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RESUMO

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa ”Diferença na sala de aula: contribuição à uma prática
docente respeitosa. A diferença em suas várias formas está presente em toda sociedade, mas no âmbito
escolar ganha tonalidades especiais porque nem sempre o currículo e os profissionais da educação estão
preparados para lidar com elas. Neste trabalho interessa-nos fundamentalmente a de gênero e orientação
sexual porque se mostram em constante ressignificação. O objetivo é compreender como o tratamento
dessas diferenças interfere no desenvolvimento do aluno. O estudo foi realizado através de pesquisa-ação.
Constatamos que o tratamento baseado no respeito para com essas “diferenças” produz mudanças
positivas de significados não só no foco do ensino-aprendizagem mas também na subjetividade e
autoestima dos sujeitos envolvidos.

Palavras chaves: Sexualidade, diferença, respeito e educação.

ABSTRACT

This work is part of the research project "Difference in the classroom: a contribution to the teaching
practice respectful. The difference in its various forms is present in every society, but in the school earns
special shades because not always the curriculum and education professionals are prepared to deal with
them. In this work we are interested in fundamentally gender and sexual orientation because they show
constantly reframing. The goal is to understand how the treatment of these differences affects the
development of the student. The study was conducted through action research. We found that treatment
based on respect for these "differences" produces positive changes of meanings not only in the focus of
teaching and learning but also the subjectivity and self-esteem of the individuals involved.

Key Words: Sexuality, difference, respect and education.

INTRODUÇÃO

Na sociedade operam mecanismos de poder que agem direta e indiretamente na vida dos indivíduos
através de instituições como a família, a religião, o sistema político e a escola. Contemporaneamente a
globalização nos envolve num turbilhão de ideias e valores conflitantes em constante ressignificação, o que
leva cada pessoa a construir sua identidade de forma intercultural. Neste cenário as diferenças se
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manifestam em suas mais variadas formas.

Nosso foco aqui é a temática de gênero e orientação sexual numa escola da educação infantil de uma
cidade do entorno de Garanhuns, mas o interesse básico não é discutir o que determina a orientação
sexual de um indivíduo, mas sim como esta questão é tratada na escola, dado que a heterossexualidade é
vista socialmente como “a normalidade“, o que coloca as demais orientações como diferenças
desencadeadoras de preconceito e discriminação. Partimos do pressuposto que os indivíduos que se
encontram nesta “zona de marginalização” interiorizam representações de si que podem vir a prejudicar
seu desenvolvimento nos aspectos emocional, cognitivo, social, escolar e pessoal. Esse desequilíbrio pode
trazer sequelas irreparáveis para o aluno, uma delas é a dificuldade de se relacionar com parte
significativa do grupo sala de aula experienciando a ausência de aceitação neste. Como os profissionais da
educação estão lidando com isso Essas diferenças ainda são percebidas pelos profissionais da educação
como marcas para a discriminação Como funcionam nestes casos os mecanismos de poder O respeito está
efetivamente ocorrendo ou só é uma farsa para encobrir práticas de exclusão, desrespeito e discriminação.

1. DIFERENÇA, RESPEITO E TOLERNCIA

Que somos diferentes uns dos outros é evidente, em termos biológicos, e de traços culturais e étnicos. No
sentido que aqui nos interessa a diferença se manifesta como divergência com determinados modelos
instituídos socialmente. Não é tão simples dizer que reconhecemos a diferença presente no outro. Para
Honneth citado Repa (2010, P. 29) o reconhecimento da diferença ocorre quando no processo de formação
da identidade pessoal somos capazes “de reconhecer o outro como o outro, e, ao mesmo tempo, de si
mesmo no outro, de tal maneira que o processo de identidade não significaria algo como uma anexação da
diferença”

Para Repa (2010) percebemos a diferença, partindo daquilo que é inerente ao nosso eu, em seguida
fazemos uma comparação do nosso eu com o eu do outro e constamos nesse outro aspectos que não
pertencem ao nosso esse eu, é a percepção do não eu no outro. Repare que a percepção da diferença
passa pela nossa identidade pessoal. Entretanto, o reconhecimento da diferença só ocorre quando vemos
o outro como o novo e não de novo. Isso porque se reconhecermos o outro partindo da perspectiva de
conhecer de novo, sempre estaremos atribuindo a esse outro significados ligados ao nosso eu, a nossa
identidade e conhecimento, projetando o nosso eu no outro. Só conhecemos o novo quando identificamos
no outro características desconhecidas até então para o meu eu, acrescentando novos significados ao
outro que não dependem da percepção do meu eu, mas da percepção do não eu no outro.

Ainda dentro deste processo de autorrelação, para Repa (in Trevisan 2010) só podemos reconhecer a
diferença se passarmos por processos sociais de conhecimento e vivências, não apenas por meio de
informações superficiais. Este ponto é primordial para um professor ou profissional da educação, porque
para compreender a diferença, não basta fundamentar-se em conhecimentos próprios, muitas vezes
baseados em ideias preconceituosas, muito menos no senso comum. Este tipo de conhecimento não pode
ser tomado como referência, para respaldar e orientar uma prática respeitosa que garanta a integridade
dos alunos. Devemos repensar estes conceitos dentro da ética e orientados por teorias advindas da práxis.
Ainda com Honneth (citado por Repa, 2010, p. 25), o reconhecimento do outro como novo se dar através
de três vias:

Do amor (ideia apresentada por Hegel), entendido como o conjunto das relações
amorosas, tanto sexuais como de amizade e de família. Do direito; que garante uma
liberdade negativa de recusar ou aceitar ofertas sociais, e da solidariedade, que remete à
socialização do indivíduo inteiro, garantindo-lhe o caráter único de sua personalidade.

