia libertária, a pedagogia libertadora, a pedagogia histórico-cultural, a pedagogia 

histórico-social, a pedagogia sócio-histórica, pedagogia crítico-social como abordagens 

teóricas modernas da educação. No âmbito dessa arguição, correlatamente, Libâneo (2010) 
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reafirma sua categorização em torno das tendências modernas da educação ao apresentar 

algumas definições clássicas de educação. 

As primeiras concepções pedagógicas são as naturalistas e/ou inatistas, pois atribuem 

primazia aos fatores biológicos do desenvolvimento. Nessa abordagem, a finalidade da 

educação está em trazer à tona o que já existe na natureza do indivíduo e “as tendências de 

seu desenvolvimento que já estariam basicamente prontas desde o nascimento” (LIBÂNEO, 

2010, p.74). 

A seguir ele, apresenta as concepções pragmáticas: nessa abordagem, a educação é 

concebida como um processo imanente ao desenvolvimento humano, cujo resultado é a 

adaptação do indivíduo ao meio social. Nessa perspectiva, a finalidade da educação se 

confunde com o processo de desenvolvimento. 

A próxima corrente é a espiritualista: denota-se que nessa perspectiva, a educação é 

compreendida como um processo inteiro mediante, o qual todas as pessoas vão se 

aperfeiçoando, buscando o fim último da vida – a perfeição, cujo modelo é Jesus Cristo. 

Outras concepções pedagógicas são as culturalistas, que se apropriam dos valores 

culturais e concebem a educação como um processo educativo que transmite os bens 

culturais. Assim, o indivíduo forma sua vida interior, sua personalidade e com isso pode criar 

mais cultura. 

As concepções ambientalistas creem que é a sociedade que propicia valores, ideias e 

regras as quais o espírito do educando deve submeter-se. Dessa forma, lançam no ambiente 

externo toda força de atuação sobre o indivíduo para configurar sua conduta às regras da 

sociedade. Essa abordagem conta também com outra vertente originária do behaviorismo, 

cuja educação seria a organização de situações estimuladoras pelas quais se controla o 

comportamento, em uma abordagem essencialmente comportamentalista. 

Subsequente, seguem-se as concepções interacionistas, que compreendem o processo 

educativo a partir da interação entre o sujeito e o meio, numa inter-relação constante entre 

fatores internos e externos. 

Há por fim, as concepções baseadas na visão crítica, desenvolvida dentro da tradição 

socialista-marxista, que concebe a educação como produto do desenvolvimento social e 

determinado pela forma de relações sociais de uma dada sociedade, criticando radicalmente a 

educação individualizadora. Nessa vertente, constituem-se como conteúdos da educação os 
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conhecimentos, as habilidades, os procedimentos e valores, conforme contextos definidos de 

espaço, tempo, cultura e relações sociais. 

Desse modo, as pedagogias modernas, em seus vários matizes, estão alicerçadas “em 

nome da razão e da ciência que se abafam o sentimento, a imaginação, a subjetividade e, até, a 

liberdade, à medida que a razão institui-se como instrumento de dominação sobre os seres 

humanos” (LIBÂNEO, 2005, p. 21).  Esquematicamente, como apresenta Libâneo, são essas 

suas características em comum: acentuação do poder da razão; atividade racional científica, 

tecnológica enquanto objeto de conhecimento que leva as pessoas a pensarem com autonomia 

e objetividade; a cultura universal objetiva como gênese de conhecimento e modo de ação, 

que precisam ser comunicadas às novas gerações e recriadas em função da continuidade dessa 

cultura; a noção de direito básico universal; educadores como representantes legítimos da 

cultura moderna, cuja missão é impulsionar os alunos/as a internalizarem valores universais, 

tais como autoconsciência, autonomia, racionalidade, liberdade (LIBÂNEO, 2005). 

Ao elucidar as concepções educacionais modernas, pretendemos evidenciar a escola 

como artefato do sujeito moderno, atrelada ao discurso pedagógico corrente e à ótica 

iluminista da educação. Assim, essa compilação das ideias de Libâneo almejou “mostrar 

como as práticas e os saberes vêm funcionado, nos últimos quatro séculos para fabricar a 

Modernidade e o assim chamado sujeito moderno” (VEIGA-NETO, 2005, p.18). 

Marisa Cristina Vorraber Costa (1995) reforça afirmando que o magistério concebido 

por nós hoje se constituiu a partir do século XV, imerso na sociedade disciplinar erigida pelo 

conjunto de transformações que produzem a modernidade e relata que, 

Na sociedade moderna emergente inscreve-se o surgimento definitivo de 
uma civilização de base escolar que se consolidará, incessantemente, até os 
nossos dias. A partir de então, seja sob a forma de petites écoles ou de 
colégios, é a esta instituição que cabe a tarefa de reprodução das normas e de 
transmissão cultural, deslocando para si o papel educativo. (COSTA, 1995, 
p. 75) 

A educação sob a égide da sociedade moderna está em débito com suas promessas: 

promover a autonomina do indivíduo e o desenvolvimento da razão para inserção do mesmo 

na vida social. Em síntese, o princípio da cientificidade e objetividade da modernidade 

produziram avanços significativos, mas também têm produzido muitas injustiças, violências, 

desigualdades, exclusões...  
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2.1.1 As Correntes Educacionais Atuais 

 

A partir desse conjunto de correntes educacionais exposto por Libâneo (2005), sem 

pretender retomar as abordagens teóricas que resultam nas classificações de teorias 

pedagógicas, apresentamos o esboço de um quadro geral das tendências educacionais 

contemporâneas.  

 

Tabela 9 – Quadro das correntes pedagógicas contemporâneas 

CORRENTES MODALIDADES 

Racional-tecnológica 

 
Ensino de excelência 
Ensino tecnológico 
 

Neocognitivistas 

 
Construtivismo pós-piagetiano 
Ciências cognitivistas 
 

Sociocríticas 

 
Sociologia crítica do currículo 
Teoria histórico-cultural 
Teoria sociocultural 
Teoria sóciocognitiva 
Teoria da ação comunicativa 
 

“Holísticas” 

 
Holismo 
Teoria da Complexidade 
Teoria naturalista do conhecimento 
Ecopedagogia 
Conhecimento em rede 

“Pós-modernas” 

 
Pós-estruturalismo 
Neopragmatismo 
 

Fonte: Libâneo (2005, p.26) 

 

Embora apresentado sumariamente, algumas correntes pedagógicas contemporâneas 

são esforços teóricos de releituras das teorias modernas, enquanto outras se afiliam ao 

pensamento pós-moderno focando na escola e no trabalho dos professores e outras, ainda, 

utilizam-se do discurso pós-moderno e propõem-se a desmontar as propostas existentes 

(LIBÂNEO, 2005). 
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De tal modo, em razão ao imanente avanço do conhecimento e os desafios dos tempos 

atuais como ruptura ao paradigma moderno, surge a pós-modernidade como possibilidade 

frente à crítica ao pensamento moderno e seu esgotamento na sociedade e na educação. O 

pensamento pós-moderno como um arsenal de novas ideias, em uma visão multidisciplinar, 

transdisciplinar, interdisciplinar e contradisciplinar, aberta às inovações e objetivando 

encontrar possibilidades teóricas de superação: a sociedade e a educação em novos momentos, 

novas reivindicações e novas possibilidades.   

Portanto, entre as tendências pedagógicas contemporâneas aparecem as tendências 

educacionais que arbitrariamente chamaremos de “pós-modernas”, haja vista que “as 

correntes ‘pós-modernas’ não se sentem confortáveis em se autodenominar como pedagogias, 

assim com recusam as classificações” (LIBÂNEO, 2005, p. 34).  

No que concerne às conexões entre a educação e a pós-modernidade, entendemos que 

emerge um debate acerca da necessidade da construção de um novo paradigma educativo 

capaz de conduzir o projeto moderno de sociedade e educação sob suspeita e análise. Com 

tudo isso, ao se filiar à concepção atual de educação na perspectiva pós-moderna, estamos 

propondo uma reflexão em torno da compreensão de educação que atravesse os princípios e 

as bases epistemológicas dos Estudos Culturais, das correntes pós-modernas, pós-

colonialistas, pós-estruturalistas, estudos queer e suas implicações nas ficções das 

performatividades das masculinidades. 

 

2.1.1 Estudos Culturais e a Educação 

 

Os Estudos Culturais nasceram inicialmente com a proposta e a síntese elaborada por 

Raymond Williams (Cultura e Sociedade: 1780-1950), sendo desenvolvida mais tarde por 

Stuart Hall e diversos outros teóricos. Os Estudos Culturais encontram sua origem no 

momento de transformação das perspectivas críticas que são geradas, quase simultaneamente, 

dentro e fora da academia. Desse modo, os Estudos Culturais buscam um debate teórico-

metodológico que instiga a repensar o próprio conceito de cultura (ADELMAN, 2006) e 

inauguram “um local onde a nova política da diferenciação – racial, sexual, cultural, 

transnacional – possa ser combinada e articulada em toda sua intensa pluralidade” (LATA 

MANI, 1992 apud NELSON, TREICHLER & GROSSBERG, 1995, p. 07). 
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Forjado em um contexto da contracultura, do sentimento das margens contra as 

posições de centro, os Estudos Culturais concebem a cultura como um campo contestado de 

significação, um campo de luta e de produção semiótica, um jogo de poder, como campos 

sujeitos à disputa e à interpretação, em que se define a forma como as pessoas e os grupos 

dever ser, assim como a forma como a sociedade deve ter (SILVA, 2011). 

É partir das contribuições de Raymond William, ao ampliar o conceito de cultura 

como um sistema de significação constantemente atribuída, rompendo com o “cânon” 

dicotômico da chamada “alta cultura” em oposição à chamada “baixa cultura”, em que as 

subculturas, as culturas populares, as culturas de massa, entre outras, foram incorporadas as 

análises e as intervenções políticas de dominação e exploração existentes nas fronteiras 

culturais. Partindo desse prisma, é possível refletir em termos educacionais todo ser humano 

como um ponto de intercâmbios que produz e reproduz significados e representações (SILVA, 

2011). 

Como reforça Silva (2011), 

Para Williams, em contraste com a tradição literária britânica, a cultura 
deveria ser entendida como o modo de vida global de uma sociedade, como 
a experiência vivida de qualquer agrupamento humano. Nessa visão, não há 
nenhuma diferença qualitativa entre, de um lado, as ‘grandes obras’ da 
literatura e, de outro, as variadas formas pelas quais qualquer grupo humano 
desenvolve suas necessidades de sobrevivência (2011, p.131). 

 Stuart Hall acrescenta que “Os Estudos Culturais não são uma única coisa. [...] Não 

foram uma única coisa” (NELSON, TREICHLER & GROSSBERG, 1995, p. 11). Trata-se de 

um campo que se caracteriza, entre outros aspectos, por uma interseção de diferentes 

disciplinas. 

Como relata Nelson, Treichler e Grossberg (1995), 

Os Estudos Culturais constituem um campo interdisciplinar, transdisciplinar 
algumas vezes contradisciplinar que atua na tensão entre suas tendências 
para abranger tanto uma concepção ampla, antropológica de cultura, quanto 
uma concepção estreitamente humanística de cultura. [...] Os Estudos 
Culturais estão, assim, comprometidos com o estudo de todas as artes, 
crenças, instituições e práticas comunicativas de uma sociedade (NELSON, 
TREICHLER & GROSSBERG, 1995, p. 13). 

E nesse contexto interdisciplinar, transdisciplinar e contradisciplinar estão incluídas as 

questões da educação e das políticas de masculinidades. Assim, os Estudos Culturais nos 

permitem promover uma educação voltada para o respeito à diversidade e às diferenças, 

questionando as “reivindicações de universalidade das manifestações culturais europeias, bem 
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como contestar as narrativas e demais produções intelectuais eurocêntricas dominantes” 

(PILETTI e PRAXEDES, 2010, p.115-116). 

Nelson, Treichler e Grossberg (1995) ainda contribuem com nossa argumentação 

quando dizem que “Os Estudos Culturais têm uma longa história de compromisso com 

populações sem poder” (NELSON, TREICHLER & GROSSBERG, 1995, p.28) e 

acrescentam descrevendo as principais categorias da pesquisa atual em Estudos Culturais: 

Gênero e sexualidade, nacionalidade e identidade nacional, colonialismo e 
pós-colonialismo, raça e etnia, cultura popular e seus públicos, ciência e 
ecologia, política de identidade, pedagogia, política da estética, instituições 
culturais, política da disciplinaridade, discurso e textualidade, história e 
cultura global numa era pós-moderna (NELSON, TREICHLER e 
GROSSBERG, 1995, p. 8). 

Assim, em um mundo social e cultural cada vez mais complexo, os Estudos Culturais 

podem ser um campo importante para travar as diversas análises entre educação e as políticas 

de masculinidades, além de promover uma educação voltada para o respeito à diversidade e às 

diferenças em busca de novas possibilidades democráticas inerentes às performances de 

masculinidades. 

Piletti e Praxedes (2010, p.120), ao citarem Giroux (1999), acrescentam que “respeitar 

as diferenças é expandir o potencial da vida. [...] É realizar uma contestação das estruturas de 

poder, pensamento e ação, como o capitalismo, o racismo e o patriarcalismo, que oprimem 

inúmeras outras maneiras de expressão e de vida”. Desse modo, as narrativas educacionais e 

os processos de escolarização, inspirados no pensamento moderno, fazem da escola um 

espaço que reforça a desigualdade e a subordinação, isto é, artefato dos processos de 

naturalização do mundo cultural e social.  

A escolarização frequentemente funciona para afirmar as histórias 
eurocêntricas e patriarcais, as identidades sociais e as experiências culturais 
dos/as estudantes de classe média, ao mesmo tempo em que marginaliza ou 
apaga as vozes, as experiências e as memórias culturais dos/as assim 
chamados/as estudantes da ‘minoria’. Para muitos/as estudantes, a 
escolarização significa ou vivenciar formas cotidianas de interação escolar 
que são irrelevantes para suas vidas ou sofrer a dura realidade da 
discriminação e da opressão, através de processos de classificação, de 
policiamento, de discriminação e de expulsão (GIROUX, 1995, p. 86-87). 

Os Estudos Culturais contribuem com nossos objetivos, pois no bojo de suas 

discussões está a preocupação com a relação entre cultura, conhecimento e poder. E se 

apresenta como “um afastamento enorme em relação às narrativas mestras eurocêntricas, ao 

conhecimento disciplinar, à alta cultura, ao cientificismo e a outros legados inspirados pela 

diversificada herança do modernismo” (GIROUX, 1995, p. 89).  
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Outro aspecto importante a respeito dos Estudos Culturais reside na compreensão de 

que a diferença não se reduz às determinações econômicas das classes sociais, como propõe a 

“famosa metáfora marxista da divisão entre infraestrutura e superestrutura” (GIROUX e 

SIMON, 1995, p.133), mas na diferença cultural, isto é, “vivemos em relação de intercâmbio 

econômicos e cultural e não estamos apenas separados por uma diversidade neutra e bela, que 

pode ser contemplada desde que cada um saiba ocupar o seu lugar específico no espaço 

social” (PILLETI e PRAXEDES, 2010, p. 124). A diferença se manifesta porque os seres 

humanos não são iguais e gozam de diferentes identidades, com necessidades e concepções 

distintas, como significados e representações construídas.  

Como relata Homi Bhabha (2007),  

A representação da diferença não deve ser lida apressadamente como reflexo 
de traços culturais ou étnicos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da 
tradição. A articulação social da diferença da minoria é uma negociação 
complexa, em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos 
culturais que emergem em momentos de transformação histórica (BHABHA, 
2007, p. 21).  

Os Estudos Culturais são particularmente sensíveis à compreensão da diferença sem 

estabelecer hierarquias e/ou binarismos, a fim de não resvalar em uma concepção de 

“diferença autorizada”, estável, fixa e fora da alteridade, das relações de poder.   

Nelson Piletti e Walter Praxedes (2010) acrescentam que, 

Um dos pressupostos do pensamento europeu é sua realização por meio das 
oposições binárias que legitimam as relações de opressão, dominação e 
exclusão do outro. O pensamento bipolar se define por uma hierarquia entre 
dois polos, ou seja, não concebe a diferença sem hierarquização, 
estabelecendo como polo normativo e dominante as religiões cristãs e sua 
concepção de divino e bem, complementadas por valores que mitificam a 
luz, a brancura, o lado direito, o masculino, como definidores de uma ordem 
que de ser imposta [...] as pessoas sem poder nem propriedade (PILETTI e 
PRAXEDES, 2010, p.117). 

Os Estudos Culturais desafiam a pesquisa e as práticas educacionais ao propor uma 

oposição às concepções dominantes e elitistas de cultura, assim como as formas mais 

ortodoxas das metanarrativas do marxismo a respeito da sociedade. Além de promover a 

compreensão de educadores/as como intelectuais públicos/as que, autoconscientes, produzem 

conhecimento e discursos que mantêm uma relação com o poder, os quais devem ser 

analisados em vinculação tanto com as condições de sua constituição quanto com suas 

implicações sociais, rejeitando a hipótese de que os/as professores/as são simplesmente 

transmissores/as de configurações existentes de conhecimento, estando sempre implicados na 
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dinâmica do poder e conhecimento social que produzem, mediam e legitimam em suas salas 

de aula (SILVA, 1995). 

Portanto, ao realizarmos uma análise reflexiva dos processos educacionais, é possível 

ainda perceber na escola um reforço dos discursos uniformes e uniformizantes da cultura 

dominante e ao enfraquecimento correlativo dos princípios da diferença e diversidade. Ao 

invés de promover a diferença e a diversidade cultural, é possível verificar práticas 

legitimistas e segregacionistas que punem, controlam, silenciam e vigiam toda e qualquer 

forma de manifestação cultural no espaço escolar que se desvia ao entendimento universalista 

da cultura e foge à ótica da norma dominante. Essas práticas possuem suas bases 

epistemológicas na cientificidade proposta pelo paradigma ocidental moderno. 

 

2.1.1.1 A escola como local de política cultural: Instancia cultural de produção semiótica e 

tecnologias culturais e pedagógicas 

 

A compreensão dos processos educacionais imersos nos Estudos Culturais representa 

um desafio frente às concepções de educação sob a ótica de um olhar centrado na 

modernidade europeia. Um ponto central, talvez, para se pensar os novos rumos da educação 

e a escola esteja no deslocamento do lócus de enunciação, uma relocação da origem do olhar, 

que seja capaz de provocar um intercâmbio e uma reorganização de ideias e teorias que até 

agora só eram marginal ou precariamente correlacionadas e reconhecidas, assim como no 

impulso de um movimento intelectual interessado na produção e representação de significados 

no âmbito de formações culturais contemporâneas. Essas reflexões devem considerar a 

educação como uma forma de política cultural que seja capaz de “criar condições para o 

fortalecimento do poder individual e a autoformação dos alunos como sujeito políticos” 

(GIROUX e MCLAREN, 2011, p. 157). 

Sob o enfoque dos Estudos Culturais, podemos perceber a educação e a escola como 

artefatos culturais, isto é, sistemas de significação no contexto de relações de poder. Sendo 

assim, “na medida em que em que se constitui um sistema de significação, é cultural” 

(SILVA, 2011, p. 139) e também política, porque enfatiza a importância de tornar o social, o 

cultural, o político e o econômico os principais aspectos de análise a avaliação da 

escolarização contemporânea. (GIROUX e SIMON, 2011). 
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Moreira e Silva (2011) sinalizam que a educação compreendida como uma política 

cultural devem considerar as histórias, os sonhos e as experiências que seus atores trazem para 

o espaço escolar. Propõe-se uma atenção às maneiras pelo quais os sujeitos escolares 

mediatizam as formas culturais e nelas se situam: “é imperioso que se criem métodos de 

análise que não partam do pressuposto de que as experiências vividas podem ser 

automaticamente inferidas a partir de determinações estruturais” (GIROUX e MCLAREN, 

2011, p. 163). 

Nestor Canclini (2001) contribui com nossos argumentos ao afirmar que políticas 

culturais são  

Los estúdios recientes tienden a incluir bajo este concepto al conjunto de 
intervenciones realizadas por el estado, las instituiciones civis y lós grupos 
comunitários oraganizados a fin de orientar el desarollo simbólico, satifacer 
las necesidades culturales de la población y obtener consenso para um tipo 
de orden o transformación social. Pero esta manera de caracterizar el âmbito 
de las polítcas culturales necesita ser ampliada teniendo em cuenta el caráter 
transnacional de lós procesos simbólicos y materiales em la actualidad 
(CANCLINI, 2001, p. 65). 

As discussões suscitadas pelos aspectos culturais e políticos da educação nos 

permitem conceber a educação como uma instância cultural e equiparar a outras instâncias 

culturais, como afirma Silva (2011, p. 139): “tal como a educação, as outras instâncias 

culturais também são pedagógicas, também têm uma ‘pedagogia’, também ensinam alguma 

coisa”. 

Os Estudos Culturais equiparam as diferentes formas culturais e estabelecem uma 

análise das instâncias, instituições e processos culturais como tecnologias culturais orientadas 

por relações sociais assimétricas, destacando suas implicações na produção de significados, 

promovendo nos indivíduos uma noção de identidade, na formação e regulação de desejos e 

subjetividades. É válido ressaltar que “ao mesmo tempo em que a cultura em geral é vista 

como uma pedagogia, a pedagogia é vista como uma forma cultural: o cultural torna-se 

pedagógico e a pedagogia torna-se cultural” (SILVA, 2011, p. 139). 

Simon (1995) chama atenção para a importância do conceito de tecnologias culturais, 

pois na visão dele amplia-se a noção de pedagogia, possibilitando um entendimento mais 

acuidado dos processos educacionais, do que ocorre no interior da escola e de suas 

articulações com outras formas de trabalho cultural. O teórico propõe que o processo 
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organizado e regulado de produção de significados torna-se um dispositivo, um aparato de 

semiose, ou seja, os processos educacionais e a escola como um local de produção semiótica.  

Em outros termos, as práticas de produção semióticas compreendem as  

Práticas implicadas na formação e regulação do significado e da imaginação. 
Essas práticas incluem não apenas a criação de modos particulares de 
expressão simbólica e textual, mas também as formas pelas quais esses 
significados são colocados no interior de sistemas de distribuição e exibição. 
Como práticas de poder, são provocações de processos que constituem o 
saber, o significado e o desejo (SIMON, 1995, p. 64). 

Pensadas sob esse ponto de vista, as produções semióticas são educacionais e políticas, 

pois “tentam orientar nossa concepção daquilo que é importante e ‘verdadeiro’, assim como 

do que é desejável e possível” (SIMON, 1995, p.65). De tal modo, perceberemos que a 

produção de semiótica está presente em outros locais da sociedade e a escola é apenas mais 

um lugar onde se podem identificar as tecnologias culturais. 

Tecnologias culturais compreendidas neste estudo como “conjuntos de arranjos e 

práticas institucionais intencionais no interior do quais várias formas de imagens, som, texto e 

fala são construídas e apresentadas e com as quais, ademais, interagimos” (SIMON, 1995, p. 

71). 

As tecnologias culturais enquadram atos tanto de representação quanto de 
compreensão e reconhecimento. Isto é, as tecnologias culturais tendem a 
possibilitar/constranger a produção de significado, integral tanto à realização 
de representações quanto a uma interação ativa com elas. Ao fazer isso, elas 
se baseiam em formações discursivas que, ao menos parcialmente, situam 
tanto aquelas pessoas que constroem as representações quanto as que 
interagem com elas (SIMON, 1995, p. 73). 

No bojo dessa discussão, cabe sinalizar que processos escolares, as práticas 

pedagógicas, a gestão escolar, a organização e o planejamento das atividades em sala de aula 

e em todos os espaços escolares, o currículo, o ensino, etc., estão todos compreendidos como 

tecnologias culturais. 

Primordial para a concepção deste estudo, o conceito de semiose “envolve práticas de 

produção de significados no contexto de interação – histórica e concretamente definidas – 

com as formas escritas, visuais e/ou auditivas, fornece uma base substantiva para análise de 

uma política e de uma aprendizagem sustentadas por práticas particulares de representação” 

(SIMON, 1995, p.67). 
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 Outro aspecto que merece nossa atenção neste estudo consiste na concepção e nas 

diversas formas de conhecimento como epistemologias sociais4 e no que afirma Foucault 

(1999, p. 27) quando enuncia “que o poder produz saber [...]; que poder e saber estão 

diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo 

de saber, nem que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder”.  

Segundo Silva (2011, p. 135), “o conhecimento não é uma revelação ou um reflexo da 

natureza ou da realidade, mas o resultado de um processo de criação e interpretação social”. 

Todas as formas de conhecimentos são resultados dos discursos, práticas, instituições, 

instrumentos e paradigmas, que fizeram com que fossem construídos como tal: conhecimento 

como resultado das produções semióticas, imerso nas tecnologias culturais e seus aparatos, ou 

seja, o que produz o conhecimento é “o poder–saber, os processos e as lutas que o atravessam 

e que o constituem, que determinam as formas e os campos possíveis do conhecimento” 

(FOUCAULT, 1999, p. 27).  

Desse modo, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo e o pós-colonialismo implicados 

na ideia dos Estudos Culturais nos permitem verificar o conhecimento como um objeto 

cultural, que expressa os significados sociais e culturais construídos, que numa complexa 

relação de poder busca influenciar e modificar as pessoas produzindo certos tipos de 

subjetividade e identidade. Conhecimento é aqui entendido e pensado como uma parte 

inerente ao poder, compreendido dentro do processo de significação e de relações de poder 

(SILVA, 2011). 

Henry Giroux (1995, p.100) afirma que “a pedagogia representa um modo de 

produção cultural implicado na forma como o poder e o significado são utilizados na 

construção e na organização de conhecimento”.  Costa (2005, p.50-51) corrobora ao relatar 

que “podemos notar que os discursos, as narrativas são práticas que modelam o que 

chamamos de ‘realidade’. Elas instituem sentido, hierarquizam e articulam relações 

específicas”.  

Michael Apple (2011) acrescenta o seguinte: 

O que conta como conhecimento, as formas como ele está organizado, quem 
tem autoridade pra transmiti-lo, o que é considerado como evidências 
apropriada de aprendizagem e – não menos importante – quem pode 
perguntar e responder a todas estas questões, tudo isso está diretamente 

                                                
4 “As diversas formas de conhecimento [...] como o resultado de um processo de construção social”. (SILVA, 2011, p. 135) 
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relacionado à maneira como domínio e subordinação são reproduzidos e 
alterados nesta sociedade (2011, p.71-72). 

 Tomaz Tadeu da Silva (2011, p. 136) reforça que “a epistemologia dominante é 

fundamentalmente realista: o conhecimento é algo dado, natural. O conhecimento é um objeto 

pré-existente: ele já está lá; a tarefa da pedagogia e do currículo consiste em simplesmente 

revela-lo”.  

Giroux e Simon, a esse respeito, relatam que,  

O discurso dominante, em resumo, deprecia a pedagogia enquanto forma de 
produção cultural, assim como também menospreza a cultura popular. [...] 
importantes terrenos de luta cultural que oferecem não apenas discursos 
subversivos, mas também relevantes elementos teóricos que possibilitam 
repensar a escolarização como uma viável e valiosa forma de política 
cultural (GIROUX e SIMON, 2011, p.111-112). 

Concernente ao que discutimos, trata-se de indagar como essas produções culturais 

vão resvalar e influenciar no comportamento dos indivíduos e na construção de fronteiras 

entre sujeitos, conhecimento/saber e instituições em uma relação de poder. A questão que nos 

desafia “consiste em sermos capazes de discutir como uma política cultual pode transformar 

formas sociais dominantes, ao ampliar os locais de contestação e a gama de capacidades 

sociais necessárias”. (GIROUX, 1995, p. 135) 

Aduzimos, assim, esta argumentação expressa por Giroux (1999): 

É necessário que utilizemos a escola como um local de luta contra a 
hegemonia cultural dos grupos sociais dominantes e como um local de 
expressão cultural e agregação política dos grupos subalternos. Ou seja, a 
escola pública pode ser um local de formação de uma unidade entre as 
camadas populares construídas por grupos discriminados pela economia 
competitiva capitalista e pelos valores eurocêntricos (Apud PILETTI e 
PRAXEDES, 2010, p. 119). 

Compreender a escola como local de política cultural, instância cultural de produção 

semiótica, tecnologia cultural e pedagógica nos desafia a reteorizar a função político-

educativo da escolarização, a superar as condições mantenedoras de relações de dominação 

que produzem efeitos políticos, assim como a compreensão da estreita relação entre cultura e 

poder na produção de significados e desejos que podem afetar os processos de semiose de 

representação identitárias de si e outrem com suas futuras identidades e possibilidades.  
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2.1.2 A reflexão pós-moderna e pós-estruturalista como subsídios da crítica à educação 

sob à guisa do pensamento da modernidade 

 

  Em linhas gerais, a pós-modernidade representa uma ruptura com as convicções 

modernas, uma mudança de pensamento de múltiplas direções e pluralista, uma oposição às 

pretensões epistemológicas da modernidade que se alicerçam na racionalidade e na 

objetividade como fonte de produção de verdade absoluta/ciência, da noção de cultura 

universal, cujos objetivos estão na pretensão de emancipar a humanidade à luz da razão.  

Contudo, conceituar a pós-modernidade não é uma tarefa fácil. A pós-modernidade é 

uma conceito multifacetado, isto é, não há um significado consensual para seu conceito. 

Como uma expressão polissêmica, a pós-modernidade é chamada de hipermodernidade 

(Lipovestky), modernidade tardia (Giddens; Rouanet), modernidade líquida (Bauman).  

Entretanto, mesmo em um contexto semântico de constante discussão e desacordo, a 

pós-modernidade representa um movimento contemporâneo desiludido da crença na 

racionalidade de uma percepção de sociedade universal e de sujeito emancipado, assim como 

da premissa iluminista e da tradição filosófica ocidental, dos valores da modernidade, das 

metanarrativas e dos discursos e práticas políticos-culturais pautados nos ideais de autonomia, 

emancipação e progresso. 

Para Lyotard (Apud LIBÂNEO, 2010, p.174), “o pós-modernismo designa um 

movimento de rejeição das grandes narrativas, das teorias globalizantes, das filosofias 

metafísicas”. 

Silva (2011) acrescenta que 

O pós-modernismo questiona as noções de razão e de racionalidade que são 
fundamentais para a perspectiva iluminista da Modernidade. Para a crítica 
pós-moderna, essas noções, ao invés de levar ao estabelecimento da 
sociedade perfeita do sonho iluminista, levaram ao pesadelo de uma 
sociedade totalitária e burocraticamente organizada. [...] Instituíram sistemas 
brutais e cruéis de opressão e exploração. (2011, p. 112) 

A pós-modernidade tem uma desconfiança profunda das pretensões do pensamento da 

modernidade. A sociedade moderna preconizou um ideal de autonomia e emancipação acerca 

do sujeito e os contextos sociais com prerrogativas epistemológicas fundadas na pretensão de 

verdades absolutas que conduziriam a humanidade ao progresso como finalidade educativa. 
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Desse modo, “nossas noções de educação, pedagogia e currículo estão solidamente 

fincadas na Modernidade e nas ideias modernas. A educação tal como conhecemos hoje é a 

instituição moderna por excelência” (SILVA, 2011, p. 111).  Giroux complementa que a 

teoria e as práticas educacionais em vigor estão vinculadas à linguagem e às conjecturas do 

paradigma moderno (1993 apud LIBÂNEO, 2010). 

Libâneo (2010) reforça nossos argumentos quando cita Ghiraldelli, a respeito dessa 

questão: 

O professor de hoje, ainda herdeiro da tradição iluminista, inculcado com a 
ideia de homem dominador da natureza, inclusive de sua própria, por meio 
do saber; do homem que é moderno por dominar suas paixões e sua 
imaginação a favor da ciência. É dessas crenças que surgiriam normas de 
conduta, elaborações normativas de cunho pedagógico e político (2010, 
p.182). 

A pós-modernidade ataca de forma veemente, e talvez seja esse um dos pontos que 

mais nos interessa neste estudo, a noção de sujeito centrado, autônomo, guiado pela razão e 

pela racionalidade, emancipado, livre e soberano no controle de si. Um sujeito centrado na sua 

consciência no âmago das atuações sociais, um sujeito identitário e unitário (SILVA, 2011). 

A partir desse ponto, é importante trazer ao eixo desta discussão as contribuições e as 

implicações das análises pós-estruturalistas, a fim de aprofundar mais as questões que 

envolvem a noção estática e essencialista de sujeito da modernidade e suas implicações nas 

produções semióticas em um contexto de relações sociais, de poder, conflitos e negociações 

no âmbito da cultura e da educação como política cultural. Posteriormente, esse alicerce 

teórico irá balizar e estabelecer uma análise da construção das performances e política de 

masculinidades. 

O pós-estruturalismo se caracteriza como um movimento teórico de continuidade e 

transformação ao estruturalismo, pois partilha a mesma ênfase na linguagem como um 

sistema de significação. Porém, efetua uma ampliação do foco da linguagem, como a noção 

de discurso e texto, estabelecendo a noção do significado como fluido, indeterminado e 

incerto em oposição à fixidez do significado enfatizada pelo estruturalismo (SILVA, 2011). 

A ampliação do foco dos processos de significação ocorre especificamente com o 

intuito de evidenciar as definições filosóficas de “verdade” e despertar a atenção para o 

processo pelo qual algo é considerado verdade: “A questão não é, pois, a de saber se algo é 

verdadeiro, mas, sim, de saber por que esse algo se tornou verdadeiro” (SILVA, 2011, p. 

124).  
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Uma importante contribuição do pós-estruturalismo está em suas analises no papel da 

linguagem e do discurso na constituição do social e na avaliação das epistemologias 

(verdadeiro/falso). Nesse sentido, modifica-se a noção de cultura. Consequentemente, a 

cultura é entendida como um campo de conflito em torno da produção e da imposição de 

significados sobre a sociedade, cultura como relação social, isto é, a cultura não mais 

concebida como produto, como material, como texto, como discurso, apenas como réplica, 

mas como relações sociais de poder que em seu interior realiza prática de significação. 

Desse modo, como as questões culturais não se resolvem no terreno epistemológico, 

mas no terreno político e das relações sociais e de poder, ocorre uma reconfiguração da 

compreensão da dinâmica entre cultura e sociedade. Entende-se, então, que “não se contaria 

mais com sistemas teóricos de referência, sejam eles lastreados na ciência, na ideologia ou na 

religião. Por isso são rejeitadas as teorias totalizantes do marxismo, do hegelianismo, do 

cristianismo” (LIBÂNEO, 2010). Nesse ponto de vista, as análises das questões que são 

próprias da sociedade devem ser observadas a partir das práticas culturais (SILVA, 2010). 

Nessa altura, talvez seja interessante esclarecer que 

O pós-estruturalismo é frequentemente confundido com o pós-modernismo.  
[...] Embora partilhem certos elementos, como, por exemplo, a crítica do 
sujeito centrado e autônomo do modernismo e do humanismo, o pós-
estruturalismo e o pós-modernismo pertencem a campos epistemológicos 
diferentes. Diferentemente do pós-estruturalismo, o pós-modernismo define-
se relativamente a uma mudança de época. Além disso, enquanto o pós-
estruturalismo limita-se a teorizar sobre linguagem e o processo de 
significação, o pós-modernismo abrange um campo bem mais extenso de 
objetos e preocupações (SILVA, 2011, p. 117). 

Certamente, antes de considerar outros aspectos, parece crucial retomar as 

ponderações acerca da noção de sujeito da modernidade. E, por isso, neste estudo, a 

perspectiva pós-estruturalista conecta-se, assim, às análises pós-modernas para discutir as 

relações de poder e as epistemologias sociais que colocam o projeto moderno em uma 

condição de hegemonia, educação e suas implicações na construção teórico-metodológica do 

sujeito. 

A crítica coloca em evidência o fato de que a noção de sujeito moderno está alicerçada 

no essencialismo, no binarismo, no universalismo e racionalismo iluminista. 

Na perspectiva pós-estruturalista “esse sujeito não passa de uma invenção cultural, 

social e histórica, não possuindo nenhuma propriedade essencial ou originária. [...] Não existe 
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sujeito a não ser como simples e puro resultado de um processo de produção cultural e social” 

(SILVA, 2011, p. 120). 

Para Foucault o sujeito é um efeito do discurso e do poder. Além disso, pensando em 

consonância com o autor, 

é ainda o poder que, [...], está na origem do processo pelo qual nos tornamos 
sujeitos de um determinado tipo. O louco, o prisioneiro, o homossexual não 
são expressões de um estado prévio, original; eles não recebem sua 
identidade a partir dos aparatos discursivos e institucionais que os definem 
como tais. O sujeito é o resultado dos dispositivos que o constroem como tal 
(Apud SILVA, 2011, p. 120-121). 

Parafraseando a Judith Butler (1998),  

O sujeito é constituído pelo poder, esse poder não cessa no momento em que 
o sujeito é constituído, pois esse sujeito nunca está plenamente constituído, 
mas é sujeitado e produzido continuamente. Esse sujeito não é base nem 
produto, mas a possibilidade permanente de um certo processo de re-
significação, que é desviado e bloqueado mediante outro mecanismo de 
poder, mas que é a possibilidade de retrabalhar o poder. [...] O sujeito é uma 
realização regulada e produzida de antemão. E como tal, é totalmente 
político; com efeito, talvez mais político no ponto em que se alega ser 
anterior à própria política (BUTLER, 1998, p.31). 

Butler (2001) acrescenta ainda que, “O sujeito é constituído através da força da 

exclusão e da abjeção, uma força que produz um exterior constitutivo relativamente ao 

sujeito, um exterior abjeto que está, afinal, dentro do sujeito, como seu próprio e fundante 

repúdio” (BUTLER, 2001, p.155).  Nesse caso, os sujeitos se formam mediante operações 

exclusivistas, como um ponto de produção e regulação ao mesmo tempo, como um lugar de 

ressignificação e politicamente insidioso. Ela reitera essa reflexão afirmando que “os sujeitos 

se constituem mediante a exclusão, isto é, mediante a criação de um domínio de sujeitos 

desautorizados, pré-sujeitos, representações de degradação, populações apagadas da vista” 

(BUTLER, 1998, p. 32). 

Nenhum sujeito deve ser pensado como ponto de partida de si mesmo (autogênese). 

Em um enfoque foucaultiano, o sujeito é ele mesmo o efeito de uma genealogia que é apagada 

no momento em que o sujeito se assume como única origem de sua atuação. Uma ação que 

suplanta a intenção ou propósito declarado do ato proliferando-se para além do controle desse 

sujeito (BUTLER, 1998). O sujeito é um efeito legitimado e concebido sob o comando da 

alteridade precária ou, em outros termos,  

O sujeito é constituído mediante uma exclusão e diferenciação, talvez uma 
repressão, que é posteriormente escondida, encoberta, pelo efeito da 
autonomia. Nesse sentido, a autonomia é a consequência lógica de uma 
dependência negada, o que significa dizer que o sujeito autônomo pode 
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manter a ilusão de sua autonomia desde que encubra o rompimento que a 
constitui. Essa dependência e esse rompimento já são relações sociais, 
aquelas que precedem e condicionam a formação do sujeito. Em 
consequência, não se trata de uma relação em que o sujeito encontra a si 
mesmo, como uma das relações que formam sua situação. O sujeito é 
construído mediante atos de diferenciação que o distinguem de seu exterior 
constitutivo, um domínio de alteridade degradada (BUTLER, 1998, p. 29-
30). 

Nesse caso, o sujeito construído discursivamente é “precário”, imerso nos processos 

semióticos da legitimação e hierarquização e essas relações de poder nos permitem 

compreender as subjetividades como construídas, fragmentadas, contraditórias. Nas palavras 

de Butler (2010),  

O sujeito é uma consequência de certos discursos regidos por regras. [...] O 
sujeito não é determinado pelas regras pelas quais é gerado, porque a 
significação não é um ato fundador, mas antes um processo regulado de 
repetição, que tanto oculta quanto impõe suas regras, precisamente por meio 
da produção de efeitos substancializantes (2010, p. 209). 

Jacques Derrida também contribui com nossa argumentação ao sintetizar o conceito de 

différance (diferença). Ele ousa e estende o conceito de diferença a um processo social 

estreitamente vinculado aos processos de significação. Além do mais, ele estabelece a 

proposição de que “o significado não é nunca, definitiva e univocamente, apreendido pelo 

significante. O significado não está nunca definitivamente presente no significante. A 

presença do significado no significante é incestamente adiada, diferida” (SILVA, 2011, 

p.121). Em outras palavras, Derrida afirma que nunca saímos do domínio do significante, isto 

é, o significado nunca é acabado, o significado está sempre para além, mais adiante. O 

significado total é sempre proposto numa linguagem. 

Nas ponderações relativas à educação, o ponto central das análises se funda na crítica 

do sujeito moderno, que está no núcleo das concepções educacionais – as noções de 

emancipação, autonomia e libertação. Libâneo (2010) destaca deste modo as características 

mais marcantes da pós-modernidade e pós-estruturalismo:  

Rejeição das metanarrativas, descentralização do sujeito e sua consciência 
do centro do mundo social, desconfianças da noção de razão universal, 
análise e críticas das estruturas de poder, rejeição dos dualismos e oposições 
binárias tipo opressor/oprimido, teoria/prática, etc., crítica à ideia de que a 
razão possa constituir-se em fonte de autonomia e emancipação, entre outras 
–, tenta fornecer ao educador pistas para seu posicionamento em face dessas 
características (LIBÂNEO, 2010, p.183). 

A proposta de pensar o que estamos denominando de educação como produção 

cultural se configura no aprofundamento abrangente do debate sobre cultura, educação e 
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sociedade. Essa visão mais abrangente da relação entre educação e cultura a posiciona no 

centro da pauta das discussões atuais, em uma indagação que nos apresenta Henri Giroux 

(1997, p. 31): “o que a sociedade e a escola podem estar fazendo de mim que não quero ser?”. 

Enfim, a reflexão pós-moderna e pós-estruturalistas como subsídios da crítica à educação sob 

à guisa da modernidade, nos pondo de frente aos desafios de pensar a educação e os processos 

escolares a partir de temáticas como o poder, a linguagem, a cultura, diferença, subjetividade, 

os significados e as práticas discursivas, etc. ligados aos Estudos Culturais. Suscita-se, 

portanto, mudanças pedagógicas capazes de gerar novas possibilidades, em uma perspectiva 

de educação como política cultural, engendrada numa práxis contínua de desconfiança e 

estranhamento dos processos escolares cunhados no paradigma da modernidade e da 

concepção do sujeito iluminista. 

 

2.2 CURRÍCULO COMO FORMA DE POLÍTICA CULTURAL 

 

A temática que nos desafia, emerge da árdua tarefa de pensar a educação, a cultura e a 

sociedade em tempos atuais diante das tendências pedagógicas alicerçadas no pensamento da 

modernidade e suas implicações nas políticas de masculinidades. É dar-se ao trabalho da 

reflexão a respeito de currículo como forma de política cultural sob a compreensão de 

educação como uma instância cultural e escola como tecnologias político-culturais que 

regulam discursos e atos tanto de representação quanto de compreensão e reconhecimento, 

implicados na produção de significados que dão aos sujeitos uma ideia de quem eles são e de 

como eles devem se manter na sociedade. 

  Pensando em consonância com Michel Foucault, as sociedades modernas não são 

disciplinadas, mas disciplinares. A disciplina é a gênese do que ele vai chamar de anatomia 

política e/ou mecânica do poder, pois ela fabrica os corpos submissos e exercitados, os corpos 

dóceis. Assim, “ela define como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não 

simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as 

técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina” (FOUCAULT, 1999, p.119). E a 

escola e todos os processos escolares, por sua vez, são processos políticos de manutenção e 

modificação a partir da apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que seus 

sujeitos trazem consigo. Ele afirma que o espaço escolar funciona como uma máquina de 
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ensinar, vigiar, de hierarquizar e de recompensar. A escola é como uma fábrica disciplinadora, 

como um aparato do poder. 

Assim sendo, não podemos abordar a temática proposta sem nos deparar nos embates 

em que se encontra a educação hoje – concebida sob o prisma da hegemonia do paradigma 

moderno, sob um olhar de matriz universal, unitária, heterossexual, machista e colonialista. 

Isto é, os processos escolares como tecnologia culturais de fixação e de naturalização do 

sentido dos sujeitos. É nesse contexto, portanto, que compreendemos o currículo, as políticas 

curriculares / teorias do currículo como um dos subsídios fundamentais na reorganização e da 

reforma do pensamento educacional. 

Segundo Silva (2010), as políticas curriculares geram efeitos que estabelecem 

hierarquia, produzem identidades e diferenças, ou seja, “têm também outros efeitos. Elas 

autorizam certos grupos de especialistas, ao mesmo tempo em que desautorizam outros. Elas 

fabricam os objetos ‘epistemológicos’ de que falam, por meio de um léxico próprio [...], que 

supostamente lhe serve de referente” (SILVA, 2010, p. 11).  

Por isso, a política curricular transformada em currículo realiza implicações que 

determinam o papel dos sujeitos escolares e estabelecem também o que é considerado com 

conhecimento válido, assim como as formas adequadas de avaliar sua aprendizagem, um 

processo de inclusão de saberes e de indivíduos legitimados, que exclui outros: “O currículo 

também fabrica os objetos de que fala: saberes, competências, sucesso, fracasso. [...] Também 

produz os sujeitos aos quais fala, os indivíduos que interpela” (SILVA, 2010, p. 11-12). 

Macedo (2007) relata que o currículo na sua versão moderna, tal como nós o 

conhecemos, emergiu na “virada do século XIX para o século XX em torno de um círculo 

coerente de saberes, bem como de uma estrutura didática para sua transmissão” (MACEDO, 

2007, p.26). 

Silva (2011) acrescenta que o currículo surge como um objeto específico de estudo e 

pesquisa nos Estados Unidos dos anos vinte, por um grupo de pessoas ligadas à administração 

da educação, a fim de racionalizar o processo de construção, desenvolvimento e verificação 

de currículos. Esse grupo se apoia nas ideias de Bobbitt (1918), expressas em sua obra The 

Curriculum. Assim, currículo surge concebido, sob a inspiração da administração científica de 

Frederick Taylor, como um processo de racionalização de resultados educacionais, 

rigorosamente especificados e medidos. Currículo como uma fábrica, cujos estudantes devem 

ser processados como um produto fabril, ou seja, “o que Bobbitt fez, como outros antes e 
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depois dele, foi criar uma noção particular de ‘currículo’. Aquilo que Bobbitt dizia ser 

‘currículo’ passou, efetivamente, a ser currículo. [...] Tornou-se uma realidade” (SILVA, 

2011, p.13). 

Ainda, de acordo com Tomaz Tadeu (2011),  

 as teorias do currículo não estão, nesse sentido, situadas num campo 
“puramente” epistemológico, de competição entre “puras” teorias. As teorias 
do currículo estão ativamente envolvidas na atividade de garantir o 
consenso, de obter hegemonia. As teorias do currículo estão situadas num 
campo epistemológico social. As teorias do currículo estão no centro de um 
território contestado (SILVA, 2011, p. 16). 

Desse modo, as mudanças culturais e epistemológicas ao longo da história das 

sociedades implicaram em mudanças curriculares que as classificaram em teorias tradicionais, 

críticas e pós-críticas. Conforme Moreira e Silva (2011, p.7), “é a temática do poder que 

separa as teorias tradicionais das críticas e da pós-críticas”.  

Como reforça Silva (2011),  

é precisamente a questão do poder que vai separar as teorias tradicionais 
críticas e pós-criticas do currículo. As teorias tradicionais pretendem ser 
apenas isso: ‘teorias’ neutras, científicas, desinteressadas. As teorias críticas 
e as teorias pós-criticas, em contraste, argumentam que nenhuma teoria é 
neutra, inevitavelmente, implicada em relações de poder (SILVA, 2011, p. 
16). 

 

 

Tabela 10 – Quadro das Teorias de Currículo e ênfases conceituais. 

TEORIAS CURRICULARES ÊNFASES CONCEITUAIS 

Teorias Tradicionais 

 
Ensino 
Aprendizagem  
Avaliação 
Metodologia 
Didática 
Organização 
Planejamento 
Eficiência 
Objetivos 
 

Teorias Críticas 

 
Ideologia 
Reprodução cultural e social 
Poder 
Classe social 
Capitalismo 
Relações sociais de produção 
Conscientização 
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Emancipação e libertação 
Currículo oculto 
Resistência 
 

Teorias Pós-Críticas 

 
Identidade, alteridade, diferença 
Subjetividade 
Significação e discurso 
Saber-poder 
Representação 
Cultura 
Gênero raça, etnia, sexualidade 
Multiculturalismo 
 

Fonte: Silva (2011, p.17) 

 

Para começar a pensar, então, as implicações pós-modernas e pós-estruturalistas sob a 

ênfase dos Estudos Culturais e Teoria Queer sobre o currículo como uma produção cultural, 

pode ser útil rever as formas pelas quais as teorias têm concebido o currículo.  

Nesse sentido, as teorias de currículo, ao eleger determinados conhecimentos e saberes 

em detrimento de outros, evidenciam, de certa forma, o que já havíamos pontuado no início 

deste capítulo: que as correntes educacionais são também teorias sobre o currículo, isto é, 

“uma teoria define-se pelos conceitos que utiliza para conceber a ‘realidade’. [...] Os 

conceitos de uma teoria organizam e estruturam nossa forma de ver a ‘realidade’” (SILVA, 

2011, p.17). Sendo assim, “ao produzir o currículo, somos também produzidos, porque 

podemos ser produzidos de formas muito particulares e específicas e essas formas dependem 

de relações específicas de poder. Flagrá-las e identificá-las constitui, assim, uma ação 

fundamentalmente política” (SILVA, 1995, p. 194). Daí, a análise dos diferentes conceitos 

das teorias curriculares se mostra como um excelente tópico para estabelecer as fronteiras 

entre elas. 

Para a teoria tradicional, o currículo é pensado como um conjunto de acontecimentos, 

de conhecimentos e de subsídios que devem ser transmitidos aos alunos na escola. A escola é 

concebida como um artefato, isto é, aos moldes de uma fábrica ou indústria, cujo foco está na 

produtividade e eficiência, a educação como um processo de moldar os indivíduos. O 

currículo é vislumbrado como uma ação mecânica, “baseada numa concepção conservadora 

da cultura (fixa, estável, herdada) e do conhecimento (como fato, como informação), uma 

visão que, por sua vez, se baseia numa perspectiva conservadora da função social e cultural da 

escola e da educação” (Silva, 2010, p.12).  
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Dialogando com Moreira e Silva (2011),  

as teorias tradicionais preocupam-se, dominantemente, com a organização 
do processo curricular, apresentando-se como neutras, científicas, 
desinteressadas. [...] Ignoram o caráter político das práticas curriculares, 
deixando, então, de levar em conta o quanto tais práticas contribuem para 
preservar os privilégios dos estudantes dos grupos socialmente favorecidos, 
com a consequente manutenção das desigualdades marcantes em nossas 
sociedades (MOREIRA E SILVA, 2011, p. 7-8). 

Segundo Silva (2010), a visão curricular tradicional é compartilhada por concepções 

educacionais, tais como o humanismo tradicional e o tecnicismo.  

As perspectivas curriculares tradicionais sofrem “seus primeiros abalos com os 

questionamentos da chamada ‘Nova Sociologia da Educação’ e, em geral, da teorização 

crítica inicial em educação”. (SILVA, 2010, p. 13).  Segundo Moreira e Silva (2011) e Silva 

(2011), as teorias críticas foram desenvolvidas a partir da década de setenta como uma reação 

crítica às teorias tradicionais, cuja maior ênfase estava no deslocamento dos conceitos 

pedagógicos de ensino e aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder. A escola é, 

então, compreendida como um aparelho ideológico que produz e reproduz a ideologia 

dominante e o currículo como uma construção social, uma representação das formas 

hegemônicas das estruturas econômicas e sociais.  

Bourdieu e Passeron contribuem nesta visão curricular quando apontam que “a 

dinâmica social está centrada no processo de reprodução cultural. [...] O currículo da escola 

está baseado na cultura dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido 

através do código cultural dominante” (SILVA, 2011, p. 34-35). 

Moreira e Silva (2010) relatam que  

as teorias críticas rejeitam o foco até então central nos processos de planejar, 
implementar e avaliar currículos, voltando sua atenção para o conhecimento 
escolar e para os critérios implicados em sua seleção, distribuição, 
hierarquização, organização e transmissão nas escolas e salas de aula. 
Buscam entender a quem pertence o conhecimento considerado válido de ser 
incluído nos currículos, assim como quem ganha e quem perde com as 
opções feitas. Procuram, também, compreender as resistências a todo esse 
processo, analisando de que modo seria possível modificá-lo. As relações 
entre currículo, conhecimento e poder passam, então, a ocupar as atenções 
dos estudiosos do campo (MOREIRA E SILVA, 2010, p.8). 

A perspectiva crítica do currículo representa as teorias de desconfiança, 

questionamento e transformação radical dos arranjos sociais e educacionais. Enquanto as 

teorias tradicionais voltavam-se às atividades técnicas de como fazer o currículo, as teorias 
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críticas, por sua vez, propõem-se ao desenvolvimento de conceitos que nos permitissem 

compreender o que o currículo faz (SILVA, 2011). 

Para Roberto Sidnei Macedo (2009), as teorias críticas compreendem a educação 

como efeito desse arranjo social e dos poderes advindos dele. E, para tanto, se baseiam nos 

fundamentos da visão crítica do marxismo em relação à organização social da sociedade 

capitalista ocidental e suas ideologias. O autor ressalta que 

o que costumamos chamar de teoria crítica em currículo carrega um 
movimento que vai desde as reflexões que vinculam as concepções e os atos 
de currículo à dinâmica de produção da lógica capitalista, passando por uma 
identificação dessa lógica capitalista como uma cultura que se reproduz na 
escola (a noção de capital cultural e reprodução em Bourdieu e Passeron), 
até a assimilação de estudiosos do currículo como Apple, Giroux e McLaren, 
das ideias de Gramsci e Paulo Freire, nos quais o conceito de hegemonia e 
resistência dinamizam o entendimento de que são as ações coletivas que 
fazem a mediação dos processos de luta no campo contraditório das relações 
de poder do currículo (MACEDO, 2009, p. 38). 

Todo esse movimento que caracteriza as teorias críticas e as concepções curriculares 

por meio dos conceitos de classe social, conscientização, libertação, emancipação, autonomia, 

ideologia, resistência, etc. que são instituídas e instituintes das concepções baseadas na visão 

crítica desenvolvida dentro da tradição socialista-marxista, reflete uma objeção às seguintes 

noções: 

as concepções estáticas e essencialistas de cultura e as concepções realistas 
do conhecimento que compõem o entendimento mais difundido sobre 
currículo estão estreitamente vinculadas à desconsideração das relações de 
poder. Elas deixam de considerar que a cultura e o conhecimento são 
produzidos como relações sociais, que são, na verdade, relações sociais. [...] 
Em suma, a concepção corrente de cultura, na qual se baseia a concepção 
dominante de currículo, é fundamentalmente estática. [...] Como 
consequência, a cultura, nessa perspectiva, só pode ser dada, transmitida, 
recebida (SILVA, 2010, p. 16-17). 

Moreira e Silva (2011) afirmam que há um contraste entre o pensamento tradicional 

curricular e a concepção crítica sobre a relação entre educação/currículo e cultura. Em 

oposição à visão convencional, a tradição crítica compreendem o currículo também como um 

terreno de produção e criação simbólica, cultural: “a cultura e o cultural [...] não estão tanto 

naquilo que se transmite quanto naquilo que se faz com o que se transmite” (2011, p.35). Mas, 

em vez disso, a cultura é vista como 

terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida 
social, é aquilo pelo qual se luta e não aquilo que recebemos.  
Assim, nessa perspectiva, a ideia de cultura é inseparável da de grupos e 
classes sociais. [...] A cultura é o terreno por excelência onde se dá a luta 
pela manutenção ou superação das divisões sociais. O currículo educacional, 
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por sua vez, é o terreno privilegiado de manifestação desse conflito. O 
currículo, então, não é visto, tal como na visão tradicional, como um local de 
transmissão de uma cultura incontestada e unitária, mas como um campo em 
que se tentará impor tanto a definição particular de cultura da classe ou 
grupo dominante quanto o conteúdo dessa cultura (Bourdieu, 1979). Aquilo 
que na visão tradicional é visto como o processo de continuidade cultural da 
sociedade como um todo, é visto aqui como processo de reprodução cultural 
e social das divisões dessa sociedade (MOREIRA E SILVA, 2011, p. 35-36).  

É nessa perspectiva que o currículo está centralmente envolvido em relações culturais: 

o currículo enquanto campo cultural, um terreno de produção, como campo de construção e 

produção de significações e sentido e de política cultural (MOREIRA e SILVA, 2011). 

De acordo com Macedo (2009, p. 57), “o currículo reproduz a sociedade, sua estrutura 

e dinâmica, seja em níveis classitas, seja níveis de outras formas de hierarquização”. Assim, a 

crítica às posturas curriculares tecnicistas e classistas aponta para os processos de 

homogeneização ligados a esse currículo, em favor dos grupos hegemônicos e de suas 

percepções. Como reforça o autor, “nesta perspectiva, o currículo passaria a ser uma forma de 

práxis social orientada para o desvelamento das iniquidades sociais e a preparação para uma 

ação intelectualmente competente visando a transformação do status quo capitalista 

ocidental” (2009, p.58). 

Assim, conceitos como ideologia, cultura e poder estão vinculados às abordagens 

sobre currículo e que sintetizam as preocupações da teorização educacional crítica. O 

currículo é analisado como uma expressão das relações sociais de poder, expressadas em seu 

aspecto “oficial”, como representação dos interesses do poder, isto é, “o currículo, enquanto 

definição ‘oficial’ daquilo que conta como conhecimento válido e importante, expressa os 

interesses dos grupos e classes colocados em vantagem em relação de poder” (MOREIRA e 

SILVA, 2011, p. 37).  

Segundo Silva (2010) e Moreira e Silva (2011), toda produção curricular, desde a 

década de 1970 até os anos iniciais da década de 1990, receberam suas influências e seus 

processos de teorizações sob a égide do pensamento crítico. Foi então, a partir da metade da 

década de 1990, que as teorias pós-críticas surgiram apresentando novas influências, novos 

problemas, novas visões e discussões a respeito de currículo, ao desafiar a hegemonia das 

teorias críticas, efetuando, desse modo, um deslocamento na maneira de pensar o currículo 

sob o impacto das teorizações, amparadas nos discursos pós-modernos, pós-estruturalistas, 

nos Estudos Culturais, pós-coloniais e na Teoria Queer. 
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Moreira e Silva (2011, p.8-9) reforçam nossos argumentos afirmando que, “os textos 

se transformam e as categorias mais usuais na teorização crítica – poder, ideologia, 

hegemonia, reprodução, resistência e classe social – começam a ser substituídas por outras: 

cultura, identidade, subjetividade, raça, gênero, sexualidade, discurso, linguagem”.  

Nesse sentido, toda evidência é dada nas questões culturais, haja vista que a ênfase nas 

epistemologias educacionais desvia-se para a cultura. Por consequente, a finalidade nas 

discussões passa a ser a compreensão das relações entre currículo, cultura e poder. Em outros 

termos, a discussão pós-estruturalista, com seu pressuposto da primazia do discurso e das 

práticas linguísticas, altera radicalmente as concepções de cultura. Amplia a concepção de 

cultura como campo de conflito e de luta para a visão de cultura como um campo de luta em 

torno da construção e da imposição de significados sobre o mundo social, a partir das análises 

das epistemologias que produzem os efeitos de verdade intrínsecos às práticas discursivas 

(SILVA, 2010). 

Para Silva (1995), o currículo entendido como prática cultural é artefato de sujeitos 

particulares e específicos, percebido como a construção de nós mesmos como sujeitos. 

O currículo pode ser visto como um discurso que, ao corporificar narrativas 
particulares sobre o indivíduo e a sociedade, nos constitui como sujeitos. [...] 
As narrativas contidas no currículo, explícita ou implicitamente, 
corporificam noções particulares sobre conhecimento, sobre formas de 
organização da sociedade, sobre os diferentes grupos sociais. Elas dizem 
qual conhecimento é legítimo e qual é ilegítimo, quais formas de conhecer 
são válidas e quais não o são, o que é certo e o que é errado, o que é moral e 
o que é imoral, o que é bom e o que é mau, o que é belo e o que é feio, quais 
vozes são autorizadas e quais não o são (SILVA, 1995, p. 195). 

Silva (2010) corrobora com nossa discussão quando apresenta o currículo, tal como a 

cultura, compreendido como uma prática de significação, uma prática produtiva, uma relação 

social, uma relação de poder e uma prática que produz identidades sociais.    

Por isso, como um processo semiótico de produção de significados, o currículo opera 

significados e sentidos que constroem o nosso status de sujeitos e nossa posição social, assim 

como a identidade cultural e social de nosso grupo em uma relação social de poder: “em 

suma, as relações de poder são, ao mesmo tempo, resultado e origem do processo de 

significação. Significação e poder, tal como o par saber-poder em Foucault, estão 

inextricavelmente conjugados” (SILVA, 2010, p. 23). 

Ainda de acordo com Silva (2010), o currículo entendido como texto, discurso, 

matéria significante não pode ser separado de relações de poder. Compreende-se, portanto, 
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que “os significados são função de posição específicas de poder e promovem posições 

particulares de poder. [...] As lutas por significados não se resolvem no terreno 

epistemológico, mas no terreno político, no terreno das relações de poder” (SILVA, 2010, p. 

24). Desse modo, como afirma o autor, a luta pelo significado é uma busca por hegemonia: 

o poder está inscrito no currículo através das divisões entre saberes e 
narrativas inerentes ao processo de seleção do conhecimento e das 
resultantes divisões entre os diferentes grupos sociais. Aquilo que divide e, 
portanto, aquilo que inclui/exclui, isso é o poder. Aquilo que divide o 
currículo – que diz o que é conhecimento e o que não é – e aquilo que essa 
divisão divide – que estabelece desigualdades entre indivíduos e grupos 
sociais – isso é precisamente o poder (SILVA, 1995, p. 197). 

Marisa Cristina Vorraber Costa (2005) corrobora conosco ao indicar o currículo como 

um campo da política cultural, um espaço privilegiado dos processos de subjetivação, dizendo 

que “os discursos, as narrativas, são práticas que modelam o que chamamos de ‘realidade’. 

Elas instituem sentido, hierarquizam e articulam relações específicas. São tecnologias sociais 

que respondem a uma ‘vontade de saber’ inseparável da ‘vontade de poder’” (COSTA, 2005, 

p. 50-51). 

Dessa forma, Giroux e Simon (1984) afirmam que o currículo, “para ser uma forma de 

política cultural, deve enfatizar a importância de tornar o social, o cultural, o político e o 

econômico os principais aspectos de análise e avaliação da escolarização contemporânea” 

(Apud GIROUX e MCLAREN, 2011, p. 157).  

Dialogando ainda com Tomaz Tadeu da Silva (2010), a respeito do currículo como 

representação, partimos do seu entendimento a partir de uma ótica pós-estruturalista, em um 

contexto pós-moderno no qual conhecer e representar são processos inseparáveis. Entende-se 

representação como “resultado de um processo de significados pelos discursos, e não como 

um conteúdo que é espelho e reflexo de uma ‘realidade’ anterior ao discurso que a nomeia” 

(COSTA, 2005, p.40). Isto é, a representação é, pois, um processo semiótico, em que “os 

significados carregam a marca do poder que os produziu. Esses significados, organizados em 

sistemas de representação, em sistemas de categorização, atuam para tornar o mundo social 

conhecível, pensável e, portanto, administrável, governável”. Compreende-se, desse modo, a 

estreita conexão entre a forma de saber e a forma de representação. 

Desse ponto, as narrativas escolares/curriculares devem ser entendidas como textos 

abertos em uma dinâmica de relações de poder, no contexto de currículo como uma política 

cultural da representação, da escola como lócus de tecnologias culturais pedagógicas. Rompe-
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se com a noção de representação como uma correspondência verdadeira, mas da compreensão 

de que representar é produzir significados, de forma que, 

quando alguém ou algo é descrito, explicado, em uma narrativa ou discurso, 
temos a linguagem produzindo uma “realidade”, instituindo algo como 
existente de tal ou qual forma. Neste caso, quem tem o poder de narrar o 
outro, dizendo como está constituído, como funciona, que atributos possui, é 
quem dá as cartas da representação, ou seja, é quem estabelece o que tem ou 
não tem estatuto de “realidade”. [...] 
Essa política da representação, ou seja, essa disputa por narrar “o outro”, 
tomando a si próprio como referência, como normal, e o outro como 
diferente, como exótico, como “ex-cêntrico”, é a forma ou o regime de 
verdade como verdadeiros, como “científicos”, como “universais”.[...] Tais 
saberes são praticas, reguladoras e reguladas, ao mesmo tempo produzidas e 
produtivas (COSTA, 2005, p. 42-43). 

As tramas e os efeitos desse processo cultural e político não só reproduzem os sujeitos 

da escola, mas estabelecem também as fronteiras entre eles, os grupos sociais subalternos, 

desautorizados, anormais, etc. A escola e o currículo são terrenos de significação e 

representação de lutas e contestações. Compreender o currículo como um processo semiótico, 

de produção de significados e sentidos, nos permite entender que é através das narrativas 

escolares/curriculares que tornamos a sociedade e a nós mesmos inteligíveis, em um processo 

constantemente cambiante e fluido implicado nas relações de poder. O currículo é aquilo que 

fazemos e aquilo que ele faz de nós, portanto, o currículo tanto é cultural quanto político. 

Assim sendo, o currículo é uma forma de política cultural. 

   

2.2.1 Atos de Currículo como uma produção cultural instituída e instituinte de 

subjetividades, significados e representações 

 

Nosso ponto de partida incide com base nas contribuições de Roger Simon (1995), ao 

compreender a escola como um local privilegiado da política cultural e o currículo como uma 

produção cultural, isto é, a escola e o currículo como tecnologias culturais e pedagógicas 

implicadas na produção semiótica que fornecem às pessoas a noção de quem são elas e de 

quais seriam seus futuros. 

Desse modo, “as tecnologias culturais enquadram atos tanto de representação quanto 

de compreensão e reconhecimento” (SIMON, 1995, p.73), assim como a prática de produção 

de significados, no âmbito de interações históricas e concretamente definidas, com formas 
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escritas, visuais e/ou auditivas, que forneçam um embasamento substantivo às análises de 

uma política e uma aprendizagem sustentadas por práticas particulares de representação.   

Em síntese, trata-se de como “as pessoas constroem formas visuais, escritas, auditivas 

ou gestuais de ‘textualidade’ e se dirigem a outras através dessas textualidades” (SIMON, 

1995, p. 73).  Nesse sentido, me refiro ao local do sujeito, posições a partir das quais as 

pessoas tentam apreender e mediar os campos simbólicos que as rodeiam. Partindo desse 

entendimento, nos filiamos às considerações de Roberto Sidnei Macedo (2007, 2009, 2011, 

2013) sobre atos de currículo. 

Ato de currículo é concebido como “uma materialidade já mediada, não de um ato 

estritamente físico. [...] Ato concreto em realização e não apenas post factum.” (MACEDO, 

2011, p.45). Nesses termos, “atos de currículo, como noção, levando em conta a práxis 

curricular, é um conceito-chave, um gesto ético-político, um potente analisador da práxis 

curricular-formativa” (MACEDO, 2011, p.48). 

Dentro dessa visão, atos de currículo são compreendidos como “criações 

experienciais. Densas de significantes, que definem situações educacionais, estruturam 

realidades curriculares e, com isso, propõem pedagogicamente” (MACEDO, 2013, p. 116). 

Atos de currículo não como um meio, mas como mediadores performáticos (MACEDO, 

2007). 

Segundo Macedo (2009), atos de currículo podem compreender também: 

todas as atividades que se organizam e se envolvem visando uma 
determinada formação, operacionalizadas via seleção, organização, 
formulação, implementação, institucionalização e avaliação de saberes, 
atividades, valores, competências, mediados pelo processo ensinar/aprender 
ou sua projeção (MACEDO, 2009, p. 38). 

Enfim, atos de currículo são aqui compreendidos como um conceito que tem sua 

gênese em um processo intencionado de interações, com constituições simbólicas, que 

enfocam os interesses em perceber o instituído e o instituinte das ações que criam o que 

aprendemos a denominar currículo e que também instituem posicionamentos do sujeito, ou 

seja, se formos de alguma forma criadores de atos de currículo seremos, portanto, 

curriculantes (MACEDO, 2013).   

É dessa forma, por conseguinte, que compreendemos atos de currículo: como uma 

produção cultural instituída e instituinte de subjetividades, significados e representações, 

como sujeitos curriculantes de tecnologias sociais, culturais e pedagógicas implicados nas 

relações de poder. 
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* * * 

 

Concernente ao exposto, no decorrer deste trabalho, é a partir da visão apoiada nas 
matrizes epistemológicas que se constituem um movimento de reação às concepções 
educacionais/curriculares sob a ótica do pensamento da modernidade, que trataremos de 
forma mais específicas às questões em torno das políticas de masculinidades, dos processos 
de normalização/regulação e naturalização do corpo e das performances de masculinidades.  

Assim sendo, emerge a compreensão de que “a escola lida com “verdades” que são 
discutíveis e contraditórias” (Louro, 2000, p. 50) assim como o desafio de entender todos os 
processos escolares frente a uma política de masculinidade. Desse ponto, então, vêm à tona o 
sentido político deste estudo e a compreensão ampliada dos seus objetivos, que comungam 
com os anseios expressos pela Butler (2010):  

como um esforço de refletir a possibilidade de subverter e deslocar as noções 
naturalizadas e reificadas do gênero que são suporte à hegemonia masculina 
e ao poder heterossexista, para criar problemas de gênero não por meio de 
estratégias que representem um além utópico, mas da mobilização, da 
confusão subversiva e da proliferação precisamente daquelas categorias 
constitutivas que buscam manter o gênero em seu lugar, a posar como 
ilusões fundadoras de identidades (2010, p. 60).  
 

Nesse contexto conceitual, a seguir, buscaremos estabelecer uma abordagem acerca 
das implicações das relações de poder, as questões da escola e das políticas de currículo 
compreendidas como política cultural, tecnologias culturais e pedagógicas e dos processos 
escolares como artefato de performances de gêneros inteligíveis e empoderamento de corpos 
generificados sob a égide da matriz heterossexual.  

Como sinalizam os interlocutores (entrevistados/sujeitos) da pesquisa: 

A masculinidade ela envolve uma cultura de preconceitos, de tabus, de 
construções da pessoa enquanto sujeito que atua na sociedade. Por exemplo, 
há homens essencialmente masculinos. Ou seja, aqueles machões, aquele 
que dita regras, aquele que se sente com mais direito que as mulheres. Essa 
questão da masculinidade é mais forte em alguns do que em outros. Mas 
também tem mulheres com traços masculinos, se a gente também for 
observar essa palavra masculinidade nesse sentido, de carregar esse peso, 
essa força, essa determinação, como se ela fosse maior do que a própria 
pessoa no ambiente que ela atua. (LOLA) 

Eu acho horrível o normal. Eu odeio a palavra normal. Porque ela 
desqualifica os outros. Então eu acho que existe sim. Poderia até dá nome 
aos bois, cada um no seu quadrado como dizem. Eu acho assim, que poderia 
se direcionar, de forma específica, mas, estabelecer isso, esse normal, esse 
não normal, é horrível. (KIKA) 
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As masculinidades são produções não apenas de aparatos institucionais culturais, mas 

também semióticas, isto é, as masculinidades como um discurso, narrativas imaginadas, que 

se constituem em um processo social controlado, autovigiado, disputado e carregado de poder. 

Desse modo, nos interessa buscar aqui as dimensões semióticas das produções das 

masculinidades a partir das tecnologias culturais e pedagógicas no contexto da escola como 

local de política e instância cultural.  

Assim sendo, este capítulo é uma continuação das ponderações articuladas no capítulo 

anterior, cuja reflexão está pautada nas elucidações acerca das políticas de masculinidade(s) e 

da produção cultural das masculinidades nos atos de currículos. 

As masculinidades são criações culturais que são narradas e recontadas em diversos 

contextos implicados nas relações de poder. Por conseguinte, analisar as masculinidades 

consolidadas “em um conjunto discursivo nos permite acessar coletivamente essas diferenças. 

Esse conjunto está inserido em um palco maior, envolvendo não apenas problemas biológicos, 

mas também políticos, biográficos, institucionais, éticos, jurídicos e outros” (ARAGÃO, 

2012, p.46). 

Entender dessa forma os efeitos dos vários aparatos culturais obriga-nos a rever o que 

nos relata Irene Meler (2009, p. 239): “Sigmund Freud (1930) consideró que la cultura es una 

creación predominantemente masculina. Según pensaba, la mayor parte de las mujeres de su 

tiempo no había alcanzado un desarrollo subjetivo suficiente como para contribuir a la 

producción cultural”.  

Atenta para essa questão, Louro (2000, p. 65) acrescenta dizendo que, “os corpos são 

significados pela cultura e continuamente por ela alterados. Talvez devêssemos perguntar, [...] 

quais os significados que, nesse momento e nessa cultura, estão a ser atribuídos a tal marca ou 

a tal aparência”. Em outros termos, são as práticas e linguagens que produzem as marcas das 

masculinidades e feminilidades. Além disso, há um investimento significativo na produção 

cultural de uma pedagogia pela qual se efetivam essas marcas. Uma produção que se dá por 

meio da família, da escola, da televisão, igreja, lei, cinema etc. (LOURO, 2000). 

Enfim, a grande questão que nos desafia não é de caráter biológico, essencialista, 

funcionalista, construtivista, filosófico ou jurídico, mas sim cultural. Então, busquemos novas 

possibilidades pedagógicas como política cultural em prol das produções das performances de 

masculinidades.  
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3.1 AS FRONTEIRAS E AS POSSIBILIDADES DAS SUBJETIVIDADES MASCULINAS 

NA POLÍTICA CULTURAL: UM BREVE APONTAMENTO SOBRE POLÍTICAS DA 

MASCULINIDADE 

 

Michel Foucault (1999a), em sua obra intitulada “Estratégias de Poder”, expressa que 

cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, que acolhe 

determinados tipos de discurso que funcionarão como verdadeiros ou falsos, de modo a criar 

um conjunto de regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso, conferindo ao 

verdadeiro efeitos específicos de poder, assim como a circulação e o funcionamento dos 

enunciados que determinam quem é responsável pelo que é verdadeiro.  

Em “Vigiar e Punir”, o filósofo explicita a ideia de uma analítica do poder, 

modificando a noção de poder, que passa a ser compreendido como uma situação estratégica, 

relacional, histórico e culturalmente variável. Altera-se o eixo das reflexões acerca da ideia de 

poder como algo localizável, que opera pela opressão, cujos embates em busca da liberdade 

ocorrem contra o próprio poder, que é associado a uma instituição ou posse de alguém 

(MISKOLCI, 2012). 

Ao tentar tornar aparente uma articulação particular entre as variadas práticas políticas 

e a concepção de poder, estamos tentando tornar visível um novo arranjo, vínculo ou conexão 

de política de masculinidade e a luta para desconstrução das normas e as produções culturais 

que nos constituem como sujeitos. Desse ponto, nos aliamos às perspectivas da nova política 

de gênero que abre mão das narrativas convencionais em torno da noção de política, mudando 

o foco dos sujeitos para a cultura, passando a conceber a luta política contra o poder 

disciplinar, isto é, “a luta é por desconstruir as normas e as convenções culturais que nos 

constituem como sujeitos” (MISKOLCI, 2012, p. 29). 

Isso sugere que devamos pensar a noção de política como limites e possibilidades 

colocados a uma série de práticas cotidianas, como um dispositivo de produção semiótica 

implicado numa relação inseparável entre a cultura e o poder.  Por essa razão, entendemos que 

é no interior de modos particulares de produção semiótica que as masculinidades estão 

organizadas e implicadas nas relações de poder, sob os regimes discursivos que definem os 

efeitos de normalidade, naturalidade, verdade e abjeção. 

Aqui convém esclarecer que nem toda política da masculinidade é pensada nessa 

perspectiva e que todas as formas de política da masculinidade possuem uma relação estreita 
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com o feminismo. Assim, a partir das contribuições de Robert W. Connell (1995), a fim de 

estabelecer uma melhor compreensão das políticas da masculinidade, sintetizamos algumas 

das principais reivindicações e movimentos políticos.  

De acordo com Connell, dois aspectos são categóricos para compreender a política da 

masculinidade, são eles a luta pela hegemonia entre elas e a história do imperialismo. Desse 

modo, “a luta por hegemonia entre elas pode ser vista na divisão entre liberais e 

conservadores na política burguesa” (1995, p.192), cujo propósito está fincado na luta pelo 

domínio através da significação social da masculinidade. Já a história do imperialismo 

conecta-se com os grandes impactos que ocasionaram a reconstrução das masculinidades nas 

metrópoles e nas colônias: “através da difusão da técnica e da industrialização militar, ocorreu 

uma certa remasculinização da periferia – sentida como uma ameaça pelas elites masculinas 

da metrópole” (1995, p.193). 

Pensadas dessa forma, podemos verificar a existência de tipos diferentes de políticas 

da masculinidade no decorrer do tempo. Assim, nos anos 70 surge uma nova consciência em 

torno das perspectivas e probabilidades de mudanças nas relações de gênero na pauta dos 

Movimentos de Libertação das Mulheres, de Libertação dos Gays e de Libertação dos 

Homens (CONNELL, 1995). 

Outro aspecto importante é o fato de que “na maior parte das discussões sobre 

masculinidade, a Europa e a América do Norte formam o inteiro e inquestionável universo de 

discurso” (CONNEL, 1995, p.192).  

Connell aponta para quatro tipos de políticas da masculinidade com base estrutural nas 

relações de gênero, a saber: 

1. Terapia da masculinidade: chamada também de “Movimento dos Homens”, se 

constitui como a forma mais conhecida de política de gênero entre os homens.  

Ela originou-se do Movimento de Libertação dos Homens. A base dessa 

política é a masculinidade cúmplice e os sujeitos dessa política são, de modo 

geral, brancos, classe média e, frequentemente, de meia idade. O objetivo da 

terapia da masculinidade é fazer com que os homens se voltem para suas 

próprias questões, no intuito de perseguir em um projeto de redescoberta 

pessoal. Esses julgam que são injustamente apontados pelas feministas; 
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2. O lobby das armas: Uma política antifeminista, cujo ponto de referência é a 

masculinidade hegemônica. É uma política que preconiza o poder do homem e 

busca apoio entre as masculinidades marginais; 

3. A libertação gay: É a política dos homens gays. Uma crítica aos estereótipos 

convencionais dos gays quanto da masculinidade convencional, vistos como 

fonte de opressão, uma política crítica cultural frente à masculinidade 

hegemônica. Na pauta de suas questões encontra-se a luta contra o HIV e a 

construção de soluções frente à homofobia, à AIDS e à nova direita cristã; 

4.  Política de saída ou política transformista: Combate a violência contra as 

mulheres, as estruturas patriarcais atuais e partilha muitos objetivos em comum 

a política gay. Trata-se de uma política antissexista. Não comunga com as 

perspectivas identitárias de gênero, pelo contrário, busca não afirma-las.  

Ainda de acordo com Connell (1995), “o padrão político é um padrão de desequilíbrio 

entre situações, com questões e possibilidades de ação configuradas de forma variada e 

diferente” (p.202).   

Portanto, ao trazer a reflexão acerca das fronteiras e as possibilidades das 

subjetividades e masculinidades na política cultural, faz-se necessário também a compreensão 

da subjetividade concebida não como essência ou traço dos aspectos psicológico, mas como 

sinônimo de sujeito, como os atributos que caracterizam o ser humano como sujeito. 

Compreende-se, desse modo, que focalizar as políticas da masculinidade sob a égide das lutas 

políticas em torno das instâncias culturais normalizadores, reguladoras, disciplinadoras e 

naturalizadoras que produzem as subjetividades masculinas nos desafia a pensar novas 

possibilidades na constituição dos sujeitos, as masculinidades como performances, ou seja, 

performances masculinas que não estejam vinculadas às normas regulatória do sexo sob a 

ótica da matriz cultural de inteligibilidade.  

 

3.2 DESCONSTRUINDO GÊNERO: UMA PERSPECTIVA PÓS-IDENTITÁRIA ÀS 

MASCULINIDADE(S)  

 

Após a 2ª Grande Guerra Mundial, o mundo presenciou, a partir da década de 1960, o 

aparecimento e crescimento de novas formas de lidar com os problemas sociais. Houve o 
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surgimento de vários movimentos que se consolidavam como espaços alternativos de 

reivindicações político-sociais. As lutas políticas fomentadas por esses movimentos 

colocavam em discussão o problema da marginalização e exclusão dos grupos oprimidos – as 

minorias sociais, que viviam em condições de subordinação socioeconômica, política ou 

cultural, estavam alicerçadas por ideais pautados em valores universais como a libertação, 

emancipação, direitos humanos e democracia. 

Nesse contexto, surgem movimentos relacionados a temas como direitos humanos, 

cultura, homossexualidade, cidadania, etnia, raça (negros, indígenas), mulher etc. Dessa 

forma, malgrada a extrema variação dos movimentos, voltamos nosso olhar, de modo 

especial, aos movimentos feministas, gays e de lésbicas.  

Assim, Miskolci (2012, p. 28) contribui conosco ao enfatizar que “a maior parte do 

movimento feminista e do movimento homossexual das décadas de 1960 e 1970 era 

liberacionista, ou seja, via mulheres e homossexuais como sujeitos oprimidos que deveriam 

lutar pela liberdade”. É nesse sentido que as políticas de afirmação identitária se tornam 

importantes para a mobilização política. Em outras palavras, “é através dela que ‘os grupos 

subordinados contestam precisamente a normalidade e a hegemonia’ das identidades tidas 

como ‘normais’” (LOURO, 2000, p. 68). Diante disso, Louro (2000) reflete que 

na verdade, desde os anos 60, o debate sobre as identidades e as práticas 
sexuais e de gênero está a tornar-se cada vez mais acalorado, especialmente 
provocado pelo movimento feminista, pelos movimentos gays e de lésbicas e 
sustentado, também por aqueles e aquelas que se sentem ameaçados por 
estas manifestações. Novas identidades sociais tornaram-se visíveis, 
provando, no seu processo de afirmação e diferenciação, novas divisões 
sociais e o nascimento do que passou a ser conhecido como “política de 
identidade” (LOURO, 2000, p.60). 

 A noção de identidade conformada nas políticas de afirmações identitárias é 

essencializada e construída através das interações entre o eu e a sociedade. Nesse cenário, “a 

política da identidade está no centro das disputas por representação e por distribuição de 

recursos, materiais e simbólicos” (SILVA, 2010, p. 26-27). Não por acaso, “a despeito das 

demandas inovadoras de reconhecimento das diferenças, operavam com a inspiração teórica 

marxista que marcara o antigo movimento operário” (MISKOLCI, 2012, p.28). Assim, a 

partir dos anos 80, com a difusão do conceito de gênero e das ideias de Foucault a respeito da 

analítica do poder, as políticas de identidade se revelam em crise e mostram suas 

insuficiências e fraturas. Denota-se que, “gradativamente, surgiriam, pois, proposições e 

formulações teóricas pós-identitárias.” (LOURO, 2008, p. 37-38). 
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Para efeitos desta discussão, vejo a compreensão desta temática a partir das 

contribuições de Jacques Derrida a respeito da operação de desconstrução. Segundo Derrida, a 

lógica do pensamento ocidental sempre operou com relações binárias originadas da lógica, 

assim, nesse processo do binarismo uma ideia, um sujeito ou uma entidade é eleito e fixado na 

condição de fundante ou como centro, de forma que a posição do outro é determinada dessa 

referência, isto é, o termo inicial é sempre o superior em relação ao outro que será sempre o 

inferior e derivado. Essa visão nos permite visualizar que tais relações promovem as 

estruturas pelas quais as identidades se estabelecem e se fixam como verdadeiras e falsas, 

superiores e subalternas etc. Para ele, essa lógica binária pode ser abalada através de um 

processo desconstrutivo: desconstruir não como sinônimo de desfazer, demolir ou destruir 

algo, tais como, ideias, conceitos, posições, princípios, finalidades, meios e conclusões, mas 

desconstruir como uma leitura que quer revogar a probabilidade da existência de um centro, 

de um lugar privilegiado, promovendo um descentramento capaz de reverter, desestabilizar e 

desordenar os pares binários (LOURO, 2008). 

Assim, desconstruir o discurso em torno dos estudos de gênero implicaria em “minar, 

escavar, perturbar e subverter os termos que afirma e sobre os quais o próprio discurso se 

afirma. [...] Portanto, ao se eleger a desconstrução como procedimento metodológico, está se 

indicado um modo de questionar ou analisar.” (LOURO, 2008, p.42). 

Outrossim, dentro dessa construção discursiva que articula, de forma mais direta, 

identidade, gênero e masculinidades, consequentemente, faz-se necessário examinar as noções 

de identidade e suas implicações para este estudo. 

 Nós somos o que estamos sendo agora, e o somos em cada tempo e em cada momento 

com aspecto histórico e diferente, sem nunca deixarmos de ser, compreendendo cada tempo e 

ressignificando-nos no tempo e, concomitantemente significando o mundo, constituindo-nos 

assim, sujeitos de múltiplas identidades, de muitas possibilidades. Como relata Hall (2006, p. 

13): 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contrárias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. [...] 
À medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 13). 
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Entendemos a identidade, pois, como “um projeto a ser realizado no tempo e sujeito a 

permanentes ajustes por conta do input de novas informações e da permanente transformação 

do ambiente, a qual por sua vez exige continuamente novas escolhas e constantes mudanças 

táticas” (CUNHA, 2009, p. 42).  

Silva corrobora neste sentido afirmando que,  

 a identidade, tal como a cultura, tão pouco é um produto final, acabado, uma 
coisa. Ela é objeto de uma incessante construção. Os resultados dessa 
construção, tal como as práticas de significação a que está vinculada, são 
sempre incertos, indeterminados, imprevisíveis. [...] Identidade como uma 
“produção, que não está nunca completa, que está sempre em processo, e é 
sempre constituída no interior, e não fora, da representação”. (SILVA, 2010, 
p.26) 

As identidades, sejam elas sexuais, de gênero, raça, etnia, etc., não são um produto 

acabado, senão um processo contínuo que nunca se completa, constituídas culturalmente, 

subjetivando-se em seu espaço e tempo. Os sujeitos são, portanto, fluídos e se inventam no 

transcurso de complexas histórias, fundadas no sistema de pertencimento. Cada identidade é 

perpassada por outras identidades, por outras histórias de vida, fazendo-se, assim, sujeito de 

múltiplas identidades: “Identidade como interação, a re-criação do eu no mundo da viagem, o 

re-estabelecimento da comunidade fronteiriça da migração” (BHABA, 2007, p.29). 

A identidade é uma relação, um posicionamento, uma construção na e pela 

representação, na medida em que a representação é um meio pelo qual os grupos sociais 

forjam sua identidade e as identidades dos outros grupos sociais. Identidade como uma 

comunidade imaginada, produzida através de varias formas de representação e também como 

política, assim como a representação é política (SILVA, 2010). Nessa relação entre 

representação, identidade e poder, Louro pontua o seguinte: 

Uma identidade é sempre, necessariamente, definida em relação a outra, 
depende de outra – na afirmação da identidade, inscreve-se a diferença. 
Contudo, ainda que o caráter relacional seja constituinte da representação de 
qualquer identidade, podemos notar que algumas delas ocupam, 
culturalmente, uma posição central e serve de referência a todas as demais. 
Estas identidades são representadas como “normais”, básicas e hegemônicas. 
É por contraponto ou comparação a elas que as outras são qualificadas como 
diferentes (LOURO, 2000, p. 98).  

De acordo com Hall (2006, p.38), “A identidade é realmente algo formado, ao longo 

do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento”. Costa (2009, p. 42), por sua vez, reforça ao relatar que “as 

concepções pós-estruturalistas de identidade descartam qualquer possibilidade de um sujeito, 
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seja individual, seja coletivo, anterior à política”.  Para essa compreensão é preciso, portanto, 

repensar a noção de identidade imutável, ligado à concepção de sujeito unificado, à ideia de 

caráter como algo fixo, permanente e essencial (HALL, 2006). 

Hall (2006) diferencia três concepções de identidade. Na primeira, há o sujeito do 

iluminismo caracterizado por uma visão de indivíduo como um ser centrado e unificado, com 

capacidades que emergem no nascimento e permanecem por toda a vida, constituindo assim 

uma identidade centrada, unificada e fixa; a segunda, o sujeito sociológico, aquele que surge 

da compreensão de que o núcleo interior do indivíduo não é autônomo, mas forma-se em 

relação a “outros significados”. A essência interior do sujeito é modificada a partir do diálogo 

com os mundos culturais externos, o que permite a compreensão de uma identidade 

fragmentada; na terceira, o sujeito pós-moderno isento de uma identidade fixa e biológica, 

constrói a sua identidade historicamente. 

Sergio Costa (2009, p. 46-47) observa que 

Hall que ir além dos jogos textuais da inscrição de sujeitos descentrados, 
uma sociologia das negociações culturais. [...] 
A concepção de sujeito descentrado desenvolvida por Hall pode ser 
entendida como um desdobramento, na verdade um abrandamento, do 
projeto teórico de Foucault voltado para mostrar a subordinação dos sujeitos 
aos discursos. [...] Os discursos produzem um ‘lugar para o sujeito’, na 
medida em que abrem espaço para um posicionamento de nossa parte. Ou 
seja, o discurso ganha sentido na medida em que nós nos posicionamos e, 
dessa forma, nos tornamos sujeitos, frente ao regime de verdade que uma 
determinada formação discursiva estabelece.  

Para além da concepção do sujeito pós-moderno, adotamos o conceito de identidade 

definido por Hall (2006), como uma celebração móvel, constituída e modificada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos 

sistemas culturais que nos rodeiam. De identidade definida culturalmente e não unificada ao 

redor de um “eu” coerente, de identidade enquanto construção que se dá num processo 

simbólico na interação com o meio e também com todas as figuras familiares, até autoafirmar-

se como “eu” perante outrem. 

Silva (2000), ao abordar o tema, trata de identidades compreendendo-as como 

construções, efeitos, processo de produção, como relação, atos performativos, adjetiva-as 

como sendo instáveis, contraditórias, fragmentadas, inconstantes, inacabadas. Ainda diz que 

as identidades estão ligadas aos sistemas de representação e possuem estreitas conexões com 

relações de poder. 
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Para Guacira Lopes Louro, 

os sujeitos podem exercer sua sexualidade de diferentes formas, eles podem 
viver seus desejos e prazeres corporais de muitos modos (Weeks, apud 
Britzman, 1996). Suas identidades sexuais se constituíram, pois através das 
formas como vivem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do 
sexo oposto, de ambos os sexos ou sem parceiros/as. Por outro lado, os 
sujeitos também se identificam social e historicamente, como masculinos e 
femininos e assim constroem suas identidades de gênero. [...] O que importa 
aqui considerar é que – tanto na dinâmica do gênero como na dinâmica da 
sexualidade – as identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou 
acabadas num determinado momento”. (LOURO, 1997, 26-27p.) 

Ainda segundo Louro (2001, p. 11), “as identidades de gênero e sexuais são, portanto, 

compostas e definidas por relações sociais de poder, elas são produzidas pelas redes de poder 

de uma sociedade”. As identidades de gênero, portanto, remetem-nos para várias maneiras de 

viver a masculinidade ou a feminilidade.  

Como reforça Tomaz Tadeu da Silva,  

os diferentes grupos sociais utilizam a representação para forjar a sua 
identidade e as identidades dos outros grupos sociais. Ela não é, entretanto, 
um campo equilibrado de jogo. Através da representação se travam batalhas 
decisivas de criação e imposição de significados particulares: esse é um 
campo atravessado por relações de poder. [...] o poder define a forma como 
se processa a representação; a representação, por sua vez, tem efeitos 
específicos, ligados, sobretudo, à produção de identidades culturais e sociais, 
reforçando, assim, as relações de poder (Apud LOURO, 2001, p. 16). 

Desse modo, compreendemos que as identidades sexuais e de gênero são produzidas 

discursivamente ao longo da vida através da cultura e geralmente se manifestam em um 

comportamento cultural e performático.   

Ou ainda, as identidades de gênero não são simplesmente herdadas ou reproduzidas 

pelas instituições, pois “se performatiza o gênero” diariamente, através do sentimento de 

pertencimento, das representações e dos posicionamentos políticos nos diversos espaços pelos 

quais transitamos: na rua, no trabalho, na família, na escola etc.  

Em outros termos, identidades sexuais e/ou de gênero como produção da linguagem 

implicadas nas relações de poder ou como expressa Louro (2000, p.44), “a linguagem nomeia 

as identidades sexuais e de gênero, remetendo-as às distintas posições políticas. Vivemos uma 

clara disputa em relação ao mundo como os sujeitos e as práticas sexuais são descritas e 

compreendidas”. 

Segundo Beatriz Preciado (2008), gênero, masculinidade e feminilidade são invenções 

da Segunda Guerra Mundial e se tornam conhecidos por meio da expansão comercial durante 



86 
 

a Guerra Fria, assim como os alimentos enlatados, computador, cadeiras de plástico, energia 

nuclear, televisão, cartão de crédito, caneta descartável, o código de barras, cama inflável ou 

satélite artificial.   

O termo gênero foi um conceito construído socialmente buscando compreender as 

relações entre homens e mulheres, os seus papéis e as relações de poder estabelecidas entre 

eles. De acordo com Beatriz Preciado, o termo gênero é utilizado pela primeira vez em 1947, 

por John Money: "Money utiliza a noção de gênero para nomear o sexo psicológico e pensa 

na possibilidade de utilizar a tecnologia para modificar o corpo segundo um ideal regulador 

preexistente, que prescreve como deve ser um corpo humano feminino e masculino” (2008, 

p.82).  

Para Preciado (2008), é a partir do trabalho de Money que há uma mudança radical na 

concepção do sistema sexo/gênero. Pois, compreendido inicialmente pelas teorias feministas, 

gênero era o significado social do sexo, isto é, sexo é natural e gênero é construido. Se o sexo 

era visto como natural e definitivo, com a contribuição de Money o gênero utiliza-se do 

sintético, para se produzir e ser produzido. Na verdade, "marca uma mudança daquelas 

posições que são baseadas em uma única noção de diferença sexual e gênero e que são 

entendidas em termos essencialistas, em termos marxistas (divisão sexual do trabalho) ou em 

termos linguísiticos (ordem simbólica ou pré-simbólica), para uma análise  transversal" 

(CARRILLO, 2007, p. 376). 

Debatendo o conceito de gênero, Jeffrey Weeks (2001, p.56), afirma que este “não é 

uma simples categoria analítica; ele é, como as intelectuais feministas tem crescentemente 

argumentado, uma relação de poder”. Igualmente, Fagundes (2005, p. 13) enuncia que 

“historicamente as relações de gênero são sempre relações de poder, de hierarquia, de 

prestígio, que cristalizam a dominação masculina e destinam às mulheres uma posição 

subalterna de menoridade e de sublimação”. 

De acordo com Dagmar Meyer (2010, 16 - 17p.), “gênero aponta para a noção de que, 

ao longo da vida, através das mais diversas instituições e práticas sociais, nos constituímos 

como homens e mulheres, em um processo que não é linear, progressivo ou harmônico e que 

também nunca está finalizado ou completo”.  

Dessa forma, compreendemos que gênero é parte constituinte da identidade dos 

sujeitos. Como referenda Louro, ao afirmar que o “gênero institui a identidade do sujeito [...], 

pretende-se referir, portanto, a algo que transcende o mero desempenho de papeis, a ideia é 
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perceber o gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o” (1997, p. 25). Além disso, ainda 

segundo a autora, 

Gênero como uma construção social feita sobre diferenças sexuais. Gênero 
refere-se, portanto ao modo como as chamadas “diferenças sexuais” são 
representadas ou valorizadas, refere-se àquilo que se diz ou pensa sobre tais 
diferenças, no âmbito de uma dada sociedade, num determinado grupo, em 
determinado contexto. Nas palavras de Robert Connell (1995, p. 189), 
gênero refere-se ao modo como “as diferenças sexuais dos corpos humanos 
são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo histórico”. 
Privilegio o conceito de gênero não ligado ao desempenho de papéis 
masculinos ou femininos, mas sim ligado à produção de identidades – 
múltiplas e plurais – de mulheres e homens no interior de relações e práticas 
sociais (portanto, no interior de relações de poder). Estas relações e práticas 
não apenas constituem e instituem os sujeitos (esses vários tipos de homens 
e mulheres), mas também produzem as formas como as instituições sociais 
são organizadas e percebidas (LOURO, 2000, p.26). 

Frente às complexas interfaces socioculturais no interior dos processos semióticos das 

produções e representações das identidades acima citadas, os paradigmas hegemônicos 

pautados na heteronormatividade mostram-se falhos e inadequados e fazem emergir inúmeras 

reivindicações de diferentes sujeitos ou movimentos, cujo ideal de justiça deixa de significar 

somente a busca pela igualdade, mas, primordialmente, a busca pelo respeito à diferença e a 

diversidade no âmbito cultural. Desse modo, para Brandão (1994, p. 165), são nessas 

reivindicações que as “várias identidades em crise entrecruzam-se para impulsionar a ruptura 

com os padrões de reflexões que vinham funcionando como parâmetro legítimo. [...]. A crise 

de identidade das mulheres, a dos cientistas sociais [...], a da esquerda (com seus vários 

desdobramentos)”. 

Portanto, sob a ótica de uma perspectiva pós-identitária, torna-se possível perceber 

como os discursos e representações implicados nas relações de poder, tornam as 

representações e performances de masculinidades como verdadeiras, superiores e 

hegemônicas. Compreende-se que as identidades de gênero não são coisas com as quais 

nascemos, mas que são produzidas no interior da representação e dos processos de 

significação. Desse modo, entendemos as masculinidades como um conjunto de significados e 

narrativas que formam sistematicamente os sujeitos de que falam.  

Em outra linguagem, como afirma Louro,  

mulheres e homens produzem-se de distintas formas, num processo 
carregado de possibilidades e também de instabilidades. Elas e eles são ao 
mesmo tempo sujeitos de distintas classes, raças, sexualidades, etnias, 
nacionalidades ou religiões. Deste modo, pode haver e há muitas formas de 
ser feminina ou de ser masculino e reduzi-las todas a um conjunto de 
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características biológicas resulta, seguramente, numa simplificação (2000, 
p.39). 

Enfim, as políticas pós-identitárias, em uma perspectiva pós-estruturalista que 

enfatizam o caráter discursivo das produções identitárias, alertam para aquilo que Homi 

Bhaba (2007, p.42) relata: “viver no mundo estranho, encontrar suas ambivalências e 

ambiguidades encenadas na casa da ficção, ou encontrar sua separação e divisão 

representadas”.  Para, além disso, requer um deslocamento da atenção política como prática 

pedagógica e ideológica à política como performatividade (BHABA, 2007). 

Evidenciam-se as masculinidades compreendidas em uma dinâmica de gênero 

compostas não apenas de instâncias e instituições culturais, mas de símbolos e representações. 

Masculinidade é discurso, um modo de produzir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a percepção que temos de nós mesmos.  

 

3.3 MASCULINIDADES NÃO CAEM DO CÉU, ELAS NASCEM DA CULTURA 

 

Segundo Renato Ortiz (2008), a cultura é constitutiva da sociedade. A cultura é o local 

de domínio dos símbolos, das representações e da linguagem. Assim, a cultura por meio dos 

processos semióticos “nomeiam” as coisas, relacionam as pessoas, constitui-se em visão de 

mundo, isto é, não existe sociedade sem cultura. 

A antropóloga americana Ruth Benedict, em “O Crisântemo e a Espada”, escreveu 

que “a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo” (Apud LARAIA, 

2004, P.76). Nessa perspectiva, acreditamos que as masculinidades tangenciadas nos 

processos semióticos, como discurso, narrativas, ficções implicadas nas relações de poder, 

não se constituem como essência, papel social ou traços psicológicos. As masculinidades não 

são apenas produções da biologia, da psicologia, da religião, são produções culturais 

representadas e narradas na e através da linguagem, no interior das relações sociais de poder. 

É imprescindível referendar, então, que as masculinidades são categorias discursivas e 

não biológicas, funcionalistas, construtivistas ou psicológicas.  Nesse contexto da cultura e 

poder, focar o processo de materialidade dos corpos e as performances de masculinidades, no 

campo estudos culturais e teoria queer, urge inventariarmos aspectos da construção da teoria 

do gênero centrada na masculinidade. 
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Para facilitar a compreensão e as discussões implícitas no texto, faremos uma breve 

abordagem das grandes linhas da pesquisa sobre gênero e sobre as configurações em torno do 

que venha a ser as categorias masculino e feminino, a partir das contribuições de Fonseca 

(1998), Muraro e Boff (2002). 

A primeira corrente é a sociobiológica, que estabelece a biologia como a última 

instância que define a essência masculina e feminina, fundadas em uma ótica evolucionista da 

vida e explicadas em termos genéticos e fisiológicos.  

Nessa concepção, o masculino está mais voltado para o controle, enquanto o feminino 

estaria mais ligado à maternidade. Destaca-se, portanto, como marco de diferenciação entre os 

gêneros, os aspectos corporais e a ótica binária de gênero baseada na oposição razão/emoção, 

objetividade/subjetividade, feminino/masculino, cuja essência masculina é a mais forte 

(dominador). 

A segunda corrente sustenta uma visão funcionalista e universal dos papéis sexuais. 

Concebe-se a masculinidade sob um modelo padrão de comportamento aceito e reconhecido 

socialmente, cuja diferenciação entre o masculino e feminino está fundada nos papéis sociais 

de cada sexo na sociedade, resultantes de condicionamentos sociais. Nessa perspectiva, o 

homem e a mulher não seriam uma essência, pois a argumentação da diferença biológica seria 

rejeitada em favor da diferença estrutural, pensada como uma construção social e cultural.  

Dentro dessa abordagem, emerge um conceito de masculinidade hegemônica baseada 

na dominação, no poder indiscutível do sistema patriarcal e fruto de um determinismo social, 

do qual a estrutura está dividida em um binarismo que coloca o público (espaço público) 

como ambiente do homem e o privado (doméstico) como espaço reservado à mulher. 

Com a terceira vertente, conhecida como teoria construtivista, surge o conceito de 

masculinidade como uma ideologia que tenta justificar a dominação masculina: não haveria 

um padrão transitório ou culturalmente universal de masculinidade, ela se modificaria no 

tempo e no espaço.  

A teoria da socialização, pensamento contemporâneo ao construtivismo, integra-se 

aos estudos em torno da masculinidade, corroborando a ideia de que os indivíduos nascem 

inseridos num determinado sistema social e simbólico que produz o masculino e o feminino. 

A família, a escola, a igreja e o Estado, instituições socializadoras, reproduzem 

ideologicamente essa concepção de identidades de gênero ao longo do processo de 
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socialização: isto é, nascem-se macho ou fêmea, mas tornam-se homens ou mulheres em um 

contexto sociocultural. 

Outra perspectiva é a teoria do gênero. Nessa visão, balizada pelos estudos e lutas 

feministas, enfatiza-se a relação intrínseca entre gênero, raça, classe social e os mecanismos 

dos quais o poder e os sistemas socioculturais operam e modelam os modos de vida dos 

indivíduos. Desse modo, o gênero é concebido como uma categoria transversal que inter-

relaciona raça e classe social. 

No âmbito dessa concepção, as categorias homem e mulher são universais e imbuídas 

de vários significados e conteúdos que se diferenciam de cultura para cultura, estando ligadas 

a um leque de relações; o gênero seria compreendido como um conjunto de ideias que 

confirmam cada sexo, em um determinado contexto, a respeito de seu desempenho, cujo 

processo de construção produz a diferença e a desigualdade, observáveis na dinâmica da 

masculinidade hegemônica e em suas relações com o feminino e outras masculinidades. 

Por fim, apresentamos a nova política de gênero, a qual, de acordo com Richard 

Miskolci (2012), desloca o foco dos sujeitos para a cultura. A ênfase da luta política está na 

problematização da cultura e da imposição social de normas e convenções culturais de gênero 

que nos assujeitam, isto é, nos formam como sujeitos generificados – masculinos ou 

femininos. 

Em outras palavras, o gênero é compreendido como elemento cultural, de modo que o 

masculino e o feminino estariam em homens e mulheres, nos dois: “cada um de nós – homem 

ou mulher – tem gestuais, formas de fazer e pensar que a sociedade pode qualificar como 

masculinos ou femininos independentemente do nosso sexo biológico” (MISKOLCI, 2012, 

p.31). Logo, “o gênero não é substantivo [...]. Seu efeito substantivo é performativamente 

produzido e imposto pelas práticas regulatórias da coerência de gênero. [...] O gênero mostra 

ser performativo no interior do discurso herdado” (BUTLER, 2010, p. 48). Assim, as 

masculinidades são produzidas no interior da linguagem e atuam nos campos discursivos 

como atos performativos de gênero. 

A partir de então, nossa reflexão se filia a noção de que o gênero não existe em si, 

sendo uma representação que ganha concretude na vivência cotidiana das pessoas. O gênero 

fluido e performático, constantemente construído, mas também desconstruído por atos 

repetidos cotidianamente, foi alicerçado nas contribuições de Judith Butler, essas 
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influenciadoras diretas das concepções de gênero em uma perspectiva pós-estruturalista, uma 

abordagem da Teoria Queer. 

Segundo Butler (Apud THÜLER, 2011, p.4), “o gênero masculino ou feminino é um 

construto performático, ou seja, a execução de atos repetidos e aceitos como típicos de um 

gênero social em particular fazem da pessoa que os performam a representação daquela 

identidade emblemática”. 

Debatendo ainda a concepção de masculinidade, Robert Connell (1995, p.188) 

concebe as masculinidades como “uma configuração de prática em torno da posição dos 

homens na estrutura das relações de gênero”, que são fluidas, construídas e reconstruídas, 

modificando-se em conformidade com os contextos histórico-culturais e estão sempre 

inseridas nas relações de poder.  

Para o autor, as masculinidades são construídas sob uma matriz de masculinidade 

hegemônica e se diferenciam nas relações de intergênero, dentro de uma condição hierárquica 

de submissão e dominação, em que um índice de atividade/passividade permeia a construção 

do ser masculino (BOTTON, 2007). 

Sabemos que há uma grande fissura nos processos de construção dessa masculinidade, 

preconizada sob a luz do homem macho, viril, usuário de violência física e simbólica, 

refletido no ideal do guerreiro e defensor da sociedade, a fim de manter o status de dominante 

e possuidor de uma mulher, mas jamais se igualar a ela.   

Michael Kimmel endossa nosso argumento dizendo que,  

as masculinidades se tornam hegemônicas dentro de um modelo de oposição, 
na negação da feminilidade, mas também e principalmente dos demais 
modelos de masculinidades concorrentes, trata-se de uma relação de poder 
homossocial onde se constrói a hegemonia masculina de acordo com a 
supressão e subalternidade das masculinidades concorrentes (Apud 
BOTTON, 2007, p.116-117). 

Connell (1995), por sua vez, acrescenta que as masculinidades hegemônicas estão para 

além da detenção de poder e da racionalidade, mas são marcadas pela heterossexualidade 

compulsória e por que não dizer também pela heteronormatividade. 

A homofobia também é um mecanismo de conservação de uma masculinidade 

hegemônica, a partir do distanciamento da mesma perante as outras masculinidades, rejeitadas 

e precárias, em um condicionante do status de que é a verdadeira masculinidade, a fim de 

perpetuar com uma dominação masculina misógina (CONNELL, 1995). 
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Louro argumenta que 

a masculinidade hegemônica constrói-se não apenas em contraposições à 
feminilidade, mas também em oposição a outras formas de masculinidade. 
Tornar-se masculino pode implicar na combinação de uma 
heterossexualidade compulsória associada à homofobia e à misoginia. Os 
corpos dos miúdos devem proclamar a sua rejeição a qualquer traço de 
homossexualidade. Os seus corpos também não podem sugerir nada de 
feminino (2000, p.102). 

Dessa maneira, as masculinidades não podem ser concebidas fora da dinâmica social e 

cultural implicada nas relações de poder. Elas são, por conseguinte, desvinculadas dos 

processos culturais inseridos nos diversos sistemas de significação e representação, das 

instituições culturais e separadas da linguagem. Uma vez que, “todas essas práticas e 

linguagem constituíam e constituem sujeitos femininos e masculinos; foram – e são – 

produtoras de ‘marcas’. [...] A produção dos sujeitos é um processo plural e também 

permanente” (LOURO, 2001, p. 25). 

Nesse sentido, explicar a construção das masculinidades significa enfocá-la como uma 

produção cultural que se torna inteligível no interior dos processos semióticos implicados nas 

relações de poder, como ficções e narrativas reveladas como atos performativos. Como 

reforça Anthony Furlong (2011), ao relatar a Judith Butler que nossas identidades de gênero e 

sexualidades não são fixas, mas constantemente transformadas, produzindo o devir por meio 

de atos, palavras, gestos e desejos, como performances de gênero e sexualidade.  

Por fim, as masculinidades compreendidas a partir das contribuições da nova política 

de gênero, como atos performativos produzidos no interior da linguagem, nos permitem 

afirmar que elas sejam produções culturais, isto é, as masculinidades não caem do céu, mas 

nascem no interior da cultura em contextos plurais e diversos implicados nas relações de 

poder. 

 

3.3.1 Masculinidade ou Masculinidades? Entre o paradoxo da hegemonia, do precário/ 

marginal e ou subalterno e as relações de poder 

 

Os autores que tratam dos estudos e das políticas da masculinidade apontam que é 

possível imaginar múltiplas possibilidades de produções de masculinidades, inclusive 

masculinidade sem homens. Para tanto, abordaremos os principais conceitos dessas 
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configurações possíveis e plurais que são produzidas e representadas no interior das relações 

sociais do poder político e cultural. 

Robert W. Connell (1995, p. 189) relata que,  

diferentes masculinidades são produzidas no mesmo contexto social; as 
relações de gênero incluem relações entre homens, relações de dominação, 
marginalização e cumplicidade. Uma determinada masculinidade tem outras 
masculinidades agrupadas em torno dela. 

Assim, Connell (1995) contribui com nossa reflexão ao tratar do conceito de 

masculinidade hegemônica. Para ele, a masculinidade hegemônica ocupa a posição de 

hegemonia em um dado modelo de relações de gênero e é produzida em relação com outras 

masculinidades. Destarte, a masculinidade hegemônica é contestada pelas outras formas de 

masculinidades. 

Segundo Silva e Ornat (2011, p.32), a masculinidade hegemônica “se consolida pela 

ideia de superioridade que é simbolicamente reconhecida e aceita nas práticas culturais 

cotidianas, e ela é construída em oposição à feminilidade e a outros tipos de masculinidades 

que não correspondem ao tipo ideal”. 

Miriam Pillar Grossi (1995) contribui afirmando que “para a constituição do modelo 

de masculinidade hegemônica em nossa cultura, atividade não diz respeito apenas à 

sexualidade; ela é também percebida positivamente como agressividade”. Esse efeito está 

intimamente ligado ao que Connell (1995) chama de narrativa convencional, que define a 

conduta e os sentimentos apropriados para os homens.  

Essa narrativa adota uma das formas de masculinidades para definir as masculinidades 

em geral. Por conseguinte, homens e crianças são constantemente vigiados e controlados, a 

fim de que produzam nos sujeitos os efeitos de masculinidade hegemônica, que legitime o 

modelo tradicional do sistema patriarcal e garanta a posição de dominação dos homens em 

detrimento à subordinação das mulheres: 

A vigilância para garantir a masculinidade dos meninos é então exercida 
mais intensamente desde os primeiros anos de vida, pela família e pela 
escola. Diante de qualquer comportamento ou sinal que possa representar um 
atravessamento das fronteiras sexuais ou das fronteiras de gênero 
(construídas dentro dos moldes hegemônicos) providenciam-se 
‘encaminhamentos’ de ordem médica ou psicológica (LOURO, 2000, p. 54). 
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Ainda a partir das contribuições de Connell (1995), acentua-se que a masculinidade 

hegemônica está implicada em relações de poder com outras formas de masculinidades, a 

saber: masculinidade cúmplice, masculinidade subordinada e masculinidade marginal. 

A masculinidade cúmplice é aquela que possui uma cumplicidade com o projeto 

hegemônico. Como afirma Silva e Ornat (2011, p.33), “é aquela vivida pela maioria dos 

homens que dificilmente vivem o ideal de masculinidade, mas que, em geral, tiram proveito 

do fato de serem homens em uma sociedade patriarcal”. 

A masculinidade subordinada é aquela que está mais associada à feminilidade.  

Este modelo de masculinidade possui como seus principais atributos a fragilidade e a 

inferioridade sendo, pois, vítima da homofobia. Assim, as masculinidades subordinadas “são 

aquelas experienciadas pela via da orientação sexual, em que a orientação homoafetiva é 

oprimida pela violência legal e física daqueles que estão posicionados no grupo hegemônico 

de homens” (SILVA e ORNAT, 2011, p.33). 

A masculinidade marginal, de acordo com Silva e Ornat (2011, p.33), “é aquela que 

se baseia na combinação do gênero e os elementos de classe e raça/etnia, constituindo 

hierarquias entre diferentes grupos de homens, associados ao poder aquisitivo e à cor da 

pele”. Em outros termos, são as masculinidades associadas às relações acerca de raça e classe 

social, cujo contexto reverbera nas questões que estão implicadas no status social. 

Além disso, outra forma de masculinidade pode estar associada à noção de 

masculinidade concebida no plural, masculinidades definidas por meio de diferenças e 

contradições de todos os tipos, cuja masculinidade dominante branca é atravessada por outras 

masculinidades: gays, bissexuais, negras, asiáticas e latinas etc. Neste sentido, emerge a noção 

de masculinidade feminina que está associada à supressão das categorias convencionais de 

subjetividades de gênero, isto é, a masculinidade feminina como uma posição de sujeito 

estranho (queer), que possa desafiar com sucesso os modelos hegemônicos que determinam 

como deveria ser o gênero (HALBERSTAM, 2008). 

Masculinidade feminina é aqui pensada como uma masculinidade sem homem, “que 

destaque sus múltiples formas, pero también deseo reivindicar nuevas y auto-conscientes 

producciones de diversas taxonomías sobre el gênero” (HALBERSTAM, 2008, p.31). 

A masculinidade feminina nos permite pensar novas possibilidades de gênero que não 

reforçam as ideias de masculinidade heroica, baseadas na marginalização das masculinidades 

alternativas, assim como as ideias de masculinidade épica, baseada na noção de 
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masculinidade como sinônimo de homem branco, heterossexual, associada com valores de 

poder, legitimidade e privilégio social (HALBERSTAM, 2008).  

Neste ponto, Aragão (2012, p.41) reforça nosso argumento quando aborda uma análise 

de como as mulheres produzem diferentes formas de masculinidade a partir das ideias de 

Halberstam (2008):  

não apenas Halberstam fala de uma masculinidade produzida por mulheres, 
como afirma que a masculinidade se torna inteligível no momento em que 
deixa o domínio hegemônico, denunciando formas que estão aquém e além 
do recorte branco-classe-média, recorte responsável pelo apagamento das 
demais masculinidades. Em outras palavras, uma “masculinidade épica” 
depende da precariedade das “masculinidades minoritárias”, experiências 
alternativas que oferecem pistas sobre como se constitui o ideal. Assim, “a 
masculinidade feminina é considerada as sobras desaparecidas de 
masculinidade dominante, como o objetivo de que a masculinidade dos 
homens possa aparecer como verdadeiro”.  

Segundo Judith Halberstam (2008), a masculinidade feminina é agenciada no contexto 

de modelos alternativos de gênero, cuja compreensão não está vinculada com a ideia de 

masculinidade feminina como oposto de feminilidade feminina e/ou como uma versão de 

masculinidade dos homens representada por mulheres. Contudo, essa masculinidade é 

pensada sobre a ótica da união da masculinidade e da mulher, como uma alternativa que 

produz resultados completamente imprevisíveis.  

Portanto, o deslocamento da compreensão das produções de masculinidades para a 

cultura, como ficções discursivas e atos performativos de gênero nos possibilita ir além da 

compreensão convencional da dinâmica das masculinidades no interior das relações de gênero 

e de poder.  Denota-se, portanto, que “a linguagem institui e demarca os lugares dos gêneros 

não apenas pelo ocultamento do feminino, e sim, também pelas diferenciadas adjetivações 

que são atribuídas aos sujeitos, [...] pelas associações e pelas analogias feitas entre 

determinadas qualidades, atributos” (LOURO, 1997, P. 67). Além disso, pensar as 

masculinidades no contexto plural e diverso suscita o agenciamento de novas possibilidades 

culturais de atos performativos de gênero fora das fronteiras da matriz de inteligibilidade de 

gênero. 
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3.3.2 Masculinidades Queers: das políticas da performatividade às masculinidades como 

atos performativos 

 

As políticas pós-identitárias em uma perspectiva pós-estruturalista, ao promoverem o 

deslocamento da atenção política para a cultura, tornou evidente que “a linguagem não apenas 

expressa relações, poderes, lugares, ela os institui; ela não apenas veicula, mas produz e 

pretende fixar diferenças” (LOURO, 1997, p. 65);  portanto, revela os processos de produções 

das subjetividades, isto é, de como se constitui os sujeitos.  

Nesse sentido, Costa (2002, p. 85) argumenta que “o sujeito é sempre um 

interdiscurso, o produto dos efeitos das práticas discursivas que o atravessam no curso de sua 

história”. Em outros termos, o sujeito se constitui pelas suas relações dentro da linguagem, de 

forma que a subjetividade é entendida como uma produção social e linguística marcada por 

relações de poder. 

Com efeito, por meio da lógica pós-estruturalista, as críticas às políticas identitárias e 

às suas dificuldades epistemológicas defendem a produção dos sujeitos em seus múltiplos 

lugares de enunciação como “resultado de vários processos de estranhamento, pois ela/ele 

geralmente ocupa mais de um lugar simultaneamente em um cruzar constante de várias 

fronteiras e ordens (qualquer fronteira é também um lugar de regulamentações e imposições)” 

(COSTA, 2002, p. 88). 

 Por sua vez, a crítica pós-estruturalista rejeita a ideia de que a diferença entre homem 

e mulher se funda na noção de corpo como biológico, ou seja, o corpo como pré-discursivo.  

Pelo contrário, defende a noção de corpo como uma produção cultural, constituído 

discursivamente, de modo que o gênero passa a ser concebido como  

os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado. [...] O próprio 
gênero se torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e 
masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino 
como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como 
feminino.”. (BUTLER, 2010, p. 24-25) 

Outro aspecto relevante às nossas considerações está na crítica da Teoria Queer à 

política baseada em conceitos identitários que concebe a identidade como uma construção 

social: a Identidade como fixada e estabilizada pela significação, pelo discurso e pela 

linguagem. A crítica queer enfatiza a possibilidade do trânsito livre entre as fronteiras da 

identidade, a possibilidade de cruzamentos dessas fronteiras. Ela quer ir alem da hipótese da 

construção social da identidade, isto é, quer ressaltar o fato de que a significação da 
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identidade de gênero e sexual não ficam contidas pelos processos discursivos que buscam 

fixá-las, apontando para a concepção da identidade como performatividade. Em outras 

palavras, identidade como atos performativos, que ainda de modo provisório e precário 

tornam-se menos dependentes de um núcleo discursivo de significação (SILVA, 2011). 

Sarah Salih (2012, p. 19) relata que, “a Teoria Queer surgiu, pois, de uma aliança (às 

vezes incômoda) de teorias feministas, pós-estruturalistas e psicanalíticas que fecundavam e 

orientavam a investigação que já vinha se fazendo sobre a categoria do sujeito”. Miskolci 

(2012, p. 21) completa a descrição a respeito das origens históricas da Teoria Queer dizendo 

que “em termos tantos políticos quanto teóricos, surgiu como um impulso crítico em relação à 

ordem sexual contemporânea, possivelmente associado à contracultura e às demandas 

daqueles que, na década de 1960, eram chamados de novos movimentos sociais”. 

Nesse contexto, podemos afirmar que os estudos queer surgiram nos Estados Unidos 

no final da década de 80, contrapondo criticamente os estudos sociológicos sobre as minorias 

sexuais, gênero e sexualidade: “surgiram do encontro entre uma corrente da filosofia e dos 

Estudos Culturais norte-americanos com o pós-estruturalismo francês, que problematizou 

concepções clássicas de sujeito, identidade, agência e identificação” (MISKOLCI, 2009, p. 

152). Essa corrente de estudos passa, então, a ser denominada como Teoria Queer em 

fevereiro de 1990, na Califórnia – EUA, por Teresa de Lauretis. Sua origem foi marcada por 

lutas políticas e sociais, contextualizadas pelo enfrentamento contra a propagação do vírus 

HIV (Pandemia), pelos embates por medicamentos para as pessoas soropositivos, diante das 

crises no interior dos movimentos feminista, efeito das reivindicações das feministas lésbicas 

que não se sentiam representadas e sofriam discriminação dentro do próprio movimento 

feminista, e do movimento gay em defesa da diferença frente às práticas sociais e 

epistemológicas pautadas sob a ótica da heteronormatividade (MISKOLCI, 2009). 

Dessa forma, a Teoria Queer representa uma virada epistemológica radical que enseja 

problematizar, contestar, subverter, estranhar todas as formas “bem comportadas” de 

conhecimento e de identidade. A epistemologia queer tem seu foco na cultura, nos processos 

de significação, na representação, nas estruturas discursivas e nas instâncias culturais que 

produzem os sujeitos. Trata-se, portanto, de outro ponto de vista epistemológico, nesse 

sentido, perverso, subversivo, impertinente, irreverente, profano e desrespeitoso (LOURO, 

2008; SILVA, 2011). 

A Teoria Queer, também chamada de uma teoria e uma política pós-identitária ou 

ainda de nova política de gênero, tece suas críticas, principalmente, no campo da 
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normalização, cujas estruturas hegemônicas formam sujeitos fixos, naturais e normais, 

excluindo os outros sujeitos que são marcados pela diferença e fora dos padrões da 

heterossexualidade, vítimas de um processo social de subalternização e estigmas (LOURO, 

2008; MISKOLCI, 2009, 2012). 

Desse modo, o queer traduz uma política que deseja provocar o estranhamento, a 

perturbação, a transgressão, remetendo-se ao excêntrico. Em outras palavras, como diz Louro 

(2008, p. 38), “queer significa colocar-se contra a normalização – venha ela de onde vier. [...] 

Queer representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada”.  Ainda nos 

termos da autora, 

queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da 
sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 
drags. É o excêntrico que não deseja ser “integrado” e muito menos 
“tolerado”. Queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem 
o quer como referência; um jeito de pensar e de ser que desafia as normas 
regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, dos 
“entre lugares”, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que incomoda, 
perturba, provoca e fascina (LOURO, 2008, p.7 - 8). 

A partir desse ponto, retomamos a arguição expressada no início deste tópico a 

respeito da concepção das identidades de gênero como identidades performativas que são 

produzidas na e pela linguagem.  Assim, Tomaz Tadeu da Silva (2011, p. 107) corrobora com 

nosso argumento ao afirmar que “com a introdução do conceito de performatividade, a teórica 

queer Judith Butler quer enfatizar o fato de que a definição de identidade sexual não fica 

contida pelos processos discursivos que buscam fixá-la”. As contribuições de Butler retiram a 

base estável de gênero, em um processo de desconstrução dos sujeitos generificados pela 

linguagem e seus processos culturais de significação e representação.  

Desse modo, destaco algumas das mais relevantes colaborações da Teoria da 

Performatividade de Judith Butler e dos pressupostos teóricos dos estudos e autores queers 

conferem em relação aos estudos de gênero, tais como as noções de que o corpo é uma 

construção cultural e não biológica; sexo e gênero como discursivos e ficções, de modo que o 

sexo não define o gênero; gênero compreendido para além do binarismo homem/mulher, isto 

é, a compreensão das possibilidades de haver mais de dois gêneros; a desconstrução das 

normas regulatórias do sexo, ratificadas na heteronormatividade, que fixam uma ordem 

compulsória e coerente entre sexo – gênero – desejo – prática sexual (BUTLER, 2010; 

MISKOLCI, 2009; SALIH, 2012; SILVA, 2011). 
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Interessa-nos, desde então, esboçar o conceito de performatividade exposto por Butler, 

a fim de aprofundar o debate acerca das masculinidades como atos performativos de gênero, 

masculinidades como aquilo que o sujeito desempenha em determinados momentos, ao invés 

de uma identidade universal fixa que produz uma subjetividade masculina estável. 

Judith Butler adota da linguística o conceito de performatividade, precisamente das 

contribuições da tese de Austin sobre atos performativos e defende a noção de gênero como 

performativo, afirmando que “a linguagem que se refere aos corpos ou ao sexo não faz apenas 

uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas, no instante mesmo da nomeação, 

constrói, faz aquilo que nomeia, isto é, produz os corpos e os sujeitos” (LOURO, 2008, p. 44). 

Na medida em que Butler destaca o caráter discursivo da sexualidade, sexo e gênero, 

ela sinaliza para as normas regulatórias do sexo presentes na sociedade e destaca seu caráter 

performativo, que regula e materializa o sexo dos sujeitos, de maneira que essas normas 

precisam constantemente ser repetidas e reiteradas sob a ótica da matriz da 

heterossexualidade.   

Como referenda Louro (2008, p. 44), “esse é um processo constrangido e limitado 

desde seu início, uma vez que o sujeito não decide sobre o sexo que irá ou não assumir; na 

verdade, as normas regulatórias de uma sociedade abrem possibilidades que ele assume, 

apropria e materializa”. 

Butler (2010, p.59) afirma que “gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto 

de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza 

no tempo para produzir a aparências de uma substância, de uma classe natural de ser”. 

Segundo Salih (2012, p. 65), Butler, ao ponderar que a identidade de gênero é um 

conjunto de atos, isto é, um construto performativo, argumenta também que “não existe um 

ator (um performer) preexistente que pratica esses atos, que não existe nenhum fazedor por 

trás do feito. Ela esboça aqui uma distinção entre performance (que pressupõe a existência de 

um sujeito) e performatividade (que não o faz)”. O texto continua, então, pontuando que desse 

modo o sujeito é um ator que se coloca em diante dos contextos sociais e encena sua 

identidade num palco simbólico de sua própria preferência. Ressalta-se, no entanto, que não 

está sendo afirmada uma não existência do sujeito, contudo, que esse sujeito não está 

precisamente onde acreditaríamos encontra-lo, ou seja, “atrás” ou “antes” de seus feitos.  

Silva e Ornat (2011, p. 30) acrescentam que “o gênero performático [...] evidencia que 

há uma ficção reguladora que naturaliza a relação entre sexo e gênero por meio da 
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performance, ou atos repetitivos cotidianos”. Ainda segundo os autores, essa ordem 

naturalizadora é resultado das normas regulatórias que pretendem controlar e disciplinar as 

inúmeras combinações existenciais que podem advir de uma infinidade de arranjos entre sexo, 

gênero e desejo, à luz dos princípios compulsórios heternormativos e patriarcais. 

Dessa maneira, Butler (2002, p. 161) reforça esses argumentos dizendo que “o 

performativo pode ser uma das formas pelas quais o discurso operacionaliza o poder. Assim, 

estou realizando uma contradição performativa, propositalmente”. E ainda segundo a autora, 

El gênero es performativo puesto que es el efecto de um régimen que regula 
las diferencias de género. En dicho régimen lós géneros se dividen y se 
jerarquizan de forma coercitiva. […] 
La performatividad del gênero sexual no consist en elergir de qué género 
seremos hoy. Performatividad es reiterar o repetir las normas mediante las 
cuales nos constitumos: no se trata de una fabricacíon radical de un sujeto 
sexuado genéricamente. Es una repeticíon obligatoria de normas anteriores 
que consituyen al sujeto, normas que no se pueden descartar por voluntad 
propia.  Son normas que configuran, animan y delimitan al sujeto de género 
y que son tabién los recursos a partir de los cuales se forja la resistencia, la 
subversión y el desplazamiento (BUTLER, 2002, p. 64-65). 

Dentro desse quadro, a performatividade é compreendida como a prática reiterada e 

citacional pela qual a linguagem produz os efeitos que nomeia, não como um ato singular pelo 

qual o sujeito efetua a existência daquilo que ele ou ela nomeia. Compreende-se 

performatividade como “uma reiteração de uma norma ou um conjunto de normas. E na 

medida em que ela adquire o status de ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções 

das quais ela é uma repetição” (BUTLER, 2001, p.167). 

Reiterando nossos argumentos com as considerações de Sara Salih (2012), a noção de 

gênero a partir de então pode ser compreendida como um processo ou um “devir”, que são 

discursivamente construídos e não há posição de liberdade para além da linguagem. O gênero 

constitui-se como um sempre fazer, um ato que produz aquilo que nomeia, em outras 

palavras, um homem masculino ou uma mulher feminina: “o gênero é performativamente 

construído, do mesmo modo que a escolha de roupas de alguém é delimitada, talvez até 

predeterminada, pela sociedade, pela economia, pelo contexto no qual esse alguém está 

situado” (2012, p.91). 

Esse posicionamento parece suficiente para afirmar que as masculinidades são atos 

performativos e não se materializam em conformidade com as normas regulatórias do sexo, 

pois passam a constituir-se como atos performativos dissidentes, haja vista que elas subvertem 

a coerência e a continuidade das normas de inteligibilidade asseguradas pela ordem 
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compulsória sexo – gênero – desejo – prática sexual. Neste caso em especial, tais reflexões 

remetem-se àquilo que Louro (2008, p.67) afirma serem “sujeitos de gênero ‘incoerentes’, 

‘descontínuos’, indivíduos que deixam de se conformar às normas generificadas de 

inteligibilidade cultual pelas quais deveriam ser definidos”. 

Nesse sentido, Butler (2010, p. 54) acrescenta que, “as produções se desviam de seus 

propósitos originais e mobilizam inadvertidamente possibilidades de ‘sujeitos’ que não apenas 

ultrapassam os limites da inteligibilidade cultural como efetivamente expandem as fronteiras 

do que é de fato culturalmente inteligível”. 

Por fim, a compreensão de que as subjetividades masculinas podem ser pensadas sob a 

ótica de masculinidades queers, como atos performativos de gêneros, reafirma as convicções 

que “o sujeito não é determinado pelas regras pelas quais é gerado, porque a significação não 

é um ato fundador, mas antes um processo regulado de repetição que tanto oculta quanto 

impõe suas regras, precisamente por meio da produção de efeitos substancializantes” 

(BUTLER, 2010, p. 209). Sendo assim, essa abordagem amplia nossos processos analíticos às 

produções das subjetividades masculinas e permite-nos redescrever as narrativas que 

constroem os sujeitos e seus múltiplos lugares de enunciação com estranheza, de modo 

irreverente, impertinente e perturbador. 

 

3.4 SEXUALIDADES, MASCULINDADES E EDUCAÇÃO: AS NORMAS 

REGULATÓRIAS DO SEXO E AS POSSIBILIDADES DO CORPO NOS ATOS DE 

CURRÍCULO 

 

Segundo Michel Foucault (2003), o termo sexualidade surgiu no início do século XIX 

assinalando algo diferente do que apenas um remanejamento de vocabulário. A utilização 

desse termo é constituída em relação a outros fenômenos, como o desenvolvimento de 

campos de conhecimento diversos; a instauração de um conjunto de regras e de normas 

apoiadas em instituições religiosas, judiciárias, pedagógicas e médicas; transformações nos 

modos pelos quais os indivíduos são levados a dar sentido e valor a seu comportamento, 

desejos, prazeres, sentimento, sensações e sonhos. 

Ele compreende a sexualidade como um dispositivo histórico, como “à grande rede da 

superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao 

discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, 
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encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder” 

(FOUCAULT, 2001, p. 100). 

Ainda segundo Foucault (2001), a sexualidade não deve ser concebida como uma 

espécie de dado da natureza ou um domínio obscuro que o saber tentaria revelar. Assim,  

[...] trata-se de ver de que maneira, nas sociedades ocidentais modernas, 
constitui-se uma “experiência” tal, que os indivíduos são levados a 
reconhecer-se como sujeitos de uma “sexualidade” que abre para campos de 
conhecimentos bastante diversos, e que se articula num sistema de regras e 
coerções (FOUCAULT, 2003, p.10). 

Guacira Lopes Louro (2001) reforça esse argumento ao ponderar que a sexualidade 

não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política, que é “aprendida”, isto é, 

construída ao longo da vida, de muitas maneiras e por todos os sujeitos. 

Nas propostas educacionais do Brasil, a educação para as sexualidades ainda é um 

grande desafio, pois mesmo sendo assegurada nas propostas curriculares, vivenciam-se 

grandes entraves na prática cotidiana das escolas, muitos tabus, preconceitos e uma visão 

pautada sob uma ótica normativa, compulsória e unicamente heterossexual. Percebe-se que 

alguns conhecimentos encontram-se engessados em disciplinas heteronormativas, em modelos 

hegemônicos e excludentes, os quais hierarquizam as diferenças sexuais e as diversas formas 

de se viver as sexualidades fora da matriz heterossexual.  

Nesse sentido, Louro (2000, p. 49) relata que “a escola está absolutamente empenhada 

em garantir que os seus meninos e as meninas se tornem homens e mulheres ‘verdadeiros’, o 

que significa dizer homens e mulheres que correspondam às formas hegemônicas de 

masculinidade e feminilidade”. 

Estamos acostumados a presenciar nos espaços escolares, as noções e ideias pré-

concebidas em relação à mulher e ao homem, a partir das diferenças de sexo, em uma 

perspectiva apenas binária e não numa abordagem que contemplem as outras formas de 

sexualidades, isto é, as sexualidades dissidentes. São atitudes que, na maioria das vezes, 

acabam se transformando em motivos de injúrias e homofobia, sem dar-se conta do que está 

por trás desses processos de abjeção. 

Silva corrobora com nosso argumento quando diz que 

a sexualidade, embora fortemente presente na escola, raramente faz parte do 
currículo. Quando a sexualidade é incluída no currículo, ela é tratada 
simplesmente como uma questão de informação certa ou errada, em geral 
ligadas a aspectos biológicos e reprodutivos (2011, p. 108). 
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A esse respeito, Freitas (2011) aponta que o termo “sexualidades dissidentes” surgiu 

para nós a partir dos escritos de Gayle Rubin (1984, 1989), que o empregou para tratar das 

sexualidades que estavam à margem (fora do que é considerado legítimo, legal e aceitável): 

sexualidades não reprodutivas, homossexuais, fora do casamento, em lugares públicos, 

intergeracionais, pornográficas, sadomasoquistas e outros. 

Cabe ressaltar também o que relata Louro (2000, p. 100), ao tratar das identidades 

marcadas e invisíveis (as diferentes), que “nas escolas, não apenas as diversas áreas ou 

disciplinas foram produzidas sob a perspectiva masculina heterossexual”. Relega-se os 

saberes, as experiências e os problemas das mulheres e das sexualidades dissidentes. 

Dessa maneira, o currículo assume um papel importante dentro das escolas, pois por 

ele permeia ideologias, culturas e relações de poder. Esse currículo é percebido, tanto nas 

teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, como uma forma institucionalizada de transmissão 

da cultura de um povo. 

Assim sendo, Silva argumenta que o currículo  

é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 
representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 
condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação 
de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais 
estão mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais.  
(2011, p. 23).  

Ainda conforme as considerações de Tomaz Tadeu da Silva (2011, p.150), “o 

currículo é o lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 

viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida”. 

Louro (1997) descreve que “diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende 

disso. Na verdade, a escola produz isso”.  Assim sendo, Henry Giroux (Apud ZUIN & 

PUCCI, 2007, p. 52) reitera o argumento apontando que “o currículo contribui para a 

reprodução das desigualdades e das injustiças sociais”.  

Portanto, conforme Alvarenga e Igna (2004, p.70), “a escola configura-se como mais 

uma instância onde circulam saberes sobre o corpo e as sexualidades. Nós, professores, 

estamos comprometidos diretamente com a (de)formação dos corpos dos estudantes”.  

Por isso, é necessário nos questionarmos como as tecnologias culturais e pedagógicas, 

mais especificamente nos atos de currículos, produziram e produzem os corpos, as diferenças 

entre eles e que efeitos elas têm sobre as subjetividades dos sujeitos escolares. Cabe, então, 

inventariar como os processos escolares configuram as diferentes práticas corporais nos 
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processos de ensino e aprendizagem, na organização e no planejamento curricular e 

pedagógico dos valores, conhecimentos, gestos, competências e habilidades tidos como 

masculinos ou femininos. 

 

3.4.1 A escola como artefato de ficções regulatórias, disciplinares e dispositivo da 

heteronormatividade 

 

Segundo Louro (1997), o corpo é uma construção cultural, imerso nas relações sociais 

e de poder que buscam fixar sobre ele identidades. O corpo é um conjunto de marcas, 

discursos e representações, isto é, o corpo é uma produção cultural da linguagem. 

Ao compreender o corpo dessa maneira, Meyer e Soares (2004, p. 9) acrescenta que, 

“além de ser produzido e ressignificado no centro de variadas redes de poder e controle é, 

também, percebido e vivido de forma conflituosa e ambígua, de tal forma que esses modos de 

viver o corpo envolvem [...] disciplinamento, coerção, subordinação, gozo e prazer”. 

Assim, ao invés de entender o corpo como uma formulação cujo destino é a biologia, 

associamos a noção corpo com a performatividade do gênero, a fim de alcançar nossos 

objetivos, de modo que nos apoiamos nas considerações da Butler (2010, p. 27), ao afirmar 

que “o ‘corpo’ é em si mesmo uma construção, assim, como é a miríade de ‘corpos’ que 

constitui o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Não se pode dizer que os corpos 

tenham uma existência significável anterior à marca do seu gênero”. Então, não a biologia, 

mas a cultura se torna o destino (BUTLER, 2001, 2010).  

Foucault (1999b) colabora com essa reflexão quando trata das questões das similitudes 

da escola com a prisão, desde a estruturação física aos processos de disciplinarização. Como 

sinaliza o autor, a escola é o local da disciplina, de seu exercício e da monotonia disciplinar: 

“A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos ‘dóceis’” (1999b, p. 119). 

Ainda de acordo com as considerações do autor, as disciplinas criam espaços 

funcionais e hierárquicos que realizam as fixações e estabelecem ligações operatórias que 

marcam lugares, indicam valores, garantem obediências e produzem gestos eficientes – 

corpos úteis e inteligíveis. A escola, portanto, funciona como uma máquina de ensinar, vigiar, 

hierarquizar e controlar, como artefato de aprender onde cada sujeito deve estar e como deve 

ser (FOUCAULT, 1999b). 
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Desse ponto, cabem as ponderações de Louro (1997, p. 85) ao afirmar que “a escola 

não apenas transmite conhecimentos, nem mesmo apenas os produz, mas ela também fabrica 

sujeitos, produz identidades étnicas, de gênero, de classe”. 

Contudo, não queremos atribuir apenas à escola a tarefa disciplinar e normalizadora. 

As questões da materialidade dos corpos, da performatividade de gênero posicionadas no 

interior dos processos semióticos, isto é, da linguagem, são produzidas e reiteradas em 

múltiplas e diferentes articulações dentro das instâncias culturais e sociais de poder. Assim, 

priorizamos problematizar neste estudo apenas a escola, como uma instância cultural e social 

de poder, e suas tecnologias culturais e pedagógicas.  

Felipe e Guizzo (2004, p. 33) chamam atenção para as questões colocadas a esse 

respeito ao relatar que “homens e mulheres, meninos e meninas constituem-se mergulhados 

nas instâncias sociais em um processo de caráter dinâmico e contínuo. [...]. A constituição de 

cada pessoa deve ser pensada em diferentes espaços e tempos”.   

No caso aqui considerado, desde que uma mulher grávida é submetida ao 

procedimento do ultrassom ou após o nascimento de seu bebê, as instâncias sociais e culturais 

iniciam um processo de investimento e intervenção para que esse corpo se materialize em 

conformidade com o “modelo” de masculinidade e feminilidade normatizados, isto é, 

apoiados apenas em um único aspecto do corpo (que é o pênis e/ou a vagina), nomeando-se o 

sexo desse sujeito ficcional, que passa, desde então, a ser submetido a um projeto cultural e 

pedagógico de construção e materialidade de masculinidade ou feminilidade de acordo com o 

modelo hegemônico.  

Goellner (2010, p. 32) descreve que Michel Foucault “ao analisar determinadas 

instituições como escolas, fábricas, hospitais, prisões ele fala não apenas do corpo, mas ainda 

do poder que investe no corpo diferentes disciplinas de forma a docilizá-lo, a conhecê-lo e 

controlá-lo no detalhe”. 

Guacira Lopes Louro acrescenta ainda que  

a coerência e a continuidade supostas entre sexo-gênero-sexualidade servem 
para sustentar a normatização da vida dos indivíduos e das sociedades. A 
forma ‘normal’ de viver os gêneros aponta para a constituição da forma 
‘normal’ de família, a qual, por sua vez, se sustenta sobre a reprodução 
sexual e, consequentemente, sobre a heterossexualidade (2008, p. 88). 

Judith Butler (2001, p.153-154) reforça esse argumento afirmando que 

o ‘sexo’ não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática 
regulatória que produz corpos que governa, isto é, toda força regulatória 
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manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir – 
demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos que ela controla. O ‘sexo’ é 
um ideal regulatório cuja materialidade é imposta: esta materialidade ocorre 
(ou deixa de ocorrer) através de certas práticas altamente reguladas. 

Ainda segundo Butler (2001, p. 164), “as normas regulatórias do ‘sexo’ trabalham de 

uma forma performativa para construir a materialidade dos corpos e, mais especificadamente, 

para materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual a serviço da 

consolidação do imperativo heterossexual”. Em outros termos, passa a incidir sobre esse 

corpo uma norma hegemônica sob os efeitos da matriz de inteligibilidade, que instituem e 

mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo - gênero - desejo - pratica sexual, de 

forma a produzir e demarcar as formas de como o masculino e feminino devem ser, isto é, os 

gêneros inteligíveis.  

Este olhar sobre o corpo nos permite reafirmar o que Butler (2010) já havia pontuado 

em “Problemas de Gênero”, a institucionalização da heterossexualidade como o modelo 

único, saudável, natural e compulsório. Nesse sentido, a matriz heterossexual funciona como 

um dispositivo de sexualidade – a heteronormatividade5. 

Percebe-se que, em atendimento a esse conjunto de imposições que baseia as 

tecnologias culturais e pedagógicas de regulação e controle 

a identidade masculina branca heterossexual é o exemplo mais acabado da 
invisibilidade da norma. Ela é, por excelência, não problemática. Para 
muitos, ela não é somente a identidade normal, mas é antes de tudo ‘natural’. 
[...] Curiosamente, esta é também a identidade mais vigiada e controlada. 
Desde os primeiros anos de vida, várias instâncias sociais em especial a 
família e a escola, realizam um investimento contínuo e cuidadoso no 
sentido de garantir a ‘aquisição’ da heterossexualidade (LOURO, 2000, p. 
101). 

Dessa forma, “a nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e 

também a inculcação repetida de uma norma” (BUTLER, 2001, p. 161). O corpo passa, então, 

                                                
5. Conforme Richard Miskolci (2007, p.5) “a heteronormatividade expressa às expectativas, as demandas e as obrigações 
sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade. [...] A 
heteronormatividade é mais do que o aperçu de que a heterossexualidade é compulsória. Como um conjunto de prescrições 
que fundamenta processos sociais de regulação e controle, a heteronormatividade marca até mesmo aqueles que não se 
relacionam com pessoas do sexo oposto. As formas de definir a si mesmo de várias culturas sexuais não hegemônicas seguem 
a heteronormatividade, o que é patente na díade ativo/passivo dos gays, a qual toma como referência a visão hegemônica 
sobre uma relação sexual reprodutiva para definir papéis/posições sexuais. Assim, a heteronormatividade não se refere apenas 
aos sujeitos legítimos e normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade 
que evidencia seu objetivo: formar a todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo 
supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade”. E referenda Lauren Berlant e Michael Warner (Apud 
MISKOLCI 2007, p.5): “Por heteronormatividade entendemos aquelas instituições, estruturas de compreensão e orientações 
práticas que não apenas fazem com que a heterossexualidade pareça coerente – ou seja, organizada como sexualidade – mas 
também que seja privilegiada. Sua coerência é sempre provisional e seu privilégio pode adotar várias formas (que às vezes 
são contraditórias): passa despercebida como linguagem básica sobre aspectos sociais e pessoais; é percebida como um 
estado natural; também se projeta como um objetivo ideal ou moral”. 
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de uma superfície rasa a um processo de fabricação de corpo sexual e generificado, que tem 

sua gênese com a nomeação dada no momento do nascimento (ou durante o pré-natal com a 

realização do ultrassom) e estendido ao longo da vida em atos performativos, forjando as 

produções das subjetividades masculinas ou femininas. 

Esse processo de subjetivação ocorrerá de forma bastante idealizada, contando com o 

auxilio e a vigilância de várias instituições disciplinares e muitos acessórios. Como já 

sinalizado, a fase da infância contará com a família e todos os acessórios de fronteiras 

(brinquedos, vestimentas, cores, brincadeiras, etc.) e esse período também contará com a 

ajuda da escola, que o seguirá até a morte. Nada passará despercebido durante esse percurso, 

qualquer ação fora do projeto será severamente punida e tratada como anormalidade e em 

alguns casos marginalizada e/ou abjeção6. 

Louro (2000, p.100) corrobora refletindo que 

nas escolas, não apenas as diversas áreas ou disciplinas foram produzidas 
sob a perspectiva masculina heterossexual (e, então, tradicionalmente, 
deixam de fora os saberes, as experiências e os problemas das mulheres e 
dos grupos homossexuais); mas todos os ‘textos’, no sentido amplo do 
termo, são, geralmente, construídos sob essa óptica. As práticas quotidianas, 
os arranjos físicos, a distribuição espacial e temporal dos indivíduos também 
inscrevem e reafirmam, continuamente, as marcas das diferenças sexuais e 
de gênero. 

Assim também na escola, nos seus diferentes processos educacionais, “ao longo dos 

tempos, os sujeitos vêm sendo iniciados, classificados, ordenados, hierarquizados e definidos 

pela aparência de seus corpos; a partir de padrões e referências, das normas, valores e ideais 

da cultura” (LOURO, 2008, p.75).  

Deste modo, é preciso pensar nas conjecturas, nos impedimentos e nas prescrições que 

fazem sentido e tem efeitos de verdade, cujas pedagogias objetivam o autodisciplinamento, 

um corpo escolarizado, disciplinado e treinado sob uma ótica de um modelo discursivo 

(LOURO, 2001).  

De acordo com Louro (2001, p.17),  

esses mecanismos operam, fortemente, no campo da sexualidade. Aqui, uma 
forma de sexualidade é generalizada e naturalizada e funciona como 
referência para todo o campo e para todos os sujeitos. A heterossexualidade 

                                                
6. “A nomeação do abjeto se inscreve no movimento de mascarar a ferida que constitui o texto primitivo do próprio corpo 
enquanto finito. A abjeção é o espaço da dessemelhança e da não identidade. Apontar o monstruoso, o abjeto, funciona como 
um poderoso aliado do que Foucault chamou de sociedade panóptica, na qual comportamentos polimorfos são extraídos do 
corpo dos homens mediante múltiplos dispositivos de poder (SILVA, 2000, p.46). A nomeação do monstro alivia a ameaça 
interna que é co-estruturante do homem”.  (VILLAÇA, 2006, p. 74)  
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é concebida como ‘natural’ e também como universal e normal. 
Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenha uma inclinação inata pra 
eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de seus 
jogos sexuais alguém do sexo oposto. Consequentemente, as outras formas 
de sexualidade são constituídas como antinaturais, peculiares e anormais. 

 As fronteiras estabelecidas aos corpos sexuais (masculino/feminino) são na verdade 

demarcações que visam tornar homens por meio do projeto de gênero masculino e mulheres 

femininas, estabelecendo uma espécie de classificação bastante definida e fixa. Contudo, “ao 

classificar os sujeitos, toda sociedade estabelece divisões e atribui rótulos que pretendem fixar 

as identidades. Ela define, separa e, de formas sutis ou violetas, também distingue e 

discrimina” (LOURO, 2001, p.16). 

Nesse sentido, ainda segundo Louro, “as identidades de gênero e sexuais são, portanto, 

compostas e definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma 

sociedade” (2001, p. 11), e “para construir a materialidade dos corpos e assim, garantir 

legitimidade aos sujeitos, normas regulatórias de gênero e de sexualidade precisam ser 

continuamente reiteradas e refeitas” (2008, p.89). 

Assim sendo, examinar a escola na construção das performances de masculinidades 

implica em desconsiderar que a masculinidade é algo natural, essencialista, determinado pelos 

aspectos biológicos e fisiológicos fora das complexas redes de poder, presentes nos discursos 

e nas práticas representativas das instituições e dos espaços sociais, sendo produzidos a partir 

das relações de gênero e intergênero. Além disso, a maneira como a escola e os seus diversos 

sujeitos agem em relação às meninas e aos meninos são fundamentais no processo de 

constituição da identidade de gênero. 

Percebe-se, então, a necessidade de se pensar em uma nova proposta curricular que 

contemplem as sexualidades e aos atos performáticos de gênero dissidentes nos atos 

curriculares, diferente dessa perspectiva binária pautada no certo/errado, sadio/patológico e/ou 

homem/mulher.  

Por isso, os estudos queer corroboram com nossa proposta quando problematizam a 

temática da sexualidade ao propor novas políticas sexuais e possibilidades pedagógicas da 

materialidade dos corpos e abarcam todas as formas de sexualidades com o princípio da 

diferença e da diversidade sexual, fora dos parâmetros de identidade fixa e essencialistas. 

Como relata Silva, 

A Teoria Queer quer nos fazer pensar queer (homossexuais, mas também 
“diferente”) e não straight (heterossexual, mas também “quadrado”): ela nos 
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obriga a considerar o impensável, o que é proibido pensar, em vez de 
simplesmente considerar o pensável, o que é permitido pensar (SILVA, 
2011, p. 107, grifos do autor). 

Portanto, assumir uma nova proposta de currículo sob a ótica das considerações dos 

estudos culturais e queer torna emergente a busca de novas políticas e novas práxis formativas 

que contemplem de forma mais ampla a diversidade e a diferença. Concebe-se, a partir dessa 

perspectiva, o corpo como algo produzido na e pela cultura, através dos processos semióticos, 

das tecnologias culturais e pedagógicas no interior da linguagem implicadas nas relações de 

poder. 

 

* * * 

 

Graciema de Fátima da Rosa (2004, p. 30) reflete que, “diante das questões que nos 

atravessam, na atualidade, muitos esforços continuam sendo necessários na luta pelo espaço 

de pensar, de expressar e de conviver com as diferenças quando se trata da educação 

escolarizada”. 

O que nos desafia talvez esteja no interior das questões que se expressam nas falas dos 

sujeitos, as expressões que se filiam as narrativas hegemônicas/“normais”, que se tornam 

cúmplices nos processos de produção das subjetividades presente na cultura ou ainda aquelas 

que são marginalizadas, subversivas e silenciadas. Essas subjetividades são ora ponderadas 

sob a vigilância, a regulação num contexto de subalternidade, ora são muitas vezes expressas 

no campo da linguagem por meios alternativos e contraventores.  Denota-se, dessa forma, que 

as referidas subjetividades estão implicadas desde sempre com a realidade e os processos de 

significação e representação, fazendo-se presentes e ouvidas por múltiplas e diferentes 

tecnologias culturais. 

São vozes, gestos, performances que expressam as contradições e os anseios de toda 

uma gente que se reúne em torno de questões que nunca serão finalizadas, sempre 

inconclusas, em uma perene produção de inacabamento: produções culturais que se 

reproduzem e se representam em sujeitos generificados e estranhados no interior das relações 

de poder presentes no cotidiano. São falas, gritos, gemidos, silêncios, gestos, atos que se 

expressam de muitos diferentes modos, inclusive assim: 

Quem pensou, pensou também nessa proposta, de ver, de desmistificar, esse 
assunto essas questões todas que permeiam as nossas vidas. Mas quem 
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pensou, tá distante de nós, não houve preparo pra quem tá aqui, pra quem vai 
trabalhar com a realidade. Porque você sabe, é uma distância muito grande 
de quem pensa e quem executa. Quem pensa, estudou, discutiu, sistematizou, 
esquematizou a ideia e colocou no papel. Mas quem vai aplicar não teve o 
mesmo preparo. Então, eu penso que quando essa estrela foi criada, foi 
pensada por alguém preparado. Mas, quando chegou nas nossas mãos, quem 
é que executa essas ideias, pessoas despreparadas. E, então, ainda tá longe de 
alcançar esse projeto viu... (LOLA) 

Enfim, resta-nos saber se o que nos desafia está no campo das respostas ou das 

perguntas. A questão é que não sabemos ao certo, mas que seguiremos buscando interações, 

articulações e outros olhares que deverão ser cogentes, contraditórios, abusados, subversivos, 

análogos e diferentes, pois as perguntas que nos norteiam não nos deixam parados aqui, elas 

nos impulsionam como uma experiência do devir.  

Eis as questões que não buscamos respostas, mas imersão: como a escola pública de 

Educação Básica se posiciona frente a uma política de masculinidade? Como os seus 

professores percebem as representações das masculinidades produzidas pelos atos de 

currículos no contexto escolar? Como a ação docente regula as relações entre as 

masculinidades? De que forma as construções de ficções regulatórias, a heteronormatividade 

e o processo de abjeção aparecem nas práticas pedagógicas? Os professores reconhecem os 

atos de currículo como um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de 

gêneros inteligíveis? No fim, queremos saber mesmo: qual a masculinidade que a escola está 

produzindo?  
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

QUE MACHO É ESSE? EU QUERO SABER. 

UMA LEITURA ANALÍTICA DAS TECNOLOGIAS CULTURAIS E PEDAGÓGICAS 

(ATOS DE CURRÍCULOS) NA PRODUÇÃO DAS MASCULINIDADES NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Este capítulo é um esboço analítico-interpretativo da triangulação entre os núcleos 

relacionados com o objeto deste estudo, o corpus teórico e o material empírico obtido da 

coleta de dados. Em outros termos, este capítulo estabelece intercorrências à análise das falas 

dos sujeitos da pesquisa, com os atos de currículos produzidos por eles no interior dos 

processos tecnológicos políticos culturais e pedagógicos na escola. 

Dessa forma, após coletado os dados e diante da amplitude de informações e 

percepções, a fim de alcançar os objetivos propostos, estabelecemos um conjunto de 

operações (pré-análise) que nos possibilitaram através do tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação, a codificação e, posteriormente, a organização da codificação em unidades de 

registro e unidades de contexto na perspectiva das condições e organizações de uma análise 

temática. (BARDIN, 2011). 

Segundo Bardin (2011, p. 133), “tratar o material é codificá-lo. [...] A codificação é o 

processo pelo qual os dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em 

unidades”. 

As unidades de registro são unidades referentes aos elementos obtidos por meio da 

decomposição do conjunto de mensagem. Podem ser temas que se referem a uma unidade de 

significação codificada, que consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõe a 

comunicação. Nesse sentido, as unidades de contexto consistem em uma referência mais 

ampla, que busca a compreensão da significação exata das unidades de registro. (BARDIN, 

2011; MINAYO, 1994) 

 Minayo (1994, p.75) acrescenta ainda que, “escolhidas à unidade ou as unidades de 

registro e as unidades de contexto, uma das técnicas mais comuns para se trabalhar os 

conteúdos é a que se volta para a elaboração de categorias”. Assim, a partir dessa base, nosso 

trabalho foi estruturado em categorias e subcategorias temáticas, conforme se pode observar 

no quadro abaixo. 

 

 Tabela 11 – Quadro de Sistematização da análise em categorias. 

UNIDADES DE CONTEXTO/  
EIXOS-TEMÁTICOS 

UNIDADES DE REGISTRO/ 
SUBCATEGORIAS 

Tema 1 – A ESCOLA COMO ARTEFATO DE 
FICÇÕES REGULATÓRIAS E DISPOSITIVO DA 
HETERONORMATIVIDADE; 

 

§ Fronteiras das Sexualidades: Sexo e 
Gênero; 

 



113 
 

§ Matriz heterossexual como norma 
padrão; 

 
§ Regime de Normalização (Sexo - 

Gênero - Desejo - Prática sexual). 
 

Tema 2 – POLÍTICA DE MASCULINIDADE, 
ATOS DE CURRÍCULO E OS PROCESSOS 
DISCIPLINARES DO CORPO; 

 
§ Pedagogias do corpo: Um projeto 

sociocultural de marcas; 
 

§ Regime de verdade: Normal x 
anormal; 

   

Tema 3 - MASCULINIDADES: QUAL O 
HOMEM E/OU MULHER QUE A ESCOLA 
ESTÁ REPRODUZINDO. 

 
§ Pedagogia das masculinidades; 

 
§ Tecnologias políticas culturais e 

pedagógicas das masculinidades nos 
processos escolares; 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Neste momento, após estabelecer a estrutura do nosso quadro de análise e 

interpretação, tornou-se necessário estabelecer um corpus de questões que nortearam o nosso 

olhar na busca dos elementos fundamentais dos núcleos de sentido e as articulações com os 

contextos das mensagens veiculadas. A saber: 

§ Como escola pública de Educação Básica se coloca frente a uma política de 

masculinidade?  

§ Como os seus professores percebem as representações das masculinidades produzidas 

pelos atos de currículos no contexto escolar?  

§ Como a ação docente regula as relações entre as masculinidades?  

§ De que forma as construções de ficções regulatórias, a heteronormatividade e o 

processo de abjeção aparecem nas práticas pedagógicas?  

§ Os professores reconhecem os atos de currículo como um dispositivo de controle, 

normalização, naturalização e artefato de gêneros inteligíveis?  

No fim, queremos saber quais as masculinidades que a escola está produzindo. De 

modo que, partindo desses questionamentos e de outros oriundos dos instrumentos de 

pesquisa, os dados foram codificados e interpretados como expostos nos conjuntos categoriais 

que se seguem.  
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4.1 A ESCOLA COMO ARTEFATO DE FICÇÕES REGULATÓRIAS E DISPOSITIVO 

DA HETERONORMATIVIDADE 

 

Segundo Jimena Furlani, são as ideias culturais que definem o mecanismo de 

surgimento de modelos sociais hegemônicos de vivência, que ditam as verdades sobre a 

sexualidade individual e coletiva. Assim, “discuti-la, compreendê-la, recriá-la e re-significá-

la, obriga-nos a transitar, não só na biologia, mas também, na contribuição de estudos nas 

áreas da história, pedagogia, da psicologia, da política econômica, da literatura, da 

publicidade, da mídia”. (FURLANI, 2003,).  

Além deste enfoque, é importante lembrar o que afirma Leandro Colling (2013)7 ao 

ponderar que a sexualidade existe apenas em humanos e que “os estudos da cultura e das 

humanidades [...] são muito mais ricos em nos oferecer respostas sobre as nossas 

sexualidades, sejam elas dissidentes ou não, e de como devemos trabalhar para que todos e 

todas sejam respeitados e respeitadas”.  

Desse modo, fica evidente que as respostas que buscamos alcançar neste estudo estão 

inseridas no contexto da matriz cultural que estabelece e regula os significados e as múltiplas 

e diversas formas de sexualidades. Em outros termos, analisar as questões em torno das 

sexualidades no contexto da cultura implicadas nas relações de poder.  

Neste sentido, passamos a entender as produções das sexualidades como ficções 

reguladoras imersas no interior das práticas culturais, que concebem a realidade, as acepções e 

as hierarquias. Consequentemente, produzem as exigências funcionais dos discursos que 

instituem os regimes de verdade e normalização. Trata-se, em suma, do que propõe Michel 

Foucault ao afirmar que os sujeitos são disciplinados, controlados e normalizados por 

múltiplos processos de poder. Ou ainda conforme o autor, “a formação de um certo tipo de 

saber sobre o sexo, não em termos de repressão ou de lei, mas em termos de poder”. 

(FOUCAULT, 2001, p.88). 

Assim, o dispositivo da sexualidade funciona como uma sobrecarga de discursos 

ordenado à produção de uma homeostase do corpo social.  “O dispositivo de sexualidade tem, 

como razão de ser, [...] anexar, inventar, penetrar os corpos de maneira cada vez mais 

detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global”. (FOUCAULT, 2001, p. 
                                                
7 Informação disponível em: <http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2013/02/05/nem-pastor-nem-geneticista-e-a-
cultura-caralho/>. Acesso em: 01/03/2013. 
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101). O que nos permite dizer que as práticas culturais se configuram numa espécie de matriz 

cultural do sexo capaz de produz verdades sobre as subjetividades dos sujeitos, como uma 

espécie de ciência do sexo associada ao discurso científico, denominada por Foucault de 

Scientia Sexualis. (FOUCAULT, 2001). De tal modo, ele reforça nosso argumento ao dizer 

que, 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 
Isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; 
os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas 
e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o 
estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 
verdadeiro. (FOUCAULT, 1993, p. 12). 

O autor esclarece ainda, que se deve compreender o poder como uma situação 

estratégica complexa numa sociedade determinada, exercido a partir de muitas posições e em 

meio a relações de desigualdades e móveis. O poder proveniente de todos os lugares, isto é, 

como uma rede de poder, que a partir dos inúmeros pontos de relações produz resistência ou 

pontos de resistências que introduzem clivagens que se deslocam na sociedade. Nos termos do 

próprio autor, “trata-se de imergir a produção exuberante dos discursos sobre o sexo no 

campo das relações de poder, múltiplas e móveis”. (FOUCALTU, 2001, p. 93). 

Assim, tanto a rede de relações de poder como os pontos de resistências, que forma o 

outro termo nas relações de poder, constituem “um tecido espesso que atravessa os aparelhos 

e as instituições, sem se localizar exatamente neles”. (FOUCAULT, 2001, p. 92). Isto é, 

atravessam as estratificações sociais e as identidades individuais. O poder pensado como “as 

multiplicidades de correlações de força imanentes ao domínio onde se exercem constitutivas 

de sua organização; [...] as estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização 

institucional toma corpo [...] nas hegemonias sociais”. (FOUCAULT, 2001, p. 88). 

Segundo Foucault (2001, p. 98), “nas relações de poder, a sexualidade não é o 

elemento mais rígido, mas um dos dotados de maior instrumentalidade: utilizável no maior 

número de manobras, e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às mais variadas 

estratégias”. Em termos foucaultiano, os conjuntos de estratégias que se desenvolvem os 

dispositivos específicos de saber e poder sobre o sexo, isto é, os mecanismos disciplinar, de 

sujeição, e controle são tecnologias de dominação, que se tornam aparatos de poder no 

interior da linguagem. Dessa maneira, para ele, todos as leituras analíticas acerca das 

sexualidades devem ser considerados a partir de uma história dos discursos. (FOUCAULT, 

2001). 
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Por conseguinte, Judith Butler (2010, p.139) reforça as recomendações de Foucault ao 

afirma que, “o corpo culturalmente construído será libertado, não para o seu passado ‘natural’, 

nem para seus prazeres originais, mas para um futuro aberto de possibilidades culturais”. 

Neste sentido, debatendo com Louro (2000), as escolas sempre estiveram preocupadas 

em disciplinar, normalizar e controlar os corpos dos sujeitos. “As escolas preocupam-se, 

quotidianamente, com a vigilância da sexualidade dos seus meninos e das suas meninas. Não 

resta dúvida de que [...] a escola continua a ser, hoje, um espaço importante de produção 

dessas identidades”. (LOURO, 2000, p.47). Por isso, a instituição escolar ao mesmo tempo 

em que negou seu interesse na sexualidade, dela se ocupou.  Não há como fugir de que as 

escolas são instâncias culturais privilegiadas de ficções de subjetividades, que pretendem 

produzir sujeitos em conformidade com as normas regulatória do sexo, isto é, de acordo com 

os padrões estabelecidos.  

De tal modo, ao evidenciar a escola como artefato de ficções regulatórias e dispositivo 

da heteronormatividade interessa-nos saber se os professores reconhecem os atos de 

currículos como um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de gênero 

inteligível. Neste sentido, pedagogias e atos de currículos como campos de luta, conflito e de 

produção de significados, como cenário de relações de poder e resistência, imerso nos 

processos semióticos. Ou ainda, como tecnologias culturais políticas e pedagógicas na busca 

de imposição de significados, representações e hegemonia cultural. Vamos, portanto, a eles. 

 

4.1.1 Fronteiras das Sexualidades: Sexo e Gênero 

 

No editorial da revista da FACED8, os pesquisadores Edvaldo Couto e Nelson Pretto, 

ao expor a política e posicionar o local de falar desta tecnologia cultural política e pedagógica 

assinalam para o referencial que utilizamos para compreender as narrativas dos interlocutores9 

desta pesquisa. E relatam que, “o corpo continua cercado de mistérios, encantos, espantos e 

                                                
8 R. FACED, Salvador, n.19, p.7-8, jan./jun. 2001 - Revista da FACED é uma publicação semestral da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal da Bahia.  
9 Optamos pelo termo interlocutor para chamar os sujeitos que colaboraram com esta pesquisa. E por um posicionamento 
político optamos por esse termo, ao invés de entrevistando ou professores. Pois, acreditamos que o referido termo, entendido 
como o sujeito que participa do processo de interação que se dá por meio da linguagem e como aquele que toma parte da 
conversação, possibilita aos sujeitos participantes múltiplos, convergentes e contraditórios locais de fala ao longo de suas 
próprias narrativas. Assim, ao identificá-los como professores, por exemplo, estaríamos situando estes sujeitos numa posição 
fixa e localizada. Desconsiderando que suas narrativas em muitos pontos se localizam em diversos outros lugares e processos 
identitários que, às vezes se opõem, até a identidade social de professor. 
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incompreensões. Por isso, é sempre importante problematizar múltiplas séries de praticas, 

saberes e representações que constroem culturalmente as singularidades sobre o corpo”. 

(2011, p. 7). 

Ainda segundo os autores,  

os efeitos cotidianos dessas práticas e representações são fecundos para os 
estudos sobre corpo, gênero e sexualidade, pois questionam os modos como 
essa agitação constante privilegia determinadas normas e despreza outras 
que são ou parecem se dissonantes. [...] 
Corpo, gênero e sexualidade são construções discursivas produzidas na 
cultura e que, sendo assim, tanto a normalidade quanto a diferença são 
produzidas como tais. (COUTO e PRETTO, 2011, p.8) 

Deste ponto em diante, estamos interessados em saber as fronteiras das sexualidades, 

os limites em que se encontram a noção de sexualidades, gênero e sexo e sob que perspectiva 

estas epistemologias sexuais são produzidas. Neste sentido, Agrado, um dos interlocutores 

deste estudo, relata que, 

Gênero pra mim é masculino e feminino. Sexo é masculino e feminino. 
Sexualidade aí agora não tem nada a ver com masculino e feminino. 
Sexualidade eu acho que é o despertar da pessoa interior. [...] O homem 
nasceu para namorar com a mulher. A mulher nasceu para namorar 
com o homem. [...] É nesse sentido aí que digo que a escola não interfere. 
Ela pode até querer interferir, como os pais podem querer interferir, mas, 
não, é uma coisa que nasce de dentro da pessoa. Eu acho que não muda. 
Gênero masculino e feminino é pela característica, mesmo, física, que você 
identifica que é homem, que é mulher. [...] Sexo masculino e feminino. 
Genitália, que diferencia um homem, uma mulher é a genitália. (grifos 
nosso). 

Vera acrescenta que, “sexo seria natural. [...] O natural seria a própria sexualidade. 

Gênero, pra mim, é aquela coisa, [...] o feminino e o masculino”. 

Tina reforça os argumentos de Agrado e Vera nos seguintes termos, 

É, essa questão de gênero eu acredito que seja relacionado mesmo ao sexo 
masculino e feminino. [...] Eu compreendo como gênero essa divisão 
mesmo, entre o macho e a fêmea. Eu compreendo dessa forma. A questão do 
sexo (risos) parece ser a mesma coisa. [...] Eu acho que são sinônimos. 
Agora sexualidade eu acho que é o desenvolvimento mesmo, desse gênero, 
tanto o masculino ou feminino. O desenvolvimento da sexualidade se dá 
desde o momento da formação. Vai se desenvolver num ambiente, 
dependendo da forma como criado, a criação, acho que vai se desenvolver.  

A partir do exposto, observamos que a concepção de sexo, gênero e sexualidades são 

construídas sob a perspectiva dos discursos biológicos, que concebem o sexo e a sexualidade 

como a própria essência dos sujeitos, que é fixada ainda no período de gestação no ventre 

materno, cujo entendimento e as marcas da materialidade deste corpo estão na compreensão 
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dos órgãos genitais como o marco diferenciador das subjetividades, identidades e desejos 

destes sujeitos. Em outros termos, a percepção de que a masculinidade e a feminilidade são 

características naturais dos corpos condicionados pela base biológica. Onde o homem e a 

mulher possuem existência in natura, e que as suas diferenças são estabelecidas pelas 

matrizes biológicas do macho e da fêmea.   

Perspectiva que reafirma o pensamento de estudiosos das sexualidades, tais como, 

Hália Pauliv de Souza que afirma que, “a sexualidade é algo natural, presente em todas as 

pessoas: crianças, jovens, adultos e idosos. Ao mesmo tempo está cercada de [...] valores 

diversos, preconceitos que afetam essa energia espontânea. É algo importante no 

comportamento humano”. (1999, p. 45). Desse modo, a sexualidade como uma energia 

natural do ser humano e o sexo como componente da vida, com estreitas relações com a 

escola, uma vez que, a mesma participa da percepção da evolução natural dos sujeitos, desde 

a educação infantil até o ensino superior. (SOUZA, 1999). 

Estabelecido esta primeira fronteira conceitual, onde gênero é compreendido apenas 

como masculino e feminino e sexo como macho e fêmea, uma demarcação fundada no caráter 

biológico do ser que instaura o domínio do homem sobre a mulher, entendido e pautado nas 

ponderações que afirmam que os resultados dos processos da natureza constituem o homem 

como o sujeito ativo e a mulher como o sujeito passivo, ou ainda, como homem para os 

espaços públicos e a mulher para os espaços privados, numa abordagem que sustentada pelas 

habilidades físicas atribuídas, conformam e posicionam o homem/macho no lugar da razão, 

do mais forte, provedor, viril, agressivo, etc. Enquanto a mulher/fêmea, por questões de sua 

própria natureza, está naturalizada e posicionada como o sexo frágil, a passiva, a de pouca 

inteligência, àquela que deve cuidar da casa, da maternidade, etc.  

Neste sentido, Deis Siqueira (2006, p. 13) colabora com nossa argumentação dizendo 

que,  

A norma de gênero repete que somos o que nossas genitálias informam. Esse 
sistema, fundamentado na diferença sexual, nos faz acreditar que deve haver 
uma concordância entre gênero, sexualidade e corpo. Vagina – mulher – 
emoção – maternidade – procriação – heterossexualidade; pênis – homem – 
racionalidade – paternidade – procriação – heterossexualidade. As 
instituições estão ai, normatizando, policitando, vigiando os possíveis 
deslizes, os deslocamentos. Mas os deslocamentos existem. 

Neste momento, a fala de Riza traz um elemento novo em nossa análise. Apesar de sua 

percepção de sexo como biológico, ela nos aponta três aspectos que julgamos relevantes. O 

primeiro aspecto é a compreensão de gênero como identidade. Outro aspecto é a identificação 
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do binarismo nas construções de identidades de gênero. A terceira é a sexualidade 

compreendida à luz da teoria Freudiana. Vejamos, 

gênero na verdade estaria mais associada aquela ideia de, a maneira de como 
o individuo se identifica diante da vida, eu até associaria isso até a um 
aspecto mais identitário, ou seja, o individuo pode ser homem, mas de 
repente  não se identifica nessa condição, por uma série de razões e se ele se 
identifica como mulher, é uma questão que envolve gênero, ao contrário que 
se imagina que sempre gênero é aquele tipo, aquele binômio né, homem de 
um lado, macho de um lado  e fêmea do outro. Então, essa discussão de 
gênero, hoje, ela ganhou essa complexidade até por conta da chamada pós-
modernidade, dessa ideia, desse esforço de incluir todas as pessoas, de 
respeitar o individuo em sua singularidade. Então, eu veria gênero muito 
mais no sentido como a pessoa se identifica né, nesse sentido né. [...] Eu vejo 
uma diferença entre sexo e sexualidade. Se eu for falar de sexo eu posso 
estar mais preso ao aspecto, o que? Até mais biológico digamos assim. Se eu 
falo em sexualidade, aí você tem um (Pausa)... Digamos, assim, eu vejo um 
espectro mais amplo. [...] Essa dimensão erótica que a vida assume ela não tá 
necessariamente associada à idade da genitália, ou seja, toda essa pulsão 
interna né, isso que te anima, que  te  da ânimo para a vida, que te atrai, essa 
atração, digamos assim , quase que irrefreável que o individuo sente, até a 
própria ideia de paixão não estaria necessariamente ligada a união dos 
corpos, digamos assim, essa atração corporal, mas tudo aqui que gera atração 
à você. Por exemplo, em relação ao estético, a arte. Se alguém é fascinado 
em Bach e se ouve uma música de Bach, pára tudo que está fazendo, porque 
aquilo né, traz uma satisfação interna, agente pode associar isso, até a ideia 
da sexualidade, porque ta gerando ai um fonte de prazer também e não 
necessariamente né, ao aspecto da genitália  e da união de corpos.  

O primeiro e segundo aspecto apontado pela fala de Riza comprova àquilo que Louro 

(2000, p.61) discorre a respeito das composições das identidades, 

Muitos consideram que a sexualidade é algo que todos nós, mulheres e 
homens, possuímos “naturalmente”. Aceitando esta ideia, fica sem sentido 
argumentar a respeito da sua dimensão social e política ou a respeito de seu 
caráter construído. A sexualidade seria algo “dado” pela Natureza, inerente 
ao ser humano. Tal concepção usualmente ancora-se no corpo e na suposição 
de que todos vivemos os nossos corpos, universalmente, da mesma forma. 

Desse modo, o discurso biológico associado à ideia do gênero como uma construção 

social, mas, que tem suas bases epistemológicas nos princípios da ciência moderna concebe o 

sujeito a partir de uma propriedade universal, essencial e originária e que operam suas 

diferenças numa lógica binária, cujo sujeito ou entidade é eleito e fixado como fundante ou 

referencia. De modo que, se constituirá como uma referência à ancorar a identidade deste 

sujeito. (LOURO 2008; SILVA, 2011) 

Para efeitos desta discussão, Guacira Lopes Louro, afirma que, 

é fácil concluir que nesses processos de reconhecimento de identidades 
inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuição de diferenças. Tudo isso implica 
a instituição de desigualdades, de ordenamentos, de hierarquias, e está, sem 
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dúvida, estreitamente imbricado com as redes de poder que circulam numa 
sociedade. (2001, p.15) 

A despeito desta questão, é valido recordar as exposições feitas no capítulo III deste 

trabalho, sobre as grandes linhas da pesquisa sobre gênero que são identificadas como: 

sociobiológica, funcionalista e universal dos papeis sexuais, teoria construtivista, teoria da 

socialização e teoria de gênero. Elas compõem esses vários modelos explicativos que 

compreendem a categoria sexo, gênero e sexualidades inseridas e articuladas no campo do 

poder.  

Segundo Butler (2010, p. 40), “a noção de que o sexo aparece na linguagem 

hegemônica como substância, ou falando, metafisicamente, como idêntico ao si mesmo, é 

central para cada uma dessas concepções”. Assim sendo, o modelo substancial do gênero 

impõe uma relação binária entre os sexos em que o termo masculino diferencia-se do termo 

feminino, efetivando-se essa distinção por meio das práticas do desejo heterossexual. 

(BUTLER, 2010). 

Ainda segundo Judith Butler (2010, p.41), “a regulação binária da sexualidade suprime 

a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual, 

reprodutiva e médico-jurídica”. 

A partir das contribuições de Leandro Colling (2012a)10,  teceremos as discussões em 

torno deste ponto sinalizado como a sexualidade compreendida à luz da teoria Freudiana.  

Colling escreve que, 

Ao ingressar em uma nova etapa do processo histórico da humanidade, que 
Freud, por exemplo, chama de “civilização” ou de “cultura”, os homens e 
mulheres domaram os seus instintos e, no mínimo, os transformaram em 
“pulsões”.  
O conceito de pulsão é complexo, é “aquilo que está entre o mental e o 
somático” e aqui pode ser traduzido entre aquilo que diz o corpo 
(biologia/instinto “natural”) e a mente. Ou seja, a nossa sexualidade não 
pode mais ser explicada como um dado exclusivo de nossos extintos, 
hormônios etc desde, pelos menos, Freud, lá pelos idos de 1900. É evidente 
que temos cargas hormonais diferentes entre homens e mulheres, mas não 
são elas que acionam o nosso gozo e não são elas que comandam o nosso 
processo de identificação em relação às orientações sexuais e identidades de 
gênero. 

Neste ponto, as considerações de Louro (2000, p.15) dialogam com os argumentos 

expostos por Colling na medida em que reforça a noção de sexo, gênero e sexualidade como 

marcas que definem e determinam a posição dos sujeitos. Assim, “as sociedades realizam 
                                                
10 Informação disponível em: < http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2012/07/18/por-que-a-heterossexualidade-nao-e-
natural/>. Acesso em: 01/03/2013. 
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esses processos e, então, constroem os contornos demarcadores das fronteiras entre aqueles 

que representam a norma (que estão em consonância com seus padrões culturais) e aqueles 

que ficam foram dela, às suas margens”.   

Quero dizer com isto que existe uma ideia de sexualidade, sexo e gênero que 

normaliza e põe em conformidade os sujeitos. De modo que, os parâmetros normativos e as 

prescrições científicas intrínseca nestes dispositivos produzem os padrões de normalidade 

operante nos processos de subjetivação dos sujeitos.  

Louro (2009, p. 86) complementa nossa arguição afirmando que, “determinadas 

estratégias e tecnologias de poder estão articuladas na constituição dos discursos ‘científicos’ 

antigos. [...] Discursos que ‘comprovavam’ que tais e tais sujeitos ou que tais e tais práticas 

eram sadios ou doentes”.  

Distinta e divergente aos demais, ao falar a respeito da temática Lola contribui com 

nossa análise demonstrando outra abordagem para a compreensão das fronteiras das 

sexualidades (Sexo/ Gênero/ Sexualidades), sob a ótica dos estudos da nova política de gênero 

ao relatar o seguinte, 

São interdependentes, agora, a gente foi levado a crer que, uma vez definido 
o sexo, uma vez definido o órgão genital, isso aí também define a 
sexualidade. Bom, se é homem, se possui um pênis, é homem, sexo 
masculino. Então, a tendência desse indivíduo é buscar o oposto. E, se é 
mulher, possui uma vagina, é mulher, sexo feminino, e também deve buscar 
o oposto né, na sua relação sexual, na sua relação identitária. Agora, com o 
passar dos tempos, a gente observa o que, que essa ordem tem mudado né, 
não se procede mais dessa forma, então, já se discute outras formas de 
relação que foge a esse padrão. Então, o sexo não está necessariamente 
ligado à sexualidade, à opção sexual. [...] O fato de ter nascido com um sexo, 
não quer dizer que a opção sexual seja aquilo que era antigamente. Olha, se a 
gente for pra ciência, o que vai dizer que o que define o sexo, são os órgãos 
genitais. Mas, existe a outra forma de se pensar o sexo, aquilo que tá na 
cabeça das pessoas. Na minha cabeça, o meu sexo é feminino, porque eu 
tenho uma vagina, mas na cabeça de alguns, o que define o sexo, é a relação 
que ele tenha de forma intrínseca com o corpo dele.  

 Observa-se, a partir da fala de Lola, que há certa denúncia “a premissa sexo-gênero-

sexualidade como ‘natural’, entendendo este natural como ‘dado’”. (LOURO, 2009, p.92). E 

põe em ênfase que alguns sujeitos não correspondem a esta lógica, isto é, seus desejos, seus 

sentimentos, suas práticas sexuais não convergem e não correspondem com essa premissa.  A 

ponderação da interlocutora causa um estranhamento, ainda que de maneira superficial, a 

esses mecanismos de normalização e naturalização das ficções de sexo, gênero e sexualidades 

autorizados nas sociedades atuais.  
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Lola ao afirmar que, “o fato de ter nascido com um sexo, não quer dizer que a opção 

sexual seja aquilo que era antigamente”. Deste modo, ela está assinalando para aquilo que 

descreve Louro (2009, p. 92), 

Por essa lógica os sujeitos que, por qualquer razão ou circunstância, escapam 
da norma e promovem uma descontinuidade na sequencia serão tomados 
como “minoria” e serão colocados à margem tanto das preocupações da 
escola, quanto da justiça ou da sociedade em geral. Paradoxalmente, esses 
sujeitos “marginalizados” continuam necessários, pois são precisamente eles 
que servem para circunscrever os contornos daqueles tidos como “normais”. 
O limite do “pensável”, no campo dos gêneros e da sexualidade, fica assim 
circunscritos aos contornos dessa sequencia “normal”. 

 Talvez o que nos interessa nesta categoria analítica se encontre nas considerações de 

Britzaman (1995 apud FURLANI, 2009, p.317),  

O “estudo dos limites” (visto como um método de reflexão) consiste em 
exercitar a capacidade de perceber como o pensamento é formado, ou seja, 
“o que torna algo pensável”, sugere-me a necessidade de se duvidar 
constantemente da relevância e da valorização social de algumas 
identidades. Como, no âmbito da cultura, algo é considerado relevante/ 
valorizado enquanto seu “diferente” é considerado irrelevante/ 
desvalorizado?  

Para além das discussões teóricas, que são, realmente, de grande valia e, portanto, o 

que dá consistência a este capítulo de análise dos dados coletados em campo,  este trabalho 

convoca, chama e convida reflexões em torno da escola como uma instância cultural que 

produz efeito de verdade e as subjetividades dos sujeitos. Assim, apesar da narrativa de Lola 

nos encher de esperanças e coragem para os embates e resistências políticas implicadas nas 

relações de poder no interior da linguagem, especialmente, no campo educacional, 

verificamos que o discurso hegemônico é ainda um grande desafio no contexto dos processos 

escolares e, sobretudo, na compreensão docente a respeito da temática. Desafio este, que se 

expressa claramente na fala de Dolores, 

Gênero, sexo e sexualidade. Nossa. Eu tenho visto em alguns locais uma 
tendência única. [...] Eu não estudo esse campo. [...] Eu tenho aceitado quem 
vem, o que vem, agora, eu de minha parte, como vou aceitar algumas coisas? 
Como lhe disse, eu tenho minha visão hétero, e vamos ver. Gênero: 
masculino e feminino. Sexo, tem haver com o prazer. E tem gente que se dá 
bem buscando o prazer pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero. Eu não 
vejo bem isso, eu já venho aí com 54 aninhos e eu venho com uma 
mentalidade bem antiga nesse ponto e, embora eu tenha minha liberdade de 
aceitar a posição do outro, mas no fundo eu ainda fico me preservando.  [...] 
Eu sou muito conservador. Infelizmente, eu não vou desfazer, não vou 
criticar. Deixo a vida seguir. Eu procuro me manter para não perder o meu 
equilíbrio, eu procuro ficar na posição de conservador.  



123 
 

 Contraponto as argumentações de Dolores nos filiamos ao que afirma Butler (2001, 

p.153) a respeito do sexo, 

A categoria “sexo” é, desde o início, normativa: ela é aquilo que Foucault 
chamou de “ideal regulatório”. Nesse sentido, pois, o “sexo” não apenas 
funciona como uma norma, mas é parte de uma prática regulatória que 
produz os corpos que governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se 
como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, 
fazer, circular, diferenciar – os corpos que ela controla. 

Neste sentido, sexo e gênero como modelo normativo para atribuir significados e 

representações as sexualidades, como ficções regulatórias cujo destino é a cultura, isto é, “o 

gênero ou o sexo são fixos ou livres, é a função de um discurso que, [...] busca estabelecer 

certos limites à análise ou salvaguardar certos dogmas do humanismo como um pressuposto 

de qualquer análise do gênero”. (BUTLER, 2010, p.27) 

Dentre os múltiplos espaços e as muitas instâncias culturais, a escola estabelece 

fronteiras às subjetividades dos sujeitos de forma que, “currículos, normas, procedimentos de 

ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, processo de avaliação são, seguramente, loci 

das diferenças de gênero, sexualidade”. (LOURO, 1997, p.64). 

Nesta perspectiva, Grespan e Goellner (2011, p. 119) afirmam que, “a sexualidade 

pulsa na escola, mesmo que dela essa instituição pouco fale. [...] Ainda que diferentes modos 

de viver a sexualidade circulem nos seus meandros, várias pesquisas têm demonstrado como a 

homofobia se presentifica nesta instituição”. 

Concernente ao que tratamos neste tópico fica evidente os limites e as fronteiras 

discursivas em torno das produções das subjetividades dos sujeitos. Poderíamos dizer que as 

nossas constatações nos levam a afirmar que os pensamentos a respeito destes limites estão 

em sua maioria pautada na premissa que afirma que, “a dimensão biológica é o apoio de todo 

o edifício da sexualidade humana; [...] O comportamento sexual humano é gerado a partir das 

forças vitais das pulsões biológicas, e em sua realização assume decisiva importância o fundo 

biológico”. (VIDAL, 2002, p.36) 

Paralelamente, seria o mesmo que dizer que, as ficções regulatórias de sexo e gênero 

compreendidas e demarcadas sob o argumento do discurso biológico, no contexto da lógica 

binária entre homem/macho/XY e mulher/femea/XX,  sexo, gênero e sexualidades são 

naturalizadas e imaginadas como essências (in natura). O que os caracterizam como um dado 

inquestionável da realidade, que por diversos dispositivos e aparatos, presentes nos atos de 
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currículo no interior da escola, regulam, normalizam e controlam a subjetividades dos 

sujeitos. 

 

4.1.2 Matriz heterossexual como norma padrão 

 

Como uma demonstração das possibilidades da pedagogia como uma tecnologia 

cultural, Seffner e Figliuzzi ampliam o escopo da pedagogia, compreendendo-a para além do 

regime escolar. Pedagogia num sentindo plural e múltiplo - Pedagogias, como uma 

metadiscursividades em torno das produções dos discursos pedagógicos da escola e sobre a 

escola. Desse modo, como práticas discursivas pedagógicas. Embora Seffner e Figliuzzi não 

deem ênfase às pedagogias como tecnologias cultuais, eles as definem como pedagogias 

culturais, entre as quais estão as pedagogias do gênero, do corpo e da sexualidade.  

(SEFFNER; FIGLIUZZI, 2011; SIMON, 1995; SOMMER, 2007). 

Seffner e Figliuzzi escrevem que currículo, didática, pedagogias, estratégias, de 

ensino, mecanismos de avaliação, entre outros, também são visíveis para além dos muros da 

escola, empregadas na organização da sociedade. E, por isso, se constituem em aparatos 

culturais que, “produzem representações acerca dos grupos sociais, e constroem sentidos e 

valores em torno dos indivíduos, o influência sua autoestima, sua dignidade, suas 

possibilidades de êxito social”. (2011, p. 45-46) 

Neste sentindo, os esforços de Seffner e Figliuzzi se associam ao conceito formulado 

por Roger Simon - Pedagogia como tecnologia cultural.  Nesse sentido, tecnologias culturais 

porque se trata de um conceito que amplia a noção de pedagogia, porque “as tecnologias 

culturais reúnem posições a partir das quais as pessoas constroem formas visuais, escritas, 

auditivas ou gestuais de ‘textualidade’ e se dirigem a outras através dessas textualidades.” 

(SIMON, 1995, p.73). 

Pensados dessa maneira, a pedagogia, os atos de currículo e os processos escolares 

ganham uma dimensão de política cultural, organizadas por meio de modos de produção 

semiótica. De modo que, são essas práticas que apontamos como tecnologias culturais. Em 

outros termos, são os “conjuntos de práticas sociais, textuais e visuais planejadas para 

provocar a produção de significados e desejos que poder afetar a ideia que as pessoas têm de 

suas futuras identidades e possibilidades” (SIMON, 1995, p.68). 
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Acerca dessa situação estamos interessados em saber como os contornos demarcadores 

das fronteiras dos padrões culturais normalizadores heterossexuais operam no campo da 

sexualidade por meio das tecnologias culturais política e pedagógica. Em outros termos, 

queremos identificar como a heteronormatividade atua nos múltiplos mecanismos culturais 

que estabelecem as fronteiras e também a inculcação repetida da norma hegemônica sob a 

égide da matriz cultural heterossexual. 

Nas palavras de Lola, encontramos a ideia que vai permear todas as outras falas de 

nossos interlocutores quando foram convidados a explanar sobre essas questões referidas a 

respeito da heterossexualidade como norma, como a única representação legitima das 

sexualidades, ou ainda a respeito da “forte convicção de que a nossa sexualidade, seja ela qual 

for, é um dado da natureza, da biologia ou até um designo de Deus ou qualquer outro ser 

sobrenatural”. (COLLING, 2012a11). A matriz cultural heterossexual como dispositivo de 

normalização, naturalização e controle que produz gêneros inteligíveis. 

Eu sou produto de uma família tradicional, e que se fala com orgulho, “na 
minha família não tem homossexual, seja gay, ou seja, lésbica, não tem.” 
Então isso é orgulho tanto da parte marital, tanto da parte né, de pai, 
mãe, todo mundo comunga da mesma ideia. E a gente é produto do meio, 
a gente reproduz aquilo que a gente ouve, a gente vivencia, e também tem o 
fator religião, que também influencia muito na hora de decidir e na hora de 
aceitar outras visões. Eu entendo outras visões e aceito, mas não comigo. 
(LOLA, grifo nosso). 

Nesta perspectiva,  Raimunda reitera as declarações de Lola dizendo que, “isso já vem 

inserido na sociedade, no nosso aprendizado, então essa parte de heterossexualidade eu 

acredito que venha muito forte em cima disso aí. Eu concordo com a heterossexualidade como 

a padrão”. 

Deste mesmo modo, Agrado referenda a ideia da heterossexualidade como a norma 

legitima, e, consequentemente, ratifica a suposta ordem linear “natural” da 

heterossexualidade, na medida em que expõe sua posição pessoal a respeito da questão: “acho 

que essa ordem, pra mim é o que é certo. Pra mim, eu, eu não saio dessa ordem”.  

Tina é bastante categórica, ao discorrer que,  

Essa ordem natural é como se fosse o próprio ciclo da natureza. Então, a 
chuva que caí, os rios que enchem tal e tal, é uma ordem natural. O que seria 
aí um desvio, digamos assim, em algum momento desse aí houvesse uma 
interferência. Essa interferência, no caso da sexualidade, poderia acontecer 

                                                
11 Informação disponível em: < http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2012/07/18/por-que-a-heterossexualidade-nao-e-
natural/>. Acesso em: 01/03/2013. 
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por uma própria mudança na formação, por exemplo, a quantidade de 
hormônios que recebe mais que outro a própria criação poderia intervir. O 
ambiente onde será gerado, então, acho que aí poderia mudar esse percurso 
natural. 

Desse modo, ela torna evidente, além da concepção da heterossexualidade como 

natural, como a única norma legítima das sexualidades, como uma ordem linear entre sexo – 

gênero – sexualidades, também já manifestadas pelos demais interlocutores, que há a 

possibilidade de mudança e interferência neste percurso. Ou seja, que a sexualidade humana 

não está circunscrita apenas nas instâncias biológicas, mas também pela influência de outras 

instâncias. Embora, sua fala faz alusão apenas à genética (biologia), psicologia e, com muito 

esforço nosso em agregar amplitude à sua visão, a instância sociocultural. 

As enunciações de Tina vão esbarrar numa perspectiva psicogenética, isto é, na 

constatação de que as sexualidades não são explicadas e naturalizadas apenas no nível 

discursivo da biologia, mas, também reiterados nas práticas discursivas da psicologia, 

antropologia, sociologia, educação, direito, religião, medicina, etc. Contudo, a dimensão 

biológica ainda como o marco e a referência de apoio para a consolidação deste aparato de 

poder, a biologia como destino. 

Lola e Vera ratificam as matizes dos conteúdos expressos nos discursos já expostos da 

seguinte maneira, 

A gente se constrói, se desconstrói, mas também quando a gente olha o 
mundo, quer fazer a leitura do mundo, a gente observa outras visões 
diferentes, mas sempre com um pé atrás. Pra mim, a matriz heterossexual é 
determinante ainda, pra mim ela é determinante. Ainda promulgo com esses 
valores. (LOLA) 

 

O hetero é o normalzinho, homem com mulher, não é isso? Infelizmente a 
sociedade é regida por esse padrão, como a gente tanto citou aqui. Quando 
extrapola isso aí, a sociedade ignora, a sociedade rejeita. Sempre gera algum 
conflito. (VERA) 

  A respeito desta lógica que cruza transversalmente os discursos dos intercultores, 

Louro (2009, p.89, grifos da autora), enfatiza o seguinte: 

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 (na família, na escola, na 
igreja, na medicina, na mídia, na lei). Através de estratégias e táticas 
aparentes ou sutis reafirma-se o principio de que os seres humanos nascem 
como macho e 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.  
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Esse alinhamento (entre sexo-gênero-sexualidade) dá a sustentação ao 
processo de heteronormatividade, ou seja, à produção e a reiteração 
compulsória da norma heterossexual. 

No campo da educação, de acordo com Seffner e Figliuzzi (2011), esses mecanismos 

operam através dos processos de produção das identidades, do posicionamento dos sujeitos 

em relação à verdade de raça, sexo, gênero, religião, nação, classe, faixa etária, corpo, etc. De 

modo que,  

a identidade de genero, sexual e corporal é governada pelo princípio da 
heteronormatividade, ou da heterossexualidade compulsória. [...] essa é a 
grande tarefa das pedagogias culturais: estabelecer sentido de pertencimento 
com uma determinada representação, aquela da norma heterossexual, no 
caso do trinômio gênero – sexualidade – corpo. (SEFFNER; FIGLIUZZI, 
2011, p.52) 

As tecnologias culturais política e pedagógicas vinculadas a esta matriz cultural 

heterossexual acionam muitos mecanismos e processos, a fim de que sigamos roteiros de 

gênero e sexualidade ditos “normais”. São estes artefatos culturais que no interior das escolas 

produzem práticas pedagógicas discursivas que nomeiam, classificam e hierarquizam as 

sexualidades. (SEFFNER; FIGLIUZZI, 2011). 

Certamente está implícito nesta análise o entendimento que as instâncias culturais, e 

de modo especial e particular, a escola realizam “uma pedagogia, fazem um investimento que, 

frequentemente, aparece de forma articulada, reiterando identidades e práticas hegemônicas 

enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas”. (LOURO, 2001, p.25).  

As citações de Lola e Dolores exemplificam estes argumentos muito claramente. De 

tal forma que, uma declaração que subverte a ordem hegemônica é capaz de causar certo 

desconforto dos sujeitos conformados à luz da heteronormatividade.  Ou ainda, que a 

reafirmação de uma moral sexista, promulgada nos princípios da castração, da pornéia12, etc é 

vigente e autorizada nas práticas discursivas docentes. 

Eu até me assustei né, quando eu tive uma aula com um professor na UESB, 
recentemente, e ele disse assim: o mundo é gay. Nossa! Olha, a sala toda 
tomou um susto, porque eu tenho colegas essencialmente masculinos, e 
as mulheres ficaram retraídas, ninguém ousou comentar, mas nos 
bastidores, gente que isso gerou uma conversa... “o mundo é gay”, porque 
que ele é gay, ele argumentou. (LOLA, grifo nosso). 
 

                                                
12 Trata-se do uso imoral dos órgãos genitais de pelo menos um humano (quer de forma natural, quer pervertida) e requer um 
parceiro na imoralidade - um humano de qualquer sexo ou um animal; a participação voluntária implica em culpa e exige 
ação judicativa. Não se trata de toque casual dos órgãos sexuais entre pessoas, mas envolve a manipulação dos órgãos 
genitais. Inclui sexo oral e anal ou masturbação mútua entre pessoas não casadas entre si, homossexualismo, lesbianismo, 
fornicação, adultério, incesto e bestialidade.  
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Quando uma criança vem pra escola, eu acho que não vale a pena se você 
encontrar na própria sala de aula o estímulo ao sexo desregrado. Como é que 
se aprende o sexo? Com o tempo, alguém mais, alguém firme para falar, 
olha isso é assim, olha isso vai provocar aquilo. Quando a criança aprende 
com a própria criança, o adolescente com o próprio adolescente, evitando o 
filme pornô, que exibem aquela reprodução de homem e mulher tão 
artificial, causa na criança, no adolescente um pensamento que falam: meu 
Deus, o que é? Eu vou ter que usar pra ver o que é? E aí aparecem as 
meninas grávidas, 11, 12 e 13 anos grávidas. (DOLORES) 

Todavia, as considerações de Kika dialogam com as ponderações de Colling e 

promove um olhar mais atento e interessado nas possibilidades de compreensão das 

articulações dos dispositivos das sexualidades imbricados numa rede de relações de poder e as 

produções das subjetividades dos sujeitos. Para, além disso, provoca certo estranhamento da 

norma regulatória que supõe um alimento entre sexo-gênero-sexualidade e desestabiliza os 

pressupostos de que o social e a cultura agem sobre uma base biológica universal. Em outros 

termos, estamos dizendo que, “trata-se, portanto, de uma mudança no foco e nas estratégias de 

análise; trata-se de outra perspectiva epistemológica que está voltada [...] para a cultura, para 

“as estruturas linguísticas ou discursivas” e para seus contextos institucionais”. (LOURO, 

2008, p.46).  

Assim, para ilustrar nosso debate a respeito da heterossexualidade como modelo de 

comportamento ideal, compulsório e natural, trazemos para análise a fala de Kika. 

Então, existe esse padrão. [...] Isso é uma imposição. [...] Então acho que é 
por causa disso que as coisas não são abertas. As pessoas não têm 
maturidade suficiente para encarar as diferenças. Então, como elas não têm 
maturidade elas preferem viver na ilusão de que as coisas não existem, que 
as coisas que incomodam não existem. E caso elas existam, que sejam longe 
dos seus olhos. Então o padrão a gente percebe em propagandas, em todas as 
coisas que a gente vê. [...] Então, eu acho que estão explícita assim, dessa 
forma imposta, de que é homem e mulher, e o que não é isso é anormal.  

Colling (2012a)13 afirma que a heterossexualidade é uma imposição sobre os sujeitos. 

Isto é, que a heterossexualidade não é natural e tampouco normal. 

Não é “natural e normal” porque a sociedade obriga que todos sejamos 
heterossexuais e, pra isso, desenvolve o que alguns pesquisadores/as, como a 
Guacira Louro, chama de “pedagogia da sexualidade”. O que é isso? Mesmo 
antes de nascermos, a nossa heterossexualidade já é imposta sobre nós. 
Vários instrumentos são usados nesse processo, em especial, as normas 
relativas aos gêneros (percebem que nas minhas reflexões eu nunca 
desvinculo as orientações sexuais das identidades de gênero). A escolha do 
nome e das roupas do bebê precisam atender aquilo que a sociedade 
determinou como nomes e coisas de menino e menina. 

                                                
13 Informação disponível em: < http://www.ibahia.com/a/blogs/sexualidade/2012/07/18/por-que-a-heterossexualidade-nao-e-
natural/>. Acesso em: 01/03/2013. 
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Assim, começamos a ser criados/educados e violentados para nos comportar 
ou como meninos ou como meninas. Caso não sigamos as normas, 
começamos a sofrer violências verbais e/ou físicas. Ou seja, a violência 
sofrida por aqueles que não seguem as normas comprova que a norma não é 
natural e normal. Se assim fosse, a violência não seria necessária, pois todos 
e todas nasceriam heterossexuais! A violência é o modus operadi com o qual 
a heterossexualidade sobrevive inabalável. Temos esse modelo hegemônico 
de heterossexualidade a custa de muito sangue e dor. 

Dessa maneira, a hegemonia cultural heterossexual ao impor os mecanismos do 

heterossexismo, da heterossexualidade compulsória e da heteronormatividade não escolhe 

sujeito, são imposições os todos e todas, mesmo àqueles e àquelas que são dissidentes. 

“Afinal, ideias coletivas moldam todos nós, e eles se fazem valer por norma e convenções 

culturais que deveriam ser nosso alvo crítico em busca da construção de uma sociedade mais 

justa e igualitária” (MISKOLCI, 2012, p. 43). 

Na esfera das práticas discursivas pedagógicas, portanto, percebemos a reiteração das 

normas heterossexuais. De maneira, que escolas como instâncias culturais carregam e 

produzem significados e representações a respeitos das subjetividades. Assim, a naturalização 

da heterossexualidade e o silenciamento das novas sexualidades constituem uma forma de 

representa-las, na medida em que as marginalizam, deslegitimam e as tornam abjetas. “O 

silêncio e o segredo significa uma tomada de posição ao lado de quem já detêm a autoridade e 

a legitimidade. Quando se está numa guerra, a omissão sempre favorece o dominante”. 

(LOURO, 2000, p. 57). 

Por isso, reafirmamos nossas considerações a guisa da máxima da Butler (2010, p. 26) 

“nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino”. Considerando que sexo e 

gêneros são ficções, um efeito performativo, como práticas discursivas, portanto, produções 

culturais, isto é, significados cultuais assumidos pelos corpos. Assim, a heterossexualidade 

compreendida como natural e normal não passa de efeito dos dispositivos culturais da 

sexualidade.  

 

4.1.3 Regime de Normalização (Sexo - Gênero - Desejo - Prática sexual) 

 

O saber também é uma forma de poder. Talvez seja por isso que a matriz hegemônica 

cultural heterossexual produz obstinadamente a naturalização da heterossexualidade e 

silenciamento das outras formas de expressão das sexualidades. Esta ordem regulatória das 

sexualidades aciona muitas tecnologias culturais e estabelece associações com os múltiplos 
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mecanismos de controle, vigilância e disciplinares consolidados em um regime de 

normalização que tem por objetivo garantir seus significados e sua linguagem sob os efeitos 

das práticas discursivas da matriz de inteligibilidade. É neste contexto que abordaremos a 

questão da ordem compulsória do sexo. 

Já aludimos à lógica, supostamente coerente, entre um alinhamento de sexo – gênero – 

desejo – pratica sexual. Que além de estabelecer os liames desta pedagogia cultural objetiva 

balizar as fronteiras das sexualidades, numa orientação que se compatibiliza com estas ideias 

expressas por Marciano Vidal (2002, p.56), 

Na espécie humana, existe uma bipolaridade sexual em todos os níveis e em 
todos os aspectos. Essa diferença se introduz na dimensão antropológica 
integral e origina duas maneias de projeção da existência humana. Embora 
homem e mulher se dediquem aos mesmos trabalhos e vão transpondo as 
barreiras sociais que os separam, sempre será certo que cada um deles viverá 
a vida – sociologicamente idêntica – com uma maneira própria e peculiar. 
Há duas formas de projetar a existência: uma própria da mulher e outra 
característica do homem. Essa maneira peculiar provém das estruturas 
antropológicas e da cultura; às vezes, a “cultura” se sobrepõe à “natureza”, e 
outras vezes é a “a natureza” 

Esta perspectiva é de todo modo inaceitável. Além de estar condicionada pelo modelo 

heterossexual, está eivada de violências e baseada numa visão fortemente essencialista, 

determinista das sexualidades humana.  

Contrapondo-se a esta ordem compulsória do sexo, estão à teoria da performatividade 

de gênero de Judith Butler, as reverberações dos Estudos Culturais, pós-modernos, pós-

colonialistas, pós-estruturalistas, e, inegavelmente, a Teoria Queer. Esta nova política de 

gênero a partir a desconstrução derridariana estabiliza de vez com a noção de sexualidades 

como algo dado pela natureza, com a ideia da heterossexualidade compreendida como natural/ 

normal e como a categoria central que organiza as práticas sociais, o conhecimento e as 

relações entre os sujeitos sob a perspectiva desse binarismo linguístico e conceitual que 

tornam as sexualidades coerentes, estáveis e inteligíveis.  (BUTLER, 2010; LOURO, 2008). 

Butler (2010) escreve que o modelo hegemônico cultural heterossexual exige e 

produz, no interior do sistema de gênero binário, as fronteiras e as possibilidades das 

sexualidades que pressupões uma ordem compulsória e coerente entre sexo – gênero – desejo 

– prática sexual, que sugere que o sexo determina o gênero, que o gênero exprime o desejo e 

que o desejo reflete à prática sexual. Em outros termos, estas categorias discursivas 

estabelecem a matriz de normas regulatórias do sexo – a matriz de inteligibilidade. 
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Neste sentido, Bento (2012) diz que, esta estrutura de gênero deste projeto social 

produz gêneros inteligíveis, àqueles que fazem sentido, que tenham inteligibilidade. A 

produção de gêneros inteligíveis consiste neste projeto e roteiro social que é: Vagina – mulher 

– feminina – heterossexual; pênis – homem – masculino – heterossexual. Este projeto social 

de produção de gênero significa homem: agressividade, atividade, virilidade; mulher: 

passividade, maternidade, pouco inteligência (Informação verbal14). 

Entendemos isso melhor ainda ao constatarmos que gêneros inteligíveis “são aqueles 

que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, prática sexual e desejo”. (BUTLER, 2010, p.38).  

No ponto em que estamos, deparamos com a convicção de que “a presença dessas 

normas não só constitui um lugar de poder que não poder ser recusado, mas pode constituir, 

[...] um lugar de competição [...], o qual rouba à heterossexualidade compulsória sua 

afirmação de naturalidade e originalidade” (BUTLER, 2010, p. 179 – 180). Em outras 

palavras, poderíamos afirmar que é no âmbito de determinada cultura que se inscreve as 

sexualidades, as formas de expressar os desejos e prazeres, as inscrições dos sexos e dos 

gêneros, e, portanto, marcas dessa cultura. (LOURO, 2000). E, então, “se aceitamos que 

gênero é construído e que não está sob nenhuma forma, “natural” ou inevitavelmente preso ao 

sexo, então, a distinção entre sexo e gênero parecerá cada vez mais instável. Assim, o gênero 

é radicalmente independente de sexo”. (SALIH, 2012, p.71). 

Aproveitamos deste contexto para examinar como os sujeitos desta pesquisa percebem 

esse regime de normalização. E quais são seus posicionamentos diante das normas culturais 

regulatórias do sexo. 

Eu acredito que é uma ordem, uma ordem mais natural que existe. Assim, 
sem preconceito, não tenho preconceito de jeito algum, mas que é a ordem 
mais natural é. Por quê? Eu te dou um exemplo como falei anteriormente, 
como ser humano, como animal, eu nunca vi na minha vida, um animal do 
sexo masculino se interessar por outro animal do sexo masculino. Então isso 
é uma coisa natural pra mim, por esse motivo acho natural que seja o sexo 
oposto, que seja uma relação heterossexual. [...] Acho então, pensando como 
ser humano, isso ai, uma coisa natural. Isso é uma coisa normal dentro das 
particularidades do ser humano. (RAIMUNDA) 

 

                                                
14 Informação fornecida por Berenice Bento em palestrada ministrada com o tema: Mulher – Sociedade e Política, no 
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica/ Natal – RN. Publicado em: 
22/03/2012.  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=PFWslo-fxoY>. Acesso em: 30/03/2013. 
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É como lhe digo, eu não sou muito a favor de moda, de experimentar 
determinadas coisas, eu prefiro me manter no conservadorismo. Homem 
com pênis, sexo com mulher, que tem vagina. Aí é o processo normal. [...] 
Eu sou a favor disso numa boa. Levando em conta a própria estrutura de 
homem e mulher, o normal é isso aí. [...] Eu sou a favor da procriação da 
espécie e no equilíbrio homem x mulher, família, sou a favor disso. Pra 
quem tem seus distúrbios, vamos trabalhar. [...] Que seja normal esse 
processo que a própria religião prega. (DOLORES) 

As colocações de Raimunda e de Dolores tratam-se de uma reiteração das evidências 

já expressas na categoria anterior. Uma reafirmação da base biológica como destino, 

heterossexualidade como referência “natural” e “legítima” nas inscrições e representações das 

sexualidades. Como referenda Agrado, “tudo certinho, tradicional, é o normal. Como a 

sociedade quer compulsória”.   

Uma questão em especial na fala de Dolores tornar manifesto as implicações de uma 

rede muito bem articulada e interessada em reforçar e produzir as subjetividades pretendidas 

pela matriz cultural de inteligibilidade. É a questão das práticas discursivas cristãs que estão 

presentes na gênese do pensamento hegemônico. De forma que, Lola, Agrado e Kika apontam 

tais discursos como parte constituinte das narrativas em torno desta questão. Vejamos, 

É o que eu lhe disse antes, que é o tradicional. O que a sociedade, as igrejas 
ditam como regra geral do sexo. [...] Acho difícil de mudar isso hoje e 
liberar uma família dentro da escola, a igreja liberar que hoje a gente pode 
casar com quem quiser, pode misturar tudo ao, eu acho que não vai haver 
essa liberação. O tradicional vem e não muda não. Tem as pessoas que 
quebram essas regras, esses paradigmas todos, mas, já fica fora do normal. A 
sociedade dita que não é normal. (AGRADO) 

 

Existe essa ordem né, essa ordem é a “desejada”né, pela Igreja, pela família 
tradicional. Ela é a desejada, para que seja mantida. No entanto, a gente sabe 
que existe uma ordem inversa que necessariamente o sexo não determina o 
gênero e nem o desejo nem a prática sexual. Existe uma ordem aleatória 
também. São muitos fatores que determinam essa outra ordem. Agora, eu 
sou de família, como já disse anteriormente, família tradicional (risos) e 
que todo mundo fala assim com boca cheia “não tem isso” que foge 
dessa ordem. E tudo que foge dessa ordem é tido como transviado, 
desviado, como anormal, é por aí. (LOLA, grifo nosso). 

 

Segundo muitas teorias, como a do cristianismo, da criação, realmente 
deveria ser dessa forma. Entendeu? [...] Eu acho que sim, que existe. Nos 
discursos existem. Só nos discursos revolucionários que não existem. Mas 
nos discursos padronizados existe sim e eles estão muito presentes. (KIKA) 

Contudo, é na fala de Riza que podemos perceber outro aspecto importante já 

sinalizado no início desse texto, que trata-se da compreensão de que as sexualidades e as 
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múltiplas identidades sociais são definidas e fixadas no domínio da cultura e da história. 

Assim, expõe à interlocutora,  

olha eu veria como imposição se você for fazer o retrospecto, ao analisar a 
historia das sociedades , você vê, vai observar que a ordem não era muito 
essa, ou seja, você tinha, por exemplo, um general romano que pra puder ter 
a liderança da tropa tinha que mostrar o que? Intrepidez, coragem, do 
contrario não seria líder daquele exército, e muitos desses caros era o que? 
Digamos, bissexuais (Pausa). Ele tinha sua esposa e também tinha relação 
sexuais com o  mesmo sexo. Isso não era associado à ideia de ser fraco né, 
de ser frágil ou coisa parecida, você vai observar isso inclusive nas 
sociedades pagãs. Até no seu estágio pagã onde isso era uma prática o que? 
Corriqueira, esse paradigma , [...] a visão masculina nesse nessa ótica do 
linear, como se não houvesse uma outra possibilidade, mas uma vez a gente 
vem pra o aspecto religioso, como é de um elemento regulador. Ora, nas 
sociedade pagãs você tinha os valores o que? Que se distinguiam nessa 
direção, quando se instala as religiões monoteístas de maneira geral, e 
principalmente, o cristianismo que é a religião hegemônica. Você passa a ter 
o que? Uma forma de regular, que se explique historicamente, porque num 
dado momento você não tinha separação entre estado e religião.  Então, se os 
dois estavam juntos e a religião, digamos assim, era aquela que abençoava a 
forma de organização daquele estado, inclusive mesmo o estado 
discricionário, então, obviamente que nós herdamos isso. (RIZA) 

Neste sentido, como já sinalizados pelos teóricos trazidos no interior desta reflexão, o 

sexo, o gênero e as sexualidades como algo cultural, que possuem gestuais, formas de fazer, 

de pensar e desejos fixados por práticas discursivas culturais pedagógicas, isto é, as 

subjetividades dos sujeitos relacionadas às normas e convenções culturais que mudam ao 

longo do tempo e de sociedade para sociedade. (MISKOLCI, 2012). Assim sendo, todas as 

formas de vivenciar as múltiplas sexualidades e os gêneros são legítimas. E como já foi 

explicado anteriormente, as fissuras e os borrões que subvertem e resistem a esta ordem 

normativa hegemônica do sexo se configuram como denuncia e indícios destas categorias 

como ficções discursivas e imposições arbitrarias e violentas.   

Em continuidade com as ponderações apontadas a partir desta análise, torna-se, então, 

de grande importância observar o que os interlocutores revelam nesta perspectiva. 

A coisa não funciona assim tão certinha, ela não é linear. Existem outras 
formas de desejo. Inclusive tem até uma musica que diz que toda a forma de 
amor vale a pena (risos) e concordo com isso. Cada um tem sua cabeça, cada 
um tem seu direito de ser o que é. De viver a sua subjetividade e sua própria 
complexidade. (VERA, grifo nosso) 
 
Eu acho que o natural seria seguir essa ordem. Porem como eu estava te 
falando, a própria natureza mostra que não é bem assim, não existe essa 
linha reta. Existem bifurcações. Então o sexo gera o gênero, que gera o 
desejo e o desejo os demais correspondem uma relação de interligação. Acho 
que é por aí. (TINA, grifo nosso) 
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Por mais que você tente regular, você não tem como fazer, se assim fosse 
[...] o mundo muçulmano, o mundo islâmico, por exemplo, teria conseguido 
abafar né, toda manifestação sexual que destoasse daquela convencional, da 
daquela prática que se convencionou ter como correta e na verdade como a 
ser seguida, única correta a ser seguida. Mas a dinâmica da sociedade, a 
maneira como as pessoas se relacionam diante do mundo não tem como 
se enquadrar nessa jaula. (RIZA, grifo nosso) 
 
Quer dizer, sexo estabelece gênero, gênero estabelece o desejo e o desejo à 
prática sexual. [...] Se você tem um pênis logo você é homem e terá desejo 
por mulheres e sua pratica sexual será heterossexual. [...] Quando você 
terminou esse finalzinho aí de desejo à prática sexual eu já imaginei logo que 
não existiria homossexuais (risos). Porque assim, os homens nem sempre 
gostam de mulheres e nem sempre eles fazem essa prática hetero. E as 
mulheres também. (KIKA, grifo nosso) 

Embora, percebendo o regime de normalização e evidenciando as redes de poder e 

controle que operam pelas normas culturais hegemônicas das sexualidades, o posicionamento 

dos interlocutores ratificam os princípios e os valores da matriz cultural heterossexual na 

produção das subjetividades e sexualidades dos sujeitos.  

Neste contexto, é para o interior das práticas discursivas pedagógicas que nosso olhar 

deve se voltar especialmente porque o processo de produção dos sujeitos é contínuo e sutil. 

“As marcas da escolarização se inscrevem, assim, nos corpos dos sujeitos. [...] A escola 

continua imprimindo sua ‘marca distintiva’ sobre os sujeitos. Através de múltiplos e discretos 

mecanismos e escolarizam-se e distinguem-se os corpos e as mentes”. (LOURO, 1997, p. 62) 

Afinal, como sujeitos de uma cultura heterossexual reproduzem, apenas, os próprios 

significados e representações que discursivamente produziram suas subjetividades, e, 

concomitantemente, seus valores, seus olhares, suas convicções, sua posição de sujeito. Fugir 

das armadilhas da linguagem se constituirá em um grande desafio para o enfrentamento dos 

mecanismos que operam o regime de normalização e a promoção de novas pedagogias 

culturais que compreendam as múltiplas possibilidades de sexualidades como legítimas.  

 

4.2 POLÍTICA DE MASCULINIDADE, ATOS DE CURRÍCULO E OS PROCESSOS 

DISCIPLINARES DO CORPO 

 

Um dos grandes ganhos políticos nestes estudos, talvez, esteja nas grandes 

possibilidades de se pensar o que não era permitido em relações às sexualidades e os 

processos de produção das subjetividades dos sujeitos.  
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O ideal seria começar nossas análises retomando a discussão que focaliza não somente 

o corpo como local de estabelecimento de fronteiras que definem quem nós somos, mas 

também, e ainda mais, as ideias de certas políticas que buscam por meio do regime de verdade 

fundamentar as afirmações do essencialismo tanto na história quanto na biologia, de modo a 

“buscar alguma certeza na afirmação da identidade apelando seja à ‘verdade’ fixa de um 

passado partilhado seja a ‘verdades biológicas”. (WOODWARD, 2000, p. 15). 

A esse respeito Weeks (1994, apud WOODWARD, 2000, p. 37) afirma que, “a 

política de identidade não é uma luta entre sujeitos naturais; é uma luta em favor da própria 

expressão da identidade, na qual permanecem abertas as possibilidades para valores políticos 

que podem validar tanto a diversidade quanto a solidariedade”.   

Esta situação é a mais próxima das discussões centrais a respeito da tensão entre as 

políticas essencialistas e a nova política de gênero. A afirmação política das sexualidades 

exige que compreendamos que estas subjetividades são mediadas pelos significados culturais 

e produzidas por meio de sistemas de representação imbricadas nas relações de poder. 

De formar similar, as formas como representamos a nós mesmos não estão fora das 

práticas discursivas culturais que atribuem marcas, as quais dão sentindo a nossas próprias 

posições. “Em um certo sentido, somos posicionados – e também posicionamos a nós mesmos 

– de acordo com os campos sociais nos quais estamos atuando”. (WOODWARD, 2000, p. 30) 

Neste sentido, Kathryn Woodward (2000, p. 55) acrescenta que,  

Nós vivemos nossas subjetividades em um contexto social no qual a 
linguagem e a cultura dão significado à experiência que temos de nós 
mesmos e no qual nós adotamos uma identidade. Quaisquer que sejam os 
conjuntos de significados construídos pelos discursos, eles só podem ser 
eficazes se eles nos recrutam como sujeitos. Os sujeitos são, assim, 
sujeitados ao discurso e devem, eles próprios, assumi-lo como indivíduos 
que, dessa forma, se posicionam a si próprios. As posições que assumimos e 
com as quais nos identificamos constituem nossas identidades. 

Reiteramos, então, nosso argumento expresso no capítulo III deste trabalho, que as 

políticas identitárias estão estreitamente ligadas a sistemas de significação e representação, 

que elegem uma identidade específica como parâmetro, única, normal e desejável em 

detrimento das outras identidades, atribuídas aos condicionamentos culturais de anormalidade, 

ilegitimidade, subalternidade e invisibilidade. 

A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, natural é 
inteiramente dependente da definição daquilo que é considerado abjeto, 
rejeitável, antinatural. A identidade hegemônica é permanentemente 
assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. Como 
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sabermos desde o início, a diferença é parte ativa da formação da identidade. 
(SILVA, 2000, p. 84) 

Em princípio é este nosso ponto de vista, as lentes analíticas que enfatizam as 

estratégias políticas de estranhamento e questionamentos das operações de fixação da 

identidade e de fronteiras das sexualidades. Nossa crítica coloca, de certo modo, em evidência 

os limites entre os territórios de dominação da matriz cultural hegemônica de 

heterossexualidade e a instabilidade e precariedade da identidade. Daí, “a possibilidade de 

‘cruzar’ e de ‘estar na fronteira’ de ter uma identidade ambígua, indefinida, é uma 

demonstração do caráter ‘artificialmente’ imposto das identidades fixas”. (SILVA, 2000, 

p.89).  

Outrossim, o corpo é produzido, moldado e remoldado pela associação de múltiplas 

práticas discursivas disciplinares, como o ponto de aplicação de mecanismos e dispositivos 

dos regimes de verdade normalizadores. Além disso, Butler nos ajuda a repensar a produção 

dos corpos como efeito do poder. Em outros termos, que “as normas regulatórias do ‘sexo’ 

trabalham de uma forma performativa para construir a materialidade dos corpos, [...] para 

materializar o sexo do corpo, para materializar a diferença sexual a serviço da consolidação 

do imperativo heterossexual”. (BUTLER, 2001, p. 154) 

A performatividade é uma reiteração da norma e do conjunto de pedagogias culturais 

do gênero e das sexualidades da heterossexualidade. Assim, os atos performativos constituem-

se em práticas discursivas que efetuam e produzem aquilo que elas nomeiam. Assim, a 

nomeação dos corpos é na verdade a fixação dos limites e a imposição repetida das normas 

regulatórias do sexo. A nomeação é, sob o ponto de vista da teoria da performatividade, uma 

interpelação fundante que é reiterada por várias instâncias culturais imponderadas que 

conferem o efeito de natural das sexualidades (BUTLER, 2001).  

Assim, o nosso posicionamento político afilia-se a esta abordagem e através dela 

examinaremos, no bojo desta leitura analítica, como os regimes de verdade e as tecnologias 

culturais política e pedagógicas operam os efeitos de verdade na materialização dos corpos e 

das performatividade de gênero.  

Uma constatação inicial é que, não é fácil traçar as fronteiras entre o normal e o 

anormal, entre as marcas que posicionam os sujeitos e os limites de seus desejos e os atos de 

currículo. Assim,  

será o conceito de performatividade [...] que nos permitirá contornar esse 
problema. [...] O conceito de performatividade desloca a ênfase na 
identidade como descrição, como aquilo que é – uma ênfase que é, de certa 
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forma mantida pelo conceito de representação – para a ideia de “tornar-se”, 
para uma concepção da identidade como movimento e transformação. 
(SILVA, 2000, p.92) 

No fim, para responder à pergunta que nos ocupa – referente, a saber, de forma que as 

praticas discursivas docentes operam as pedagogias do corpo e os regimes de verdade –, 

temos de examinar categoricamente todos os tópicos de forma sistemática. E das análises 

dessas categorias se depreenderão diversas reflexões de grande importância.   

 

4.2.1 Pedagogias do corpo: Um projeto sociocultural de marcas 

 

As considerações de Couto e Meyer encontram ampla compatibilidade e servem de 

suporte filosófico à nossa leitura analítica. Sem dúvida, a asserção desses autores aponta para 

a compreensão das reiterações dos atos performativos na materialidade dos corpos, que não 

cessa de produzir e reproduzir os corpos “coerentes” e inteligíveis – “os corpos normais”. 

Esses corpos que não cessam de ser modificados fazem parte das aventuras 
do humano em tempo de mutações e conexões ilimitadas. Ao mesmo tempo, 
assinalam as nossas extraordinárias precariedade corporais amplamente 
compartilhadas, carentes de entendimentos e rearranjos. (2011, p. 31) 

Fora de dúvida, o corpo não é um dado a priori, pré-discursivo. Ele resulta de uma 

materialidade cultural, produzida no interior da linguagem por tecnologias culturais política e 

pedagógicas que lhe atribuem significados e representações. Por isso, pedagogias culturais de 

gênero se empenham em garantir a efetivação deste projeto de materialidade cultural do 

corpo, de modo que, “esse universo de ‘(re)construção’ dos corpos através das tecnologias, 

bem como as formas de violências e violações são trazidos aos sujeitos avessos aos padrões 

normativos do gênero  para fazer/desfazer os sujeitos”. (DORNELLES, 2011, p. 132). 

Entraremos, portanto, a partir deste ponto em contato com os depoimentos dos 

interlocutores, os quais nos permitirão alcançar nossos fins analíticos categoriais. 

Dos oitos sujeitos que compõe a amostra desta pesquisa, apenas Raimunda 

compreender a existência das pedagogias culturais de gênero e sexualidades como tecnologias 

culturais política e pedagógicas que ultrapassam os muros da escola e consolidam-se como 

um projeto cultural do corpo.  

Eu volto a dizer que a questão é mais cultural mesmo, do que ter um projeto 
propriamente dito. É só uma produção do que se vem passando ao longo dos 
anos. Só uma reprodução do antigo para o novo, vem com uma leve 
mudança, você ver. Mas, se falando de projeto, alguma coisa, o que mais 
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influencia mesmo é a mídia. Principalmente a mídia televisiva. 
(RAIMUNDA) 

Kika em seu discurso revela uma constatação que alguns teóricos já veem sinalizado, 

tais como, Seffner e Figliuzzi (2011, p. 50) que se trata da percepção que,  

As pedagogias de gênero e da sexualidade – como de resto quaisquer outras 
pedagogias – produzem tanto o conhecimento quanto a ignorância em 
determinados temas. A ignorância não é, então, o reverso do conhecimento, 
ou a sua falta. A ignorância é ativamente produzida por determinadas 
propostas pedagógicas, que enfatizam o conhecimento de certos aspectos na 
mesma medida em que produzem a ignorância de outros. 

Vale ressaltar também, que a ignorância a respeito do tema exposto por Kika, é 

reiterada também pelas falas de Vera e Lola. A saber, 

Eu acho que sim, que exista. Só que assim, eu, não sei se é porque eu não 
estou na área, eu não conheço isso. Mas acredito que exista sim e que deve 
ser colocado em pratica que eu acho muito importante esse conhecimento 
científico nessa questão. [...] Eu acredito que existe, mas, eu não conheço a 
fundo e também não vejo, pelo menos na minha realidade não. Eu acho 
assim, que as discussões são maiores hoje, a abertura pra isso também é 
maior, mas eu não sei se esta havendo essa coisa tão pura, tão limpa de fazer 
aquilo pedagogicamente falando. (KIKA) 

 

Não, não percebo que há. Não percebo isso. Aqui não. (VERA) 

 

Não, não acho, não vamos criar utopias. (risos) (LOLA, grifo nosso) 
 

Outro aspecto que se é possível observar encontra-se expressa na fala de Agrado que 

diz que, “tem que isso vem da igreja católica. O padrão vem desde a igreja católica. Das 

religiões, por exemplo, eu acho que a maior exigência nesse padrão certinho é uma imposição 

das religiões, eu acho. Principalmente, da igreja evangélica”. 

Na arguição de Agrado é possível verificar duas questões. A primeira reafirma de certa 

maneira, ainda que sem ciência, a existência de um projeto cultural do corpo. E a segunda, a 

identificação da operacionalização destas tecnologias culturais e pedagógicas no interior das 

práticas discursivas da religião. Evidentemente, a visão cristã.  

Podemos, portanto, perceber aqui o quanto a escola ainda está aquém de mudanças 

verdadeiramente significativas no apagamento das fronteiras das sexualidades entre o pessoal 

e o político, entre as pedagógicas culturais normativas da heterossexualidade e os atos de 

currículos, que buscam as novas possibilidades de múltiplas sexualidades e subjetividades dos 

sujeitos.   
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Como relatam Fellipe e GuizzO  (2004, p. 35), “as instituições escolares ainda estão 

muito preocupadas em uniformizar os seus discentes na tentativa de eliminar possíveis 

diferenças”.  

E ainda, de acordo com a autora, “as questões colocadas a respeito da sexualidade não 

são exposta e discutidas profundamente. Geralmente essas questões não vão além daquilo que 

é visto como certo e errado, moral e imoral, adequado ou não”. (FELLIPE; GUIZZO, 2004, 

p.36). 

Observa-se, além disso, que as pedagogias culturais de gênero e sexualidades têm se 

revelado tão veemente na sociedade, que as práticas discursivas religiosas, assim como os 

sujeitos que compõem a chamada bancada evangélica, empoderados no espaço público em 

lugares de poder, tais como senado, congresso nacional, assembleia legislativa, câmara dos 

deputados, comissão de direitos humano, etc, têm boicotado, vigiado, perseguido os 

movimentos sociais e pedagógicos imbricados nas novas políticas de possibilidades das 

sexualidades. Além de defender as noções essencialistas e heteronormativas nas práticas 

culturais pedagógicas no interior das escolas, como valores da família e da sociedade. Neste 

sentindo, tais práticas são reforçadas na escola, como se poder verificar nas falas dos 

depoentes abaixo. 

Se a gente olhar as palavras sagradas diz não é: crescer e multiplicai-vos. 
Não tem como multiplicar com outro ser humano do mesmo sexo. Isso já 
vem inserido na sociedade, no nosso aprendizado. (RAIMUNDA) 

 

Essa relação de família x religião x sociedade é uma reprodução, ela é bem 
fechada, é um tripé fechado, é um tripé antigo, é um tripé conservador, que 
não se abrem né. [...] A verdade é uma só, as coisas já estão postas. [...] 
Porque a regra de fé da Igreja é a Bíblia, vamos colocar do cristianismo, por 
exemplo, porque eu posso falar com propriedade porque é a que eu pratico. 
Ela se fecha em relação à isso. A regra de fé do cristianismo é a Bíblia, e a 
Bíblia não abre exceções. Ou você se encaixa, ou forma ou deforma. Então, 
se você quer se encaixar ali, você precisa se encaixar naquele padrão, caso 
contrário, você tá fora né. E a sociedade ela é aquilo que a família dita. 
(LOLA) 

 

Eu sou a favor de que a família tenha seu equilíbrio, porque nós somos seres 
sociais e o mundo nós modificamos conforme o ambiente. Se a família tiver 
uma boa estrutura, ela vai preparar a criança, ela vai crescendo aos poucos, 
vai revendo seus limites, e vai partir para a sociedade e vai contribuir com a 
sociedade de alguma forma.  [...] E a sexualidade nesse sentido, muitas vezes 
a gente precisa da procriação, do processo de procriação para manter a 
manutenção da espécie (DOLORES) 
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Talvez seja muito oportuno trazer à nossa reflexão, as ressalvas de Jimena Furlani de 

que se faz necessário discutir a respeito do discurso religioso a partir de representações acerca 

dos gêneros e das sexualidades (supostamente descritos e escritos em épocas remotas) e 

acerca de seus efeitos sobre os saberes tidos como verdades inquestionáveis. Neste sentido ela 

expõe e contextualiza o seguinte: 

Quando hoje, pessoas usam o texto bíblico para justificar o olhar negativo 
sobre certos sujeitos da sexualidade e do gênero, para mobilizar milhares de 
adeptos e impedir a aprovação de leis à comunidade LGBTTT, por exemplo, 
o fazem com uma certeza inabalável, de que estão plenamente amparados 
pela Bíblia e que este é o local da “verdade”... Essas pessoas estão certas de 
que a Bíblia que possuem em casa, é uma versão fiel daquilo que Deus disse 
aos homens na época em que o Espírito Santo os inspirou. Que esse 
documento, este produto literário humano, conhece esses sujeitos (os 
LGBTTT) e fala sobre eles prescreve sobre a conduta aceitável e 
moralmente autorizada a essas pessoas. (FURLANI, 2008, p.4) 

Grespan e Goellner (2011, p.104), acrescentam que, “a sexualidade tornou-se um 

campo de disputa de discursos religiosos, científicos, médicos e políticos que pretendem 

defini-la, delimitá-la, naturalizá-la. Um campo que envolve formas de poder-saber que, ao 

mesmo tempo, controlam e incitam”. 

Desee ponto, feitas as observações que se nos apresentaram durante esta leitura 

analítica retomamos a ideia que norteou esta reflexão categórica, que é a convicção da 

existência de pedagogias fora do âmbito da escola que produz educação, que disciplina os 

sujeitos, que efetua modos de viver, de portar, de vestir, de falar e gestuais que estão 

associadas a uma rede de poder e mecanismos empenhados em construir corpos dóceis, como 

já sinalizou Foucault (1999b) ou ainda corpos inteligíveis, que pesam, que fazem sentindo, 

como coloca a Butler (2010).  

A despeito da ignorância produzida pelos mesmos mecanismos discursivos 

pedagógicos sobre as sexualidades, no campo curricular, de modo especial, Michael Apple 

(2011, p.72) escreve que “sempre existe [...] uma política oficial, uma política que exprime o 

conflito em torno daquilo que alguns veem simplesmente como descrições neutras do mundo 

e outros, como concepções [...] que privilegiam determinados grupos e marginalizam outros”. 

Para concluir, consideremos eficiente transcrever como estratégia didático-

metodológica à questão que compreende esta leitura analítica aquilo que expressa Henry 

Giroux e Roger Simon (2011, p. 122 -124):  

muito da luta pedagógica consiste exatamente nisto: testar as formas pelas 
quais produzimos significados e representamos a nós mesmos, nossas 
relações com os outros e com o ambiente em que vivemos. Assim, 
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procedendo, fazemos uma avaliação do que nos tornamos e do que não mais 
desejamos ser. Também nos capacitamos a reconhecer as possibilidades 
ainda não concretizadas e a luta por elas. 

Pensar corpo é pensar em marcas. Refletir marcas é analisar produção cultural e suas 

tecnologias operacionais. De modo que, a escola, como uma instância cultural, produz suas 

próprias práticas discursivas pedagógicas e se articula com as demais práticas discursivas 

culturais na produção de significados e representações dos corpos em atos performativos de 

sexo e gênero inteligíveis como uma política cultural da escola. 

 

4.2.2 Regime de verdade: Normal x Anormal 

 

As reflexões de Foucault (1993, 1999b, 1999c) a respeito das relações entre saber, 

poder, ciência, discurso, episteme, sexualidade e corpo, representam uma espécie de 

genealogia das subjetividades que põem em evidência uma série de tecnologias culturais, 

políticas e pedagógicas empenhadas em produzirem práticas sociais e saberes que 

estabelecem e organizam os regimes de verdade no interior da linguagem.  

Nesse sentido, diversas práticas discursivas pedagógicas funcionam como política de 

verdade. De modo que, tais dispositivos e estratégias de poder, se constituem em pedagogias 

culturais de gênero e sexualidade a fim de garantirem a produção de certos efeitos que visam 

produzir um tipo específico de sujeito.  

Esta política de verdade se constitui, então, em uma espécie de “política das coerções 

que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus 

gestos, de seus pensamentos”. (FOUCAULT, 1999b, p. 119). 

Os regimes de verdade englobam “um conjunto de procedimentos regulados para a 

produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados”. (FOUCAULT, 

1993, p. 13). Em outras palavras, por meio de múltiplos aparatos pedagógicos ligados aos 

sistemas de poder, esta política geral de verdade aciona tecnologias centradas na confissão, na 

autovigilância, na autonarração, na autoavaliação, a fim de produzirem efeitos de normalidade 

e legitimidade.  

Numa leitura foucaultiana, a epistemologia atual está imbricada na matriz cultural de 

sexualidade, isto é, o conjunto das regras e dos princípios dominantes da sociedade ocidental 

atual, estão estabelecidas, organizadas e condenadas à noção da heterossexualidade 
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compreendida como a única manifestação de subjetividade natural,  normal, legitima e 

inteligível, porque obedece a ordem supostamente coerente entre sexo – gênero – desejo – 

prática sexual. 

Neste contexto, a afirmação de que hoje vivenciamos uma cultura construída e 

fortemente influência pela matriz normativa heterossexual explica de certa forma a violência, 

o silenciamento e a abjeção às sexualidades periféricas. Assim, pensar os corpos e os 

processos de abjeção como algo produzido culturalmente na atualidade, nos remete a 

convicção de que “a linguagem não apenas reflete o que existe. Ela própria cria o existente, e 

com relação ao corpo, a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir-lhe 

normalidades e anormalidades”. (GOELLNER, 2010, p. 29). 

Essa descrição dos regimes de verdade no mundo ocidental atual nos conduz às 

apreciações dos interlocutores deste estudo. Contudo, as ponderações subjacentes já 

esboçadas nas leituras expressas nas outras unidades de registros nos servirão como pistas a 

partir das quais vamos desenvolver nossas observações. Iniciemos, então, nossa leitura. 

A normalidade é [...] o compulsório. Pra mim, isso é o normal. [...]. O que é 
anormal é o sexo fora do padrão, do convívio homem e mulher, no caso sexo 
com animais que hoje em dia também, no mundo de hoje também, os jovens 
praticam também, a gente “tá” em sala de aula, a gente sabe. [...] O resto pra 
mim tudo tá normal. Está dentro da normalidade pra cada um que goste. Tu 
pode até se assustar comigo, pra mim, o normal é o tradicional. Fora do 
tradicional não é o normal. (AGRADO) 

Na fala de Agrado é possível identificar as questões colocadas a respeito dos regimes 

de verdade. De modo que, a ênfase recaiu nas bases biológicas e nas questões associadas ao 

ato sexual.  Subsequente, Tina reforça os argumentos de Agrado e dá pista de que na genética 

se encontram os limites que separa a noção de corpos normalizados e corpos anormais. 

Acho que há a anormalidade. Existem casos e não podemos considerar todos 
como uma situação anormal. Aí a gente teria que ver geneticamente, teria 
que ter conhecimento na área pra saber se é uma anormalidade ou não. É o 
funcionamento de um organismo. É normal funcionar daquela forma ou não? 
Entendeu? Então teria que ser feito uma avaliação de se é ou não anormal. 
(TINA) 

Todavia, Lola contraria as colocações feitas pelos interlocutores ao enfatizar:  

Discutir normalidade, anomalias ou normalidade, é uma questão cultural, é 
uma questão bem própria não é? Como eu disse pra você, eu aceito essas 
outras visões, entendo, compreendo, e eu não julgaria normal ou anormal, 
pra mim são escolhas. As escolhas não podem ser classificadas como normal 
ou anormal.  
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E nessa perspectiva, Kika observa que essa é uma questão que está imbricada no 

poder. Seria, talvez, a compreensão de que “características dos corpos significados como 

marcas pela cultura distinguem sujeitos e se constituem em marcas de poder”. (LOURO, 

2008, p. 76) 

Eu acho horrível o normal. Eu odeio a palavra normal. Porque ela 
desqualifica os outros. Então eu acho que existe sim. Poderia até dá nome 
aos bois, cada um no seu quadrado como dizem. Eu acho assim, que poderia 
se direcionar, de forma específica, mas, estabelecer isso, esse normal, esse 
não normal, é horrível. [...] Infelizmente o que está determinado como 
padrão, é muito difícil tirar, esqueci a palavra, tirar do poder essas 
coisas, que estão estabelecidas. (KIKA) 

Diante do exposto, concentra-se uma tensão entre os processos de produção dos  

limítrofes das sexualidades como marco referencial a matriz biológica que as concebe como 

algo natural e a matriz cultural, que percebe como um dado da cultura ou como uma ficção, 

implicada nas redes de poder. Contudo, as próximas ponderações dos interlocutores vão 

reafirmar a ideia primeira e trazerem à tona as questões dos discursos biopsicomédicos 

produtores das epistemes, que traçam as fronteiras ente o normal e o anormal. 

As pessoas homossexuais estão relacionadas às pessoas pervertidas. Mas 
assim, se existe mulher que segue o padrão de comportadinha e existe uma 
mulher prostituta, não existe diferença de duas mulheres, de gêneros, são 
héteros, mas tem vidas diferentes, uma se prostitui, outra não. Pra o 
homossexual também, ele pode ser um homossexual que tem uma vida 
normal, um ávida direita, de honestidade, uma vida digna e não é um 
pervertido. Não é uma pessoa que sai pegando todo mundo e só quer saber 
de sexo e tudo que vê é sexo. Aquela coisa assim, horrível, que as pessoas 
fazem. Não, ele é uma pessoa que tem um desejo diferente da maioria. [...] 
Eu vejo muito isso, isso é um preconceito. [...] Agora assim, tem coisas que 
as pessoas associam muito como se fosse doença, como se fosse perversão, 
pessoas que são extremamente promíscuas e que não tem compromisso com 
nada, só querem esculhambar. Então existe essa associação por alguns que se 
comportam assim e que também não tem nada a ver. Em todos os ramos as 
pessoas se comportam inadequadamente na vida. Mas que não tem nada a 
ver, essa relação não existe. (KIKA, grifo nosso) 

 

Há uma herança ainda né, por conta daquelas ideias produzidas lá no século 
XVIII e XIX.  Principalmente por aquele forte componente biológico e 
assim por diante.  Eu lembrei agora de um vereador em Salvador que, eu não 
me recordo agora o nome, ele é evangélico, ele tinha uma cruzada né, ele 
tinha como projeto e era muito engraçado por que ele... (Pausa) nasceu no 
seu gestual, na sua retórica, era bem aquela retórica de púlpito, do púlpito 
religioso, que ele dizia que um dos projetos dele era construir o que? Casas 
de recuperação pra recuperar os pederastas. Ora, se era o casO de 
recuperação para recuperar os pederastas, você via é... (Pausa) na opção 
sexual que destoa daquela visão heterossexual, ele via a ideia, o que? 
Patológica né (RIZA, grifo nosso) 
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Pra mim é anormal, quando começam a querer extrapolar a coisa. Eu 
acredito que tem que ter respeito como falei, como falta respeito com eles 
mesmo. A exemplo de grupos gays que vão se prostituir, vão... Não é?! 
[...] Culturalmente não será uma coisa normal. Então, a anormalidade eu 
acho que é, mais ou menos isso, ao de pessoas que optam seguir sua 
opção sexual, mais querem extrapolar e até difamar a sua própria 
categoria. (RAIMUNDA, grifo nosso) 

 

Fico imaginando, rapaz, duas mulheres fazendo sexo, uma faz aquele 
processo homossexual e ela própria já tem o pênis pra usar na outra mulher. 
Eu chamaria isso de anomalia. [...] É como eu digo, tenho meus 54 aninhos e 
assumo mesmo numa boa, gosto disso, e quero ver o equilíbrio disso. [...] Eu 
não quero. Eu posso entrar no campo da homossexualidade e entrar na 
promiscuidade e me envolver com os bacanais da vida, mas eu não quero, 
eu não aceito.  (DOLORES, grifo nosso). 

Kika, Riza, Raimunda e Dolores, demonstram que as premissas nas quais se apoiam as 

ideias de que a estrutura heterossexual normativa é a única oriunda das bases biológicas, 

portanto, a única que é natural, e assinalam também que todos os desvios dessa estrutura são 

uma forma de anormalidade, que de acordo ao desempenho, se constitui como uma forma de 

perversão, sexopatia e patologia.  

Dando continuidade a nossa análise, verificamos duas questões, a saber: A Bíblia 

como fonte de autoridade e a exemplificação de umas das formas pelas quais a 

heteronormatividade opera nas práticas discursivas.  

Eu sou evangélica e a gente trata, na Bíblia “tá” lá – “serão 
condenados...” Então tem toda essa questão, mas é uma lei. Jesus Cristo 
veio e sentou lá com a prostituta e veio mostrar que pode ser rompido tudo 
isso ao. Então a gente tem que lutar, principalmente pelo respeito pelo ser 
humano. Não sou a favor do exagero, que às vezes eu acho, aborda demais e 
querem lutar pelo espaço de forma não pelo aquilo que deveria ser normal, 
mas de forma pra sobressair, pra, “tá” entendendo? Então deveria ser 
normal, deveria ser natural essa questão. Deveríamos ser, em nossas 
diferenças, todos normais. (TINA, grifo nosso) 

 

Quando uma pessoa, digamos assim, dentro da normalidade, pessoas do 
mesmo sexo se gostam e mantém uma relação fixa, respeitosa uma com a 
outra, fora até da parte sexual, mas sim como companheirismo, isso é muito 
válido. (RAIMUNDA) 

Como já foi dito, trata-se de como os corpos são marcados culturalmente e 

constantemente reiterados, remoldados e refeitos, de modo a produzirem os efeitos de verdade 

que se pretende. Como reforça Louro, 
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as normas regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes limites de 
sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de coerência. Daí porque 
aqueles que escapam ou atravessam esses limites ficam marcados como 
corpos – e sujeitos – ilegítimos, imorais ou patológicos. (LOURO, 2008, p. 
82) 

Por fim, entendendo que os efeitos de verdade são uma anatomia política, empenhados 

em produzirem os corpos dóceis para aqueles que serão base de um gesto eficientemente 

heterossexual. (FOUCAULT, 1999b). Em outras palavras, “os corpos considerados ‘normais’ 

e ‘comuns’ são, também, produzidos através de uma série de artefatos, assessórios, gestos e 

atitudes que uma sociedade arbitrariamente estabeleceu como adequados e legítimos.” 

(LOURO, 2008, p. 87).  

 

4.3 MASCULINIDADES: QUAL O HOMEM E/OU MULHER QUE A ESCOLA ESTÁ 

REPRODUZINDO. 

 

A discussão entre fronteiras e limites do corpo tornou-se frequente em nosso estudo e 

pode até ser uma espécie de categoria de análise transversal nos auxiliando para a 

compreensão das produções das subjetividades na escola. Podemos observar a partir das 

especificidades entre as os limites e as fronteiras das sexualidades alguns aspectos relevantes 

à nossa leitura analítica a respeito dos questionamentos que fazemos: como a escola se 

posiciona frente a uma política de verdade sobre as masculinidades? Qual a representação e os 

significados que as tecnologias culturais política e pedagógicas produzem sobre as 

masculinidades? E como as posições de sujeitos operam nas redes de poder sobre os efeitos de 

verdade entre as masculinidades? 

Debatendo com Santos (2011, p. 32), “a sociedade vem desenvolvendo mecanismo de 

estabelecimento de limites em todos os âmbitos. Nesse movimento encontramos também a 

educação e seus instrumentos de controle”. Dessa maneira, entendemos que analisar os atos 

de currículos como tecnologias culturais, políticas e pedagógicas torna-se condição ímpar 

para estabelecer uma nova prática discursiva pedagógica na atualidade. 

Mais do que uma forma nova de prática discursiva pedagógica das sexualidades, as 

nossas análises devem ser vistas como uma ação da política cultural pedagógica de gênero 

que têm sua dimensão de profundidade no interior de outras formas de políticas culturais, que 

buscam em constantes negociações e parcerias, estranhar e subverter esta ordem compulsória 

heteronormativa.  Em outras palavras, esta nova forma de política cultural pedagógica é 
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encabeçada pelos estudos queer, pelos Estudos Culturais, pós-modernos e pós-estruturalistas, 

que reverberam no campo da educação, através dos muitos autores e a autoras,  constituindo-

se, assim, em um movimento maior – a nova política de gênero. 

 

4.3.1 Pedagogias das masculinidades 

 

 Kathryn Woodward (2000, p.41), relata que “cada cultura tem suas próprias e 

distintas formas de classificar o mundo. É pela construção de sistemas classificatórios que a 

cultura nos propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir 

significados”. 

No campo da sexualidade, até o início do século XIX, vigorava o modelo sexual que 

estruturava as sexualidades sob a perspectiva de um único eixo, cuja diferenciação entre 

homens e mulheres se dava por graus de perfeição. Neste modelo a explicação da vida sexual 

apoiava-se na noção de que as mulheres tinham internamente os mesmos órgãos genitais dos 

homens. (LOURO, 2008).  

Segundo Guacira Louro nas décadas finais do século XIX este modelo de um único 

sexo foi substituído pelo modelo de dois sexos opostos, que definiriam e classificariam os 

corpos como de homens e de mulheres, modelo que até hoje prevalece. A partir de então, 

“busca-se tenazmente, conhecer, explicar, identificar [...] classificar, dividir, regras e 

disciplinar a sexualidade. Produzem-se discursos carregados da autoridade da ciência. 

Discursos que se confrontam ou se combinam com os da igreja, da moral e da lei”. (LOURO, 

2008, p.79). Assim, o discurso sobre o corpo e sobre a sexualidade ganha novas políticas e 

epistemologias e suas enunciações passam a conferir os efeitos de verdade. 

É a partir do entendimento binário do sexo, que os limites dos corpos passam a ser 

construídos. Fronteiras consolidadas a partir das epistemologias biológicas que se apropriam 

da sexualidade e se incumbem de normatizá-las sob a égide do discurso científico, 

constituindo assim, como práticas discursivas capazes de produzirem os efeitos de sua 

verdade sobre o sexo – scientia sexualis. (FOUCAULT, 2001). 

Neste sentido, essa estrutura biológica funcional associada às perspectivas 

psicológicas assinala as diferenças entre homem e mulher. Concomitantemente, a 
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masculinidade e a feminilidade passam a ser compreendidas como as formas de existência de 

ser homem e de ser mulher. 

A este respeito Butler (2010, p.40) diz que,  

A noção de que poder haver uma “verdade” do sexo, como Foucault a 
denomina ironicamente, é produzida precisamente pelas práticas regulatórias 
que geram identidades coerentes por via de uma matriz de normas de gênero 
coerentes. A heterossexualização do desejo requer e institui a produção de 
oposições discriminadas e assimétricas entre “feminino” e “masculino”, em 
que estes são compreendidos como atributos expressivos de “macho” e 
“fêmea”. 

Louro (2008, p.89), acrescenta que “definir alguém como homem ou mulher, como 

sujeito de gênero e de sexualidade significa [...] nomeá-lo segundo as marcas distintivas de 

uma cultura. [...] Esse gesto acarreta: a atribuição de direitos ou deveres, privilégios ou 

desvantagens”.  

Neste contexto, Sara Salih (2012, p. 91), escreve que “o gênero é um ato que faz 

existir aquilo que ele nomeia: neste caso, um homem ‘masculino’ ou uma mulher ‘feminina’. 

[...] A linguagem e o discurso é que ‘fazem’ o gênero”. 

Alem disso, “o gênero é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito 

substantivo é performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência 

de gênero”. (BUTLER, 2010, p. 48). 

Desta maneira é pertinente reforçar que, as masculinidades são atos performativos de 

pedagogias culturais normativas da heterossexualidade compulsória, que produzem as 

aparências de uma substância ou unidade nos limites da inteligibilidade cultural, ou seja, “o 

‘sujeito’ masculino é uma construção fictícia, produzida pela lei que proíbe o incesto e impõe 

um descolamento infinito do desejo heterossexualizante”. (BUTLER, 2010, p. 52). 

Enfatizar a produção das masculinidades na escola, obviamente, não significa ignorar 

a existência das múltiplas pedagogias culturais que operam nas outras instâncias culturais.  A 

questão central reside justamente na lógica de que pedagogias culturais de sexualidade e 

gênero estão produzindo continuamente sentidos e representações do ser homem ou ser 

mulher via as produções cultuais associadas a gênero.  

Desse modo, “produtos culturais diversos poder ser vistos enquanto portadores de 

pedagogias. As produções culturais são portadoras de pedagogias”. (SEFFNER; FIGLIUZZI, 

2011, p.49). Demonstrando assim, que os processos escolares estão implicados em outras 

pedagogias culturais que de forma simultânea, associada, auxiliar ou às vezes contrária, 
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operam tecnologias pedagógicas política cultural na produção dos efeitos de verdade sobre as 

masculinidades. 

Assim, acerca da pedagogia das masculinidades, estamos interessados em saber de que 

modo elas se refletem como práticas discursivas na escola. Busquemos, então, o entendimento 

da questão sob o olhar analítico nos depoimentos dos nossos interlocutores. 

A gente que é mãe engravida, e quando vai fazer lá a ultrassonografia, há 
aquela curiosidade, aquele anseio: “é homem ou mulher? É menino ou 
menina?” Então, se possui um pênis, é homem. A primeira definição é essa. 
Se possui uma vagina, é mulher. É menino ou menina? Então, basicamente, 
o que define homem x mulher, são os órgãos genitais. (LOLA, grifo nosso) 

 

O homem na parte de genitália, no sentido biológico, o homem tem o órgão 
masculino e a mulher o órgão feminino. [...] Esteticamente falando, a 
aparência, a característica física que você identifica logo um homem, uma 
mulher. [...] Eu acho que o homem já nasce homem e a mulher já nasce 
mulher. Eu acho isso. (AGRADO, grifo nosso) 

 

Masculinidade seria, talvez, voltada mais para a questão genética, o que 
difere o homem da mulher. O homem fisicamente ele é mais forte que a 
mulher. Segundo alguns pensadores até o cérebro do homem é diferente do 
da mulher. Então há uma diferença nessa questão genética que nos faz 
diferente. (TINA, grifo nosso) 

 

A masculinidade é a pessoa ser é o que ela é na sua essência. [...] Pelo menos 
é o que eu acredito o que eu penso. [...] Eu acho que a masculinidade esta 
voltada para o homem, é o ser humano do sexo masculino, independente de 
sua opção sexual, é o se homem. E isto não está envolvido em 
comportamento, em se vestir, em forma de falar, nada disso. É simplesmente 
ser homem. [...] O que é masculinidade e feminilidade, mas a meu ver, é a 
forma mais simples possível, não é complicado, é a essência do ser 
humano. É o homem, pronto. [...] Masculinidade e homem são sinônimos.  
[...] A masculinidade é pra o homem e a feminilidade é pra mulher.  (KIKA, 
grifo nosso) 

Para compreender essas práticas discursivas via à pedagogia das masculinidades, faz-

se necessária a compreensão de que as epistemologias não são nunca neutras, mas refletem a 

experiência de quem conhece e busca através destas tecnologias culturais, políticas e 

pedagógicas produzirem os efeitos de verdade. Seria em outros termos, esses conjuntos de 

conhecimentos e princípios acionando mecanismos de regimes de verdade para produzirem a 

materialidade dos corpos masculinos e femininos.  
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Neste sentindo, as perspectivas epistemológicas evidentes nas falas dos interlocutores 

demonstram uma abordagem essencialista da questão das masculinidades. Trata-se, portanto, 

da ênfase nos processos de produção das masculinidades fundamentados na biologia como 

uma propriedade originária e essencial. Esta episteme dominante se focaliza na noção 

“coerente” de gêneros inteligíveis. 

 Tal dispositivo efetua por meio desta pedagogia de masculinidades, os significados e 

as representações das subjetividades masculinas dos sujeitos. Nessa visão, a verdade é 

simplesmente uma questão que corresponde a uma suposta realidade.  

Ainda sob essa ótica, contudo, mas já sinalizando para outros arranjos epistemológicos 

desta estrutura de gênero hegemônica que serão expressos pelos interlocutores desta pesquisa, 

Muraro e Boff (2002, p.45-46) apontam,  

O ser humano comparece concretamente na diferença homem/mulher. A 
humanidade não é simples, é complexa e biforme.  
Para onde quer que orientemos a analise, vemos a diferença dentro da 
unidade. Os estudos transculturais de fenomenologia sexual, de antropologia 
cultural, de psicologia diferencial e outros levantam um sem-número de 
dados a esse respeito. Em todos eles, o ser humano aparece sexuado 
masculina e femininamente, seja no seu corpo que jamais é uma coisa, mas 
uma situação no mundo com os outros e diante dos outros, seja 
fenomenologicamente emergido como ser-homem e ser-mulher – duas 
maneiras não exclusivas de ser dentro da realidade. Uma maneira de ser 
parece como trabalho, agressão e transformação – atribuída ao masculino, 
mas pertencendo também ao feminino –, e outra, como cuidado, coexistência 
e comunhão com a realidade – referida ao feminino, mas fazendo parte 
também do masculino. 

Tina, Dolores, Lola sublinham, respectivamente, que,  

Ser homem ou ser mulher, eis a questão. São divisões que nos separam numa 
sociedade que tem toda uma historia de preconceito, como se fosse mundos 
diferentes, mas, se a gente buscar para a questão humana, a gente poderia ver 
como um só, um só corpo. E difere homem e mulher historicamente pelos 
ganhos, pelas possibilidades, pelas oportunidades, eu acredito que o homem 
teve muito mais oportunidade de crescer, de evoluir por conta das 
possibilidades que foram criadas pra ele.  

 

No campo da masculinidade e feminilidade, isso não muda. Mulher continua 
mulher e homem continua homem. Mas nós percebemos que há realmente 
uma intervenção do homem no espaço da mulher, e da mulher no espaço do 
homem. Eu costumo brincar que na hora de trocar pneu de carro, sempre é o 
homem que vai executar porque tem força, e a mulher vai buscar outras 
coisas.  
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Por exemplo, há homens essencialmente masculinos. Ou seja, aqueles 
machões, aquele que dita regras, aquele que se sente com mais direito que as 
mulheres. Essa questão da masculinidade é mais forte em alguns do que em 
outros. Mas também tem mulheres com traços masculinos, se a gente 
também for observar essa palavra masculinidade nesse sentido, de carregar 
esse peso, essa força, essa determinação, como se ela fosse maior do que a 
própria pessoa no ambiente que ela atua. 

Por isso mesmo, Berenice Bento15 (2012) enfatiza que falar de feminino e de 

masculino não é falar necessariamente de mulheres e homens. Aquilo que se define como 

homem, que é determinação, ousadia, força, e mulher como um lugar de posse, são atributos 

de vida, que coloca em evidência que o corpo é um lugar de luta política, um lugar de disputa 

e controle. Pensar um mundo feminino é pensar um mundo além do corpo da mulher, do 

feminino como o mundo do cuidado. É pensar o mundo não da passividade, é deslocar o olhar 

sobre o que é ser feminino. É impossível dizer que somos naturalmente masculinos e 

femininos. Assim, esta estrutura de gênero não tem um culpado. Não são a mulher ou o 

homem os culpados. É este projeto social de produção de gênero que é assim. Logo, é preciso 

discutir este projeto de gênero nas estruturas culturais. 

Neste contexto, Louro (2008, p. 16) observa que, “um trabalho pedagógico contínuo, 

repetitivo e interminável é posto em ação para inscrever nos corpos o gênero e a sexualidade 

‘legítimos’”. E, Stuart Hall (2000, p. 125) acrescenta que,  “além disso, as tecnologias aí 

envolvidas aparecem mais sob a forma de práticas de autoprodução, de modos específicos de 

conduta, constituindo aquilo que aprendemos a reconhecer [...] como uma espécie de 

performatividade”. 

Seguindo as nossas observações, Riza relata que, 

O aspecto masculinidade é no que se diga em relação à herança cultural, até 
em função do aspecto que eu já havia mencionado anteriormente da visão 
patriarcal sempre associado à ideia do domínio, quando se fala em 
masculinidade, interessante é observar como muitas mulheres veem essa 
ideia de masculinidade, por exemplo, fala-se muito que as mulheres querem 
hoje homens mais sensíveis, fala hoje da importância do mundo masculino 
incorporar elementos do mundo feminino até pra puder enriquecer sua 
existência, que não há apenas o aspecto masculino, que o homem tem que 
assumir sua porção feminina, até mesmo pra puder a gente não ser um “bruta 
montes” ou coisa parecida, claro, isso é importante. Se nós fossemos 
analisar, fazer uma análise até  de natureza histórica, antropológica, nós 
vamos perceber que quando as mulheres passaram a frequentar ambientes 
que o homem antes, que antes  era privado,  ela era proibida de ocupar, ela 
melhorou esse ambiente. [...] Esse aspecto não se pode negar, mas, por outro 

                                                
15 Informação fornecida por Berenice Bento em palestrada ministrada com o tema: Mulher – Sociedade e Política, no 
Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica/ Natal – RN. Publicado em: 
22/03/2012.  Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=PFWslo-fxoY>. Acesso em: 30/03/2013. 
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lado, quando se observa o aspecto masculinidade feminino, e o masculino 
sempre associado à ideia de domínio e que esse homem tem que incorporar 
essa porção feminina, eu acho que isso ai estamos vivendo um movimento 
um tanto quanto esquizofrênico dado o grau de sua contradição, porque o 
mundo feminino também esta impregnado, está contaminado essa visão é do 
masculino... O masculino, no sentido de ser o superior, o masculino no 
sentido de ser o domínio. 

 Deste modo, a ponderação de Riza reafirma as reflexões subjacentes sobre 

epistemologia dominante presente na pedagogia de masculinidades. Contudo, destacamos dois 

tópicos que merecem num aprofundamento no assunto. 

A primeira questão refere-se à ideia de que há uma patologia dos gêneros.  Reiterando, 

dessa forma, a noção de abjeção dos corpos que não correspondem a ordem compulsória de 

inteligibilidade de gênero. Como descreve Louro (2008, p. 82), “a descontinuidade, as 

transgressões e as subversões que essas três categorias (sexo – gênero – sexualidade) podem 

experimentar são empurradas para o terreno do incompreensível ou do patológico”. 

A nosso ver, esta perspectiva indica que a patologia dos gêneros está diretamente 

associada aos homens afeminados e as mulheres masculinizadas. “Em outras palavras, elas o 

são quando as mulheres assumem os valores masculinos do atual sistema simbólico e, dentro 

deste mesmo processo, os homens assumem a posição de “perdedor”, ou melhor, de 

submissão às mulheres”.  (MURARO; BOFF, 2002, p. 204). 

Riza, ao dizer que “estamos vivendo um movimento um tanto quanto esquizofrênico”, 

nos faz recordar a observância de Louro (2008, p. 82) a despeito das marcas de gênero e 

sexualidade, de que “as normas regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes limites 

de sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de coerência. Daí porque aqueles que escapam 

ou atravessam esses limites ficam marcados como corpos [...] patológicos”. 

O segundo aspecto observado indica à concepção da masculinidade épica, que 

segundo Judith Halberstam (2008) está associada a valores de poder, legitimidade e privilégio 

e comumente está relacionada, simbolicamente, ao poder do Estado e da distribuição desigual 

da riqueza.  Esta forma de masculinidade está vinculada a matriz de inteligibilidade e parece 

espalhar-se no interior do sistema patriarcal e na família, constituindo-se assim, o modelo 

dominante e hegemônico, masculinidade como sinônimo de virilidade naturalizada e poder, 

domínio e controle sobre as mulheres. 

Ainda sob essa ótica, Vera e Riza exemplificam, respectivamente, 

É, existem formas não padronizadas de masculinidade. A forma padrão, 
talvez, seja aquele homem certinho, um chefe de família, o estereótipo do 
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homem superior. Seria isso, a gente sabe que não seria isso, mas é como é 
visto ainda. As outras formas de masculinidades (risos), pergunta bem 
difícil. Um exemplo de masculinidade, o homem pode ser talvez afeminado 
e ser homem, ser macho. Diferente daquele padrão certinho. 

 

Nós temos uma sociedade que ela é rígida sobre diversos aspectos em cima 
desse domínio patriarcal e isso vai se revelar e vai se estabelecer numa 
relação de poder, queira ou não queira, em que o homem passa a ter um 
papel de certa forma predominante. [...] Quando você percebe, por exemplo, 
as relações familiares, o peso que mãe tem em relação ao universo simbólico 
da criança, como é que ela vê, como é que ela, como mãe, contribui para a 
representação, para os aspectos das representações do mundo, você vai 
perceber isso, do tipo: é ... (PAUSA) Você não é homem não rapaz, por que 
você está chorando? Ou seja, com aquela visão masculina que homem é 
aquele que não é sensível né? Que é quase que infenso as emoções. Que essa 
fragilidade, que essa visão de impotência se relaciona muito mais ao mundo 
feminino e não necessariamente ao mundo masculino, ladeia um pouco por 
isso aí. 

 Nestes retratos, importa pontuar também que os homens femininos e as mulheres 

masculinas borram as fronteiras e os limites de gênero, produzindo os efeitos de 

masculinidade feminina e feminilidade masculina. Estas produções se desviam de seus 

desígnios originais extrapolando os limites da inteligibilidade cultural. Consequentemente, 

evidenciando assim, as masculinidades como uma construção fictícia no interior das práticas 

culturais hegemônicas (BULTER, 2010; HALBERSTAM, 2008). 

Sem dúvida as evidências constatadas apontam para a predominância epistemológica 

que performatiza os efeitos substancializantes da masculinidade hegemônica. Embora, 

verificamos nas falas seguintes a influência da epistemologia que reitera a noção da 

masculinidade dominante via a vertente que sustenta a visão funcionalista e universal dos 

papeis sexuais.  Assim como, as pedagogias das masculinidades que operam nas práticas 

discursivas da família e de outras instâncias culturais. Vejamos, 

Você é homem! Sexo masculino! Você tem a obrigação de sustentar a sua 
família, de buscar, acho que isso também é muito primitivo na gente não é? 
Porque o homem ele é, ele sempre foi caçador. A gente voltando um 
pouquinho na história, a gente percebe o que, que o homem primitivo, a 
função dele era caçar. A mulher ficava em casa, cumprindo suas funções de 
alimentar os filhos, administrar ali a casa. Ele era nômade, então, saia daqui 
pra lá, ia pra guerra, e a mulher sempre no cantinho dela, guardadinha, 
reservadinha, e ele se sentido o todo né, ele era realmente aquele que estava 
à frente, que decidia. Então isso sempre construiu a masculinidade. Eu não 
vejo como num plural não. Acho que é um tipo só. (LOLA) 

 

Eu vejo no dia-a-dia as pessoas determinado como a menina tem que ser, 
como é que o menino tem que ser. Como é que o menino tem que brincar 
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todas as coisas nos mínimos detalhes. Como tem que falar, “fale direito, fale 
igual a homem”. [...] Então, “fale direito, fale como homem”, “senta como 
menina, senta direito. [...] Esse padrão existe, eu percebo, que a menina ela 
tem que se comportar de uma forma. Mesmo hoje, como falam que o mundo 
hoje está mudado, a modernidade, mas não é verdade. Existe ainda um 
padrão a ser seguido sim. (KIKA) 

 

Eu sou de uma época que quando preparava a vinda de um bebê tinha que 
fazer rosa se fosse mulher e azul para o homem. Ou então deixava pra 
comprar quando já se sabia se era homem ou se era mulher. Hoje a gente já 
vê um homem vestindo rosa, usando batom. Então assim, estamos 
saboreando dos dois lados, aproveitando dos dois conhecimentos de uma 
maneira bem mais natural, mais cômoda. (TINA) 

Por fim, seria correto afirmar que pedagogias culturais de masculinidades nos apontam 

as estratégias e os mecanismos que produzem os efeitos de verdade na ficção da 

masculinidade hegemônica. Para tanto, esse artefato pedagógico efetua sua epistemologia, por 

meio das tecnologias culturais, política e pedagógica, em múltiplas instâncias culturais como 

uma política de normalidade, legitimidade e naturalização das subjetividades masculinas.  

 

4.3.2 Tecnologias políticas culturais e pedagógicas das masculinidades nos processos 

escolares 

 

Como já foi explicado, “tornar-se sujeito de uma cultura envolve um complexo de 

forças e de processos de aprendizagem que hoje deriva de instituições e ‘lugares 

pedagógicos’”. (MEYER, 2009, p. 222). Desse modo, o sujeito é o efeito de um complexo 

processo de enunciados, atos e práticas performativas imbricados nos regimes de poder  no 

interior de um cultura.  

Neste sentido, a enunciação inaugura um processo de masculinização ou feminilização 

no o qual o próprio sujeito vai se comprometer, a fim de se qualificar como um sujeito 

legítimo, normal. E para obter o êxito deste processo de materialidade do corpo generificado 

uma gama de mecanismos e dispositivos serão acionados reiterando-o, moldando-o e 

remodelando-o no interior de uma lógica binária que supõe certa coerência ente sexo-gênero-

sexualidades. (LOURO, 2008). 

É deste processo de produção de efeitos de verdade e dos dispositivos que operam as 

materialidades dos corpos inteligíveis nos processos escolares que estamos interessados em 

abordar nesta categoria temática. Examinaremos os seguintes tópicos, que emergiram durante 
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a categorização, sucessivamente: 1. O posicionamento da escola frente a uma pedagogia de 

masculinidade hegemônica; 2. As pedagogias culturais de gênero, epistemologia dominante e 

a produção da ignorância e do silêncio nos atos de currículo; 3. A violência e a intolerância 

como uma prática pedagógica da heteronormatividade. 

Tomando como ponto de partida Vera e Dolores, que abordam as questões do 

posicionamento da escola frente a uma pedagogia de masculinidade hegemônica, 

Ela reproduz o padronizado. O que é “aceito” pela sociedade, aquela 
coisa certinha de homem é homem, mulher é mulher, e pronto. É o que 
percebo. Não vejo nenhuma mudança. [...]  Ela reproduz assim, nosso 
padrão, principalmente  aquele ponto que falei dos trabalhos educativos que 
a gente precisa entender a sexualidade. (VERA, grifo nosso) 

 

A escola tem seu lado de preservação também. [...] A escola ela ainda está 
conservadora, e inclusive, deixada até de segundo plano.  [...] A escola cria a 
posição de homens e mulheres, e quando aparece um homem com uma visão 
feminina, ou uma mulher com uma visão masculina, a escola não tem 
preparo nesse sentido, ela não está preparada. Por enquanto, está bem 
primitiva a posição da escola. A escola está num sentido conservador. 
(DOLORES) 

A este respeito, Guacira Lopes Louro (2000, p.47) relata que, “As instituições 

escolares constituíram-se, nas sociedades urbanas, em instâncias privilegiadas de formação de 

identidades de gênero e sexuais, com padrões claramente estabelecidos, regulamentados”.  

A posição central é considerada a posição não-problemática; todas as outras 
posições-de-sujeito estão de algum modo ligadas - e subordinadas - a ela. 
[...] Ao conceito de centro vincula-se, frequentemente, noções de 
universalidade, de unidade e de estabilidade. Os sujeitos e as práticas 
culturais que não ocupam este lugar recebem as marcas da particularidade, 
da diversidade e da instabilidade. [...] A identidade masculina, branca, 
heterossexual deve ser, supostamente, uma identidade sólida, permanente, 
uma referência confiável. Em coerência com esta lógica, em nossas escolas, 
as ciências e os mapas, as questões matemáticas, as narrativas históricas ou 
os textos literários relevantes sempre assumem tal identidade como 
referência. (LOURO, 2010, p. 44).  

Em outros termos, poderíamos fizer que a escola como uma instâncias cultural opera a 

epistemologia dominante, que por tecnologias culturais pedagógicas e culturais se encarrega 

de garantir os significados e as representações das masculinidades e feminilidades 

correspondentes às formas hegemônicas. Ou ainda que, as políticas culturais e pedagógicas da 

escola ocupam uma posição heteronormativa frentes aos desafios de uma nova política de 

gênero. 
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Outra consideração importante trazer para acrescentar a este debate é noção de que os 

atos de currículo, entendidos aqui como tecnologias culturais política e pedagógicas, não 

compreendem apenas os mecanismos institucional e oficial, mas também toda produção e 

reprodução efetuada pelos sujeitos que compõem o universo escolar: sua fala, seus gestuais, 

suas práticas, seus atos, suas representações, sua posição, etc.  

É, então, no âmbito dos processos semióticos implicados na rede de poder que 

podemos perceber como as pedagogias culturais de masculinidades produzem seus efeitos de 

verdade no interior da escola. Conforme ficam expressas nas falas que se seguem, 

Eu acho que isso não acontece no currículo não, pelo menos eu não tenho 
visto. Eu acho que isso é reproduzido no comportamento dos próprios 
professores, dos funcionários, na forma como eles veem essa questão e 
eles acabam reproduzindo consciente ou inconscientemente, eles passam 
pra os meninos como é que deve ser o comportamento. Como é que deve 
ser esse padrão de masculinidade: você se posicione como homem rapaz, 
haja como um homem. Entendeu? Essas coisas assim, que acabam 
impondo uma regra pra pessoa. Eu vejo assim. Não vejo implícita no fazer 
um trabalho que, de uma forma mais pedagógica tenha isso. Eu vejo uma 
coisa mais de senso comum mesmo, das pessoas passarem essa 
influencia/experiência da forma como cada um vê, e, acabam passando pra 
os alunos assim. [...] Então eu acho que recebe um monte de influencia, mas 
em geral, da sociedade mesmo, local, típica, cultural e também religiosa. Eu 
acho que contribui muito. (KIKA, grifo nosso) 

 

A escola possui na sua grade curricular uma disciplina denominada 
Educação Sexual. Agora, quem é que trabalha com essa disciplina de 
Educação Sexual? Qualquer professor, as vezes é somente para completar a 
carga horária. Qualquer professor que nem nunca pensou no assunto. [...] E a 
escola ela não pensa a Educação Sexual nesse âmbito, porque o professor 
não está preparado. O professor carrega os seus próprios valores, e aquilo 
que a gente carrega é aquilo que a gente também dá ao outro. Seja a 
Educação Sexual, seja a disciplina de Educação Religiosa, a gente só dá 
aquilo que a gente tem. [...] Eu não vou poder discutir nunca 
masculinidades na sala, se eu sou produto de uma sociedade altamente 
preconceituosa e masculina, não tenho condições. E eu acho que a escola 
ela reproduz justamente essas tradições. Ela traz isso, porque a escola, 
elas são os sujeitos que ela faz, que ela constrói, são os sujeitos que 
trabalham nela né! É o porteiro, o professor, o diretor [...] Eu sou 
professora, mas eu posso até admitir que na minha sala tenham meninos e 
meninas homoparentais, que assumam uma relação homoparental, mas eu 
não, na minha casa eu não aceito. Só em ouvir falar, eu já fiquei 
desconsertada. O educador, ele reproduz, ele é reprodutor. Você sabe disso. 
O educador ele reproduz os seus valores, e eu acho que nós educadores ainda 
estamos um pouco a quem do nosso tempo, a escola ela caminha aqui, em 
todos os sentidos. (LOLA, grifos nosso) 
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Deste ponto, nos filiamos às ideias de Seffner e Figliuzzi (2011, p.52), “muitos 

mecanismos sociais são acionados para que sigamos roteiros e sexualidade ditos “normais” e 

isso governa boa parte das relações que mantemos com os outros”. 

Além destas questões apresentadas, Tina e Agrado sublinham a respeito das 

pedagogias culturais de gênero que, transversalizadas pela epistemologia dominante, produz a 

ignorância e o silêncio nos atos de currículo,  

Eu acredito até que nós, professores, ainda não estamos preparados, não 
temos ainda uma base teórica para estar trabalhando esses conceitos. Já 
começa aí a deficiência. A escola, eu acho, que não está ainda preparada 
nem preparando para isso, para essas discussões. (TINA) 

 

Hoje a escola, eu acho, não é liberal no sentido de tratar homem e mulher 
que tem uma opção sexual diferente. Eu acho que passa batido isso, eles 
ignoram. Vê e faz de conta que não vê. Eu acho que a escola continua 
tocando tudo normalmente como era desde antigamente, que homem é 
homem, mulher é mulher não vejo a escola preocupada em trabalhar 
sexualidade, trabalhar sexualidade em escola não.  Eu acho que a escola não 
se preocupa com isso. Porque quem faz a escola somos nós professores e 
eu, sinceramente, quando entro na sala pra dar minha aula, eu não 
estou preocupada se tenho um aluno que é homossexual e se tenho uma 
aluna que tem uma opção sexual diferente. Eu vou seguir meu conteúdo, 
minha aula e ignoro isso. (AGRADO, grifo nosso) 

Como já havíamos referenciado, anteriormente, a partir das afirmações de Seffner e 

Figliuzzi (2011) a respeito da ignorância de alguns assuntos como efeito intencional de 

práticas discursivas pedagógicas, doravante, reiteramos nossas argumentações sobre esta 

questão em Louro (2008, p. 68), 

No campo da Educação, a ignorância sempre foi concebida como o outro do 
conhecimento e, então, repudiada. Agora a ideia é compreendê-la como 
implicada no conhecimento, o que, surpreendentemente, leva a considerá-la 
valiosa. [...] Quando determinados problemas são formulados, isso se faz 
com o suporte de determinada lógica que permite formulá-los e que, por 
outro lado, simultaneamente, deixa de fora outros problemas, outras 
perguntas. A própria formulação do problema indica o que será objeto do 
conhecimento e o que deverá ficar “desconhecido”; o que será reconhecido, 
aceito, admitido e o que permanecerá irreconhecível, impossível de ser 
acolhido como verdade. Existem conhecimentos em relação aos quais há 
uma “recusa” em se aproximar; conhecimentos aos quais se nega acesso, aos 
quais se resiste. 

Outro aspecto trata-se do equívoco em afirmar que a escola não está preparada. Pelo 

contrário, ela está altamente equipada e protegida pelas suas guarnições culturais e 

pedagógicas. A questão, talvez, esteja em saber em que posição política ela se encontra na 

sociedade. Assim, ao argumentar que a instituição escolar “não está ainda preparada nem se 
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preparando para [...] essas discussões” (TINA, grifo nosso), a interlocutora referenda as 

proposições de Seffner, Figliuzzi e Louro e põe em destaque as produções culturais 

naturalizadas,  àquelas que não “podem” ser discutidas e problematizadas, pois são percebidas 

como um dado da natureza, axiomático, como uma verdade absoluta. 

Para, além disso, Louro (2008, p.57) afirma que, “o silêncio e o segredo significam 

uma tomada de posição ao lado de quem já detêm a autoridade e a legitimidade. [...] A 

omissão sempre favorece o dominante. É a voz socialmente autorizada que inclui e exclui 

sujeitos e conhecimentos”. 

 O terceiro aspecto observado põe ênfase numa questão subjacente às normas de 

inteligibilidade, que é a operação das praticas discursiva da religião e a prática cultural da 

violência como mecanismos de manutenção desta “ordem coerente”. 

Neste contexto, Riza relata que, 

Trabalhar esse tema na escola, você pode até melhorar a escola sob diversos 
aspectos. Por exemplo, hoje um bom percentual do tempo às escolas se 
defronta com os aspectos que envolvem disciplina, [...] conflitos sérios. [...] 
E muitos desses conflitos se dão em função de posturas de intolerância. [...] 
Agora, em minha experiência, na escola em que eu trabalho isso nunca foi 
discutido, e até se explica, por conta do aspecto, como é num ambiente que, 
do ponto de vista religioso, ele é  o cristianismo né,  tem a hegemonia, talvez 
até por conta disso, tanto o corpo diretivo até o corpo docente, você tem 
dificuldade de trazer essa discussão a tona. [...] Então, a questão da religiosa, 
o peso da questão religiosa nas escolas que retroalimenta também a 
intolerância ela fecha os canais pra esse tipo de discussão. Não é muito 
comum você ver, por exemplo, na temática das jornadas pedagógicas vir a 
tona essa questão, embora ela se manifesta no cotidiano, as vezes e termos 
de gozação , em termos de bulling [...] Só para lembrar um pouco, a 
dificuldade que nós temos em relação o que? A difusão da cultura, da 
história da cultura afro brasileira. Ora, essa dificuldade se refere a que? Qual 
é a grande motivação dessa dificuldade?  Ela é de inspiração religiosa. Por 
que há uma intolerância em relação a isso. Por quê? Porque a religião é 
dogma, é um conhecimento fechado, absoluto, não se admite outras 
verdades. Pode até no sentido do discurso, tentar pra tornar hoje, digamos 
assim, o aspecto religioso mais aprazível, mais até atraente para as massas, 
pode até ser que seus “gurus” (entre aspas) preguem isso, vez ou outra o 
façam. Mas, do ponto de vista institucional a maneira como se organiza, a 
lógica que segue é exatamente nessa direção. [...] Então, nós temos ainda 
essa intolerância velada e essa intolerância velada nossa se reflete 
principalmente, talvez, seja o fato mais flagrante é com o racismo também 
né? Velado e até hoje não assumido. Então, quando você vai para o mundo 
masculino, nesse mundo masculino ele ainda prevalece em todos os sentidos. 
Pelo desequilíbrio entre relações de poder, há pouca inserção da mulher no 
mundo masculino e essa intolerância de revela assim. Por exemplo, nós 
tivemos um dado recente, o novo kit anti-homofóbico que a presidente da 
república por edição do movimento da da é... (PAUSA) evangélico e assim 
por diante, retrocedeu. É o peso da religião, e esse peso religioso ainda é 
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muito grande e com um agravante no Brasil, a gente tem o peso do 
catolicismo, ainda muito retrogrado. [...] Então eu acho que essa intolerância 
né, que tem um peso, principalmente, via religião, eu acho que ela no caso 
da sociedade brasileira de um modo particular ela revela um pouco né, essa 
dificuldade de você se um pouco, digamos assim, tornar mais tolerante em 
relação as diferenças.  

Desta forma, a nossa análise neste aspecto tem o entendimento do que Foucault 

chamou de mecanismo de poder do cristianismo ou poder pastoral que é, 

A existência dentro da sociedade de uma categoria de indivíduos totalmente 
específicos e singulares, que não se definem inteiramente por seu status, sua 
profissão, nem por sua qualificação individual, intelectual ou moral, mas 
indivíduos que desempenham, na sociedade cristã, o papel de condutores, de 
pastores em relação aos outros indivíduos que são como suas ovelhas ou o 
seu rebanho. (FOUCAULT, 2004, 67). 

Como já havíamos abordado as diversas instâncias culturais, tais como a família, a 

escola, a igreja, etc., colocam as pedagogias culturais para funcionar através dos regimes de 

verdade, dos aparatos culturais, dentre outros, a fim de assegurar a conformidade dos sujeitos 

às normas generificadas de inteligibilidade cultural. 

Outrossim, é o caso da violência como pontuam Raimunda e Kika, respectivamente, 

Existe sim essa violência, a gente nota principalmente, com as classes dos 
alunos, que quando surge uma coisa relacionada à questão de homofobia, 
tem sim uma critica muito forte. Isso às vezes vem de fora, vem da parte da 
masculinidade De fora eu digo, da família ou da sociedade em que os alunos 
vivem e, um pouco de ignorância mesmo, no sentido do não saber. Não 
ignorância que eles têm raiva ou querem ofender as pessoas, não estão 
fazendo aquilo. Por querer só se posicionar diante da classe também, colocar 
como o melhor da classe, sempre tem isso, as brincadeiras de mau gosto. 
 
 
Olha, eu acho que a violência, pelo menos na minha experiência, não é uma 
violência muito física. Mas existe a violência sim. É uma violência que 
ofende, é uma violência que machuca. [...] Se há uma discussão onde a 
pessoa pontua que é homossexual, tanto a menina, quanto o menino, 
automaticamente vão jogar isso na cara na hora. Se a pessoa pega um lápis 
emprestado e o outro não gosta, ele já vai logo dizendo: seu viadinho, você 
pegou meu lápis. Se ele não for, ele vai só brigar, não vai colocar o 
estereótipo. [...] Então, eu vejo que existe essa violência, não acho que é 
exagero que as pessoas ficam criando em cima disso um problema não. 
Existe sim a homofobia, existe sim. [...] Então, se sair desse padrão 
determinado, eles já começam , pode haver sim essa questão da homofobia, 
da violência, porque se não condiz com o padrão da masculinidade 
estabelecido aí você pode partir pra violência sim.  

Nesse sentido, Leandro Colling (2012a) é categórico ao dizer que a violência é o 

modus operandi com a qual a heterossexualidade se mantém inabalável. Assim, aqueles que 

não seguem as normas hegemônicas serão vítimas dela.  E a escola, de modo especial, é um 

dos espaços mais difíceis de vivenciar as sexualidades não heterossexuais. Assim, de acordo 
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com Louro (2001, p. 29),”consentida e ensinada na escola, a homofobia expressa-se pelo 

desprezo, pelo afastamento, pela imposição do ridículo”. E por que não acrescentar também, 

as violências física, simbólica e psicológica. A injúria, a segregação e invisibilidade, etc. 

 

 

* * * 

 

No umbral do discurso: “Fale direito, fale igual a homem! Então, fale direito, fale 

como homem” é mister abordar, ainda que brevemente, que o corpo do homem também é um 

local de controle, disputa, de posse, de discursos...  

Tornar-se homem é um processo doloroso, marcado por incursões arbitrárias e 

violentas.  Tem que ter pau grande, tem que ser musculoso, tem que ter dinheiro, tem que ter 

status social, tem que ser forte, tem que ser isso ou tem que ser aquilo... 

 É um devir entre a hegemonia e a precariedade. Ser homem é ter limites, é ter um 

universo de possibilidades e se enquadrar apenas em uma unidade fixa, estável e essencial. 

A esse despeito, me assemelho mais com as travestis, não são homens e nem são 

mulheres, são flâneures das fronteiras culturais, subversivos que não aceitam a doutrina e 

borram a maquilagem da heterossexualidade e do macho que deve ser sensível, e sendo 

sensível deixa de ser macho.  

Um brinde às possibilidades das pistas, dos trânsitos livres e das noitadas profanas!!!! 
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Nosso ponto de partida está na convicção de que a heterossexualidade, como a pedra 

angular dos alicerces da construção das estruturas culturais da sociedade, produz sujeitos 

legítimos, normais e naturais em detrimento da produção de outros que serão destinados à 

abjeção, ao silêncio, à violência, a patologia e a ilegalidade.  Consolidada nas práticas 

discursivas culturais dominantes, essa matriz cultural reafirma políticas e práticas culturais 

que associam pedagogias culturais, operando tecnologias culturais, políticas e pedagógicas, a 

fim de efetuar efeitos de verdade sobre as subjetividades, as sexualidades e o gênero.  

Esses regimes de verdade, imbricados na rede de poder, determinam as posições que 

os sujeitos ocupam na sociedade e, concomitantemente, estabelecem, organizam e coordenam 

a premissa da heterossexualidade como a unidade de manifestação de subjetividade natural, 

inteligível, legítima e normal. Reitera-se assim, a percepção de que o sexo determina o gênero 

e o gênero, consequentemente, alinha o desejo e as práticas sexuais. 

Nesse contexto, pensar o silêncio e a naturalização na construção das masculinidades 

na educação básica nos desafia a compreender a educação e a escola como artefatos culturais 

que produzem significados, representações acerca dos grupos sociais e políticas culturais das 

masculinidades.  

Assim, nosso esforço demonstra a constatação de que diversas práticas culturais e 

diferentes produções culturais continuamente determinam princípios acerca de uma 

multiplicidade de assuntos, cuja ênfase está na reflexão da materialidade dos corpos, enquanto 

artefatos performativos das masculinidades e suas políticas. 

A partir desse panorama, a educação e a escola passam a serem compreendidas 

subjacentes a uma realidade cultural complexa e multifacetada, que necessita superar as 

práticas discursivas dominantes heteronormativas. São essas pedagogias culturais que elas 

empenham-se em efetivar.  

Todas essas pedagogias culturais presentes na escola estão implicadas em um projeto 

de sociedade que emerge das epistemologias do pensamento moderno, atreladas às práticas 

discursivas culturais que buscam alcançar a emancipação do sujeito pela racionalidade, pela 

disciplina e por princípios absolutos de verdade e universalidade. 

Deste modo, as narrativas educacionais e os processos escolares fazem da escola um 

aparato eficiente de naturalização e silenciamento das subjetividades dos sujeitos. Em outros 

termos, na escola são produzidos sujeitos de sexo, gênero e sexualidade legítimos, normais e 

naturais, assim como os sujeitos abjetos, anormais e dissidentes. 
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Nesse sentido, a escola, ao adotar este modelo dominante educacional, põe os 

mecanismos e as tecnologias culturais heterossexistas e heteronormativas como imposições a 

todos e todas, a fim de alcançar a materialidade de seus corpos com marcas distintas. Por isso, 

as políticas, as normas e as convenções culturais da escola nos assujeitam como masculinos e 

femininos em um sistema de lógica binária. A partir desse ponto, corrobora-se o entendimento 

da escola como artefato de gêneros inteligíveis. 

Outro aspecto que merece nossa observação consiste nos atos de currículos como uma 

política cultural que busca garantir as construções e fixações de limites e fronteiras do sexo, 

gênero e sexualidades entre os sujeitos, entre o conhecimento/saber e instituições em uma 

relação de poder. 

A partir desse mote, as ressalvas dos Estudos Culturais, dos pensamentos da pós-

modernidade, do pós-estruturalismo e do pós-colonialismo implicadas nas ponderações dos 

Estudos Queer nos permitiram verificar no interior da escola, em uma complexa rede de 

poder, as epistemologias sociais dominantes que expressam os significados, as representações 

e as marcas construídas das sexualidades e gênero.  

Com a premissa de conhecimento como algo dado, natural e pré-existente, os atos de 

currículo se despontaram como dispositivos que consistem em desvendá-los. Em outras 

palavras, seria dizer que o sexo e as sexualidades seriam dados da natureza, como essência 

dos sujeitos. Assim, os atos de currículo, como tecnologias culturais políticas e pedagógicas, 

efetuam no interior das práticas escolares a regulação, a normalização e o controle das 

subjetividades dos sujeitos. 

Dessa maneira, a materialidade dos corpos torna-se uma dos principais objetivos das 

práticas discursiva dessa “pedagogia dominante”. E, para superar as condições mantenedoras 

desta relação de dominação para além das pedagogias culturais de gênero e sexualidade, será 

necessário estranhar as formas mais sutis de essencialismo cultural, das noções de pureza, 

funcionalidade e abstração do pensamento moderno e provocar uma mudança epistemológica 

pautada na ideia de conhecimento como uma ação criadora e interpretativa da sociedade – 

“todas as formas de conhecimento são vistas como resultado dos aparatos – discursos, 

práticas, instituições, instrumentos, paradigmas – que fizeram com que fossem construídas 

como tais” (SILVA, 2011, P. 136). 

Diante desse novo contexto, vêm à tona os regimes de verdade implicados nas 

tecnologias culturais, políticas e pedagógicas das escolas. Os regimes de verdade se se 
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constituem, assim, como uma anatomia política que produz os efeitos de verdade nos corpos, 

as marcas que serão referências de um corpo eficazmente natural, normal e legítimo – um 

corpo heterossexual. 

Diante do exposto, faz-se necessário, para seguir neste arcabouço de ponderações, a 

compreensão da escola como local de política e instância cultural de produção semiótica, de 

tecnologia cultural e pedagógica, pois nossa ótica analítica se filia à noção de sujeito que “não 

passa de uma invenção cultural, social e histórica, não possuindo nenhuma propriedade 

essencial ou originária” (SILVA, 2011, p.120). Isto é, um sujeito produzido discursivamente, 

precário e imerso nos processos semióticos e nas pedagogias culturais, imbricado em uma 

rede de poder no interior da escola. 

Pensar os processos educacionais como um aparato cultural implica em pensar a 

educação a partir de temas como a cultura, a linguagem, o poder, a subjetividade, a diferença, 

os processos semióticos etc. Requer pensar toda e qualquer perspectiva educacional como 

uma política cultural que efetua efeitos de verdade, posições de sujeitos, legitima e normatiza 

subjetividades.  

O prisma aqui proposto para discutir essa temática abre mão das narrativas 

convencionais em torno da ideia de política, deslocando o foco para a cultura. Problematizar, 

analisar e sistematizar esse tema é, portanto, estudar a política como limites e possibilidades 

inerentes a uma série de práticas cotidianas como dispositivos de produção de significados e 

representações no interior da linguagem, implicadas em uma rede de poder. 

Aqui convém esclarecer que entendemos sexo e gênero como ficções reguladoras 

imersas no interior de práticas culturais que produzem as exigências dos discursos que 

instituem os regimes de verdade, de normalização e naturalização.  

Destaca-se que, ao enfatizar a escola como artefato cultural, estamos afirmando que as 

pedagogias culturais presentes nas instituições escolares estão interessadas em estabelecer as 

fronteiras e os limites da ordem compulsória entre sexo – gênero – desejo – prática sexual 

como marcas nos corpos dos sujeitos. 

Neste sentido, as masculinidades são produções culturais, narrativas culturais da 

escola e também de aparatos institucionais socioculturais da sociedade. As masculinidades 

são discursos, um modo de produzir sentidos que organizam e influenciam tanto os atos 

quanto as percepções dos sujeitos. As masculinidades determinam posições na medida em que 
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um conjunto de significados e práticas discursivas que operam na formação sistemática do 

sujeito de que fala. 

Podemos dizer, então, que na medida em que as masculinidades são atos 

performativos, uma categoria discursiva e uma ficção cultural, estamos desconstruindo a ideia 

de masculinidade como uma categoria biológica, funcionalista, construtivista ou psicológica.  

Urge, então, associar a escola como política cultural que produz subjetividades 

masculinas: é a certeza de que as práticas discursivas pedagógicas da sexualidade e gênero 

dispersas na sociedade encontram-se também na escola, reiterando as normas regulatórias do 

sexo via matriz cultural de inteligibilidade.  

Assim, as tecnologias culturais, políticas e pedagógicas ganham uma dimensão ainda 

maior no processo de produção das masculinidades, de modo que, no interior da linguagem 

implicada em uma rede de poder, efetuam seus dispositivos que preconizam a masculinidade 

como sinônimo de macho, viril, usuário de violência física e simbólica, defensor da 

sociedade, dominador das mulheres – a masculinidade épica. 

É a partir dessas verificações que poderemos vislumbrar que a prática discursiva 

pedagógica docente constitui-se em um eficaz mecanismo de controle, normalização, 

naturalização. Dado o caráter cultural da escola e o posicionamento de seus sujeitos à luz das 

bases epistemológicas em vigor, as fronteiras e os limites evidentes nas praticas discursivas 

pedagógicas apontam que a dimensão biológica e a concepção de sexualidade e 

masculinidade como essência natural dos sujeitos constituem as formas pelas quais tais 

dispositivos operam e realizam seus efeitos de verdade. Saber-poder como um mecanismo que 

aciona tecnologias culturais, políticas e pedagógicas na imposição e reiteração das normais 

heterossexuais. 

Outro aspecto que reitera nossas verificações é perceptível associando o processo de 

naturalização da heterossexualidade à ideia de um princípio a ser seguido, na constituição das 

subjetividades da masculinidade. Nesses retratos, as práticas discursivas pedagógicas buscam 

produzir os gêneros inteligíveis e silenciar, por via da ignorância, as outras expressões das 

sexualidades e gênero que não fazem sentido: as subjetividades abjetas e dissidentes. 

As marcas destas pedagogias culturais de gênero e sexualidade que operam pelas 

normas culturais dominantes estabelecem arranjos políticos de instâncias muito bem 

posicionadas nas estruturas culturais e seus múltiplos mecanismos disciplinares, de controle e 

vigilância, consolidados em um regime de normalização dentro do espaço escolar. 
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Essas marcas culturais produzem os efeitos de verdade de maneira que assujeitam 

subjetividades e posições como padrão de normalidade e anormalidade.  Assim, elas também 

se confirmam como limítrofes das sexualidades e gênero. Fronteiras que são capazes de dizer 

quem os sujeitos legítimos, inteligíveis e quem são os sujeitos anormais, ilegais, patológicos.  

Sejam quais forem as pedagogias culturais presentes na escola, elas estarão sempre 

empenhadas na materialidade dos corpos inteligíveis: continuamente reiterado, repetindo e 

reforçando os atos performativos de gênero, no intuito de produzir sujeitos coerentes à luz da 

norma compulsória regulatória do sexo. 

Os limites entre os regimes de verdade e os regimes de normalização implicados nas 

tecnologias culturais política e pedagógicas são quase imperceptíveis e agem de maneira 

sinérgica na produção dos corpos masculinos e femininos. 

Neste ponto, pensar uma política de masculinidade é estar atento às articulações e as 

múltiplas formas de como estas pedagogias cultuais operam a materialidades dos corpos 

discursivamente lhes atribuindo essência e o status quo de ser homem ou mulher natural. 

As pedagogias culturais das masculinidades na escola são extensões das políticas de 

masculinidade voltadas para a produção do homem - masculino - heterossexual. São práticas 

culturais e políticas que reafirmam a noção de masculinidade épica. Dessa forma, as práticas 

discursivas pedagógicas da masculinidade reforçam e autorizam os mecanismos de 

superioridade da masculinidade dominante, tais como a homofobia, o machismo e o sistema 

patriarcal. 

Para além disso, é valido ressaltar que os desafios que a escola encontra no processo 

de produção das masculinidades se encontram nas bases epistemológicas sustentáculas de 

suas concepções pedagógicas, suas produções culturais e consequentemente a percepção dos 

sujeitos que a compõem. 

O posicionamento político da escola não está dissociado da posição dos sujeitos que a 

compõem. Sejam sujeitos dissidentes, hegemônicos, sujeitos abjetos ou sujeitos legitimados 

pela norma, todos ocupam uma posição na rede de poder e acionam atos de currículo que 

efetuam mecanismos que produzem efeitos de verdade, significados e representações das 

masculinidades.   

Nesse sentido, professores, estudantes, técnicos, analistas e demais colaboradores do 

universo escolar são sujeitos curriculantes de tecnologias culturais e pedagógicas implicados 

numa rede de poder. São produtores culturais, militantes de políticas culturais que estão 
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inseridos numa árdua produção sociocultural instituída e instituinte de subjetividades, de 

modo particular neste estudo, das subjetividades masculinas. 

Concernente a toda essa discussão, fica evidente que os caminhos tomados pela escola 

não estão neutros ou isentos de práticas políticas intencionais. Há práticas discursivas 

culturais que permeiam todo fazer escolar, guiado por uma epistemologia dominante que 

estabelece a matriz heterossexual como norma, como princípio natural e essência do sujeito. 

As melhorias nos campos das sexualidades e gênero não serão efetivadas na escola enquanto 

o modelo de referência for este que está consolidado no paradigma da modernidade.  

Portanto, faz-se necessário um deslocamento de sentidos, representações e posições 

sociais e políticas capazes de (re)pensar as masculinidades sob a perspectiva das novas 

políticas de gênero: masculinidades como ficção, como atos performativos de gênero. Assim, 

acreditamos que borrando os limites e as fronteiras desta matriz de inteligibilidade de gênero 

poderemos, então, pensar em novas possibilidades de produções culturais das masculinidades 

sem as marcas da subalternidade, do ridículo, da injúria, da violência, dos limites fixos e das 

fronteiras que limitam as possibilidades outras.  
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APÊNDICE A - Roteiro de entrevista semi-estruturada  
 
 
  
 
 
 
 
 

PROJETO DE PESQUISA: “SILÊNCIO E NATURALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS 
MASCULINIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA” 

 
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS/AS 
EDUCADOR/AS DO CEJFB 

 
 
 

 
Em torno desses tópicos desenvolver a entrevista com formato mais informal, não 

necessariamente pergunta e resposta. 
 
Inicialmente um bate papo para descontrair; reiterar os objetivos da pesquisa, agradecer a 

participação e em seguida, iniciar: 
  
A presente pesquisa consiste na análise acerca da escola de Educação Básica no processo 

de materialidade dos corpos enquanto artefato performativo de masculinidade. 

OBJETIVO GERAL:  

þ analisar como a escola XX através dos atos de currículo se coloca frente a uma 
política da masculinidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

þ Identificar as percepções dos professores do XX sobre as representações de 
masculinidade produzidas pelos atos de currículos no contexto escolar;  

þ Examinar a ação docente no processo de regulação entre as relações de 
masculinidades e como as construções de ficções regulatórias, a 
heteronormatividade e o processo de abjeção aparecem em suas práticas 
pedagógicas;  

þ Verificar como os professores do XX reconhecem os atos de currículo como 
um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de gêneros 
“inteligíveis” 
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CATEGORIAS TEMÁTICAS PRÉ-ESTABELECIDAS: 
 
 

§ Masculinidades: qual o homem e/ou mulher que a escola está reproduzindo?;  

 “Estamos interessados em saber ...” 
 
1) Homem/ Mulher 
2) Masculinidade;  
3) Masculinidade ou masculinidades? 
4) Relação entre a masculinidade e escola; 
5) Gênero – Sexo – Sexualidade 

 

§ Política de Masculinidade, Atos de Currículo e os processos disciplinares do corpo; 

 “Fale um pouco a sobre...” 
 

1) Como a escola reproduz e regula a masculinidade e suas relações; 
2) Há um projeto político sociocultural e pedagógico do corpo? 
3) Relação entre: religião, família, sociedade, diferenças sexuais. 
4) Relação entre masculinidade, escola e violência sexual (homofobia)  

 
 

 A escola como artefato de ficções regulatórias e dispositivo da heteronormatividade. 

 “Agora gostaria que você me dissesse...” 

1) Ordem compulsória do sexo - gênero - desejo - pratica sexual 
2) Matriz heterossexual (A heterossexualidade como norma e padrão) 
3) Diversidade sexual ou normalidade e anomalias? 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido 
 
 
 
 
 
 
PROJETO DE PESQUISA: “SILÊNCIO E NATURALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS 

MASCULINIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA” 
 

INFORMAÇÕES AO COLABORADOR 
Eu, Josue Leite dos Santos, estudante do mestrado Multidisciplinar em Cultura e 

Sociedade da Universidade Federal da Bahia, venho convidá-lo para participar da pesquisa 
intitulada “Silêncio e Naturalização na Construção das Masculinidades na Educação 
Básica”, tendo como orientador o Professor Dr. Djalma Thürler.  

A presente pesquisa consiste na análise acerca da escola de Educação Básica no 
processo de materialidade dos corpos enquanto artefato performativo de masculinidade, cujo 
objetivo geral é analisar como o Colégio XX através dos atos de currículo se coloca frente a 
uma política da masculinidade e os objetivos específicos são:  

þ Identificar as percepções dos professores do XX sobre as representações de 
masculinidade produzidas pelos atos de currículos no contexto escolar;  

þ Examinar a ação docente no processo de regulação entre as relações de 
masculinidades e como as construções de ficções regulatórias, a 
heteronormatividade e o processo de abjeção aparecem em suas práticas 
pedagógicas;  

þ Verificar como os professores do XX  reconhecem os atos de currículo como 
um dispositivo de controle, normalização, naturalização e artefato de gêneros 
“inteligíveis”. 

 Com este documento fornecemos informações sobre a pesquisa; para a sua 
compreensão; e possível participação, que será de forma voluntária. Você terá o direito de 
desistir de participar da pesquisa em qualquer etapa, conforme a resolução do Conselho 
Nacional de Saúde nº. 196/96, de 10 de outubro de 1996. 

Não haverá benefícios financeiros para o pesquisador e para os participantes. 
As técnicas e os instrumentos para coleta serão: a entrevista semi-estruturada e a 

observação sistemática. 
As datas e horários serão agendadas previamente conforme a disponibilidade dos 

participantes e pesquisador, em lugar reservado e apropriado para a aplicação dos 
instrumentos de coleta de dados citados acima.  

O material (áudio em formato mp3,  questionários, etc.) será guardado por cinco anos, 
e ao final você poderá tê-las ou autorizar a destruição delas. Para manter sigilo e anonimato a 
sua fala receberá um nome fictício. 

Os resultados da pesquisa serão transformados em transcrições e estarão disponíveis 
para análise em qualquer tempo. 

Você receberá o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias, para as 
quais solicito sua assinatura e/ou impressão digital, caso concorde em participar. 

Se houver desistência ou impossibilidade de realização da entrevista no local e horário 
combinado, ambas as partes podem marcar outro dia e horário.   
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PROJETO DE PESQUISA: “SILÊNCIO E NATURALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS 

MASCULINIDADES NA EDUCAÇÃO BÁSICA” 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, _________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº: ________________________________, recebi esclarecimentos sobre 

a pesquisa intitulada “Silêncio e Naturalização na Construção das Masculinidades na 

Educação Básica”,  li o conteúdo do texto INFORMAÇÕES AO COLABORADOR e entendi 

as informações relacionadas à minha participação nesta pesquisa. 

Declaro que não tenho dúvidas de que não receberei benefícios financeiros e que 

concordo em participar, podendo desistir em qualquer etapa e retirar meu consentimento, sem 

penalidades, prejuízo ou perda. Estou ciente que terei acesso aos dados registrados, que eles 

poderão ser apresentados para publicação em congressos e/ou revistas científicas. E reforço 

que não fui submetido (a) a coação, indução ou intimação. 

 
Jequié-BA, ____ de  outubro de 2012. 

 
 

_______________________________________________________ 
(Assinatura por extenso) 

                        
                
                                                                                                                                         
 Declaramos que recebemos de forma voluntária e apropriada o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido deste entrevistado, para participação nesta Pesquisa. 

______________________, ______ de _________________ de 2012. 
 

_______________________________                 _______________________________ 
        Djalma Rodrigues Lima Neto                                       Josue Leite dos Santos 
                        Orientador                                                                 Pesquisador  
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APÊNDICE C – Carta de Anuência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 
 

 
Declaro ter lido e concordo na aplicabilidade do Projeto de Pesquisa intitulado 

“SILÊNCIO E NATURALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DAS MASCULINIDADES NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA”, sob a responsabilidade do mestrando Josue Leite dos Santos e 

orientação do Professor Dr. Djalma Thürler, no Colégio Estadual Jornalista Fernando Barreto. 

Assim como concordar com o parecer ético emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 196/96. 

Esta Instituição de Ensino de Educação Básica está ciente de suas co-responsabilidade 

como instituição co-participante do projeto de pesquisa, e de seu compromisso no resguardo 

da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura 

necessário para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Os resultados e conclusões obtidas na pesquisa além de serem publicados na 

Dissertação de Mestrado poderão ser apresentados em forma de artigo ou de resumo em 

Congressos, Seminários e publicados em diferentes meios. 

 

 

Jequié-BA, 01 de outubro de 2012. 

 
 
 
 