Eis aí três pontos fundamentais para o tratamento das diferenças. O primeiro o amor, que é considerado
como um processo em que o indivíduo se ver no outro. Vejamos esta hipótese. Se as pessoas
aprendessem a desenvolver esse laço afetivo para com o seu próximo, desde sua educação familiar,
escolar e social, teríamos alunos mais reflexivos e práticas de respeito não precisariam ser pesquisadas e
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ensinadas, porque se colocando no lugar do outro certamente deixaríamos de fazer muitas coisas que não
desejamos para nós mesmos.

Consideremos a questão do direito. Independentemente de nossa vontade o respeito é legalmente
respaldado por lei e pela organização social, aqui emerge a tolerância. Neste caso o respeito se dá por
obrigação legal de cumprimento de normas sociais. É bom destacar que a prática da tolerância é um ato
positivo mínimo na questão do tratamento das diferenças, porém não podemos considerá-la como uma
prática de respeito propriamente dita, pois nesse ato ocorre um “respeito por obrigação e não pelo
reconhecimento, dentro da perspectiva defendida por Hegel e Honneth. Destaquemos como Freud (citado
por Ferrari 2006) nos seus estudos referentes ao inconsciente e como Wallon (1975) com o significado da
afetividade no desenvolvimento humano, demonstraram que a percepção humana vai além da fala; o
corpo, o olhar e os gestos podem demonstrar aspectos ocultos à fala. Então nos perguntemos: práticas de
tolerância na sala de aula, são positivas no processo de ensino e aprendizagem, ou precisam ser
ressignificadas para efetivamente incluir, dar condições e garantir o desenvolvimento dos alunos de forma
respeitosa

Por último consideremos a solidariedade. Esta envolve a totalidade do caráter pessoal de cada um. Pela
solidariedade agimos conforme nossa identidade, conforme escolhas próprias, conforme as circunstâncias
e reconhecemos com Sartre (1986) que o outro é um “eu” que não sou “eu” e como tal é digno de viver
conforme sua própria identidade, escolhas e circunstâncias desde que no âmbito do respeito aos demais. A
solidariedade assim vista é uma forma superior de amor.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SEXUALIDADE

2.1 - ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS

Em termos conceituais quando sexo, gênero e sexualidade são postos de forma simplista corremos o risco
de termos nossa compreensão dessas questões mais embaralhada do que esclarecida. Para reduzir esse
risco consideremos a visão de Money(1998), um sexólogo que trabalha a sexualidade humana dentro de
uma perspectiva interacionista. Ele não separa a questão da sexualidade humana como natural ou cultural.
Ao contrário considera que ambas se relacionam no que o autor chama de “momento crítico” afirmando
que as duas perspectivas interagem continuamente. Destaque-se que o estudo dele não se baseia na
“normalidade social” que é calcada na aprovação de um maior número de pessoas ou por paradigmas
morais. Segundo Money (1998) citado por Cardoso (2008, p.3),

ser macho ou fêmea, ou ainda intersexo, são categorias que se estruturam a partir do critério
da genitália com a qual o indivíduo nasceu. Já o gênero seria algo singular e não-plural, a
medida de masculinidade e feminilidade, com duas dimensões como os dois lados de uma
mesma moeda que irão estruturar categorias como masculino, feminino ou andrógino.

Money(1998) identifica a categoria “sexo” com a configuração do órgão genital e classifica as pessoas em
macho, fêmea ou intersexo. ( quem nasce com os dois órgãos). Sexo é então uma categoria que tem um
referente natural. Para a categoria “gênero” ele utiliza os termos feminino, masculino ou andrógino e diz
que nesse caso estamos nos referindo a uma criação de ordem social. A sexualidade se refere a orientação
que a pessoa dá a sua libido e pode ser classificada como homossexual, heterossexual e bissexual, embora
a homossexualidade possa apresentar diferentes conotações. Essas distinções nos possibilitam
compreender que uma pessoa do sexo macho, por exemplo, que, via de regra, se assume como do gênero
masculino, possa, por razões que ainda não compreendemos bem, assumir-se como sendo do gênero
feminino e seguir diferentes orientações sexuais sem deixar entretanto de ser macho. Money(1988) citado
por Cardoso(2008), criou então a categoria identidade de gênero papel, como uma forma complexa para
classificar a sexualidade, considerando tanto os aspectos naturais como os socioculturais que a envolve.
Então, dá para perceber que as questões que envolvem sexualidade não são tão simples assim de
compreender no contexto contemporâneo. Essas questões assumem tonalidades dramáticas em contextos
escolares. Para lidar com elas necessitamos de uma visão e compreensão amplas, que envolvam aspectos
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físicos, sociais, culturais que estão na base das construções psíquicas e subjetivas de cada sujeito.

2.2- ASPECTOS CULTURAIS

Segundo Novena (2011), manter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, nem sempre foi uma
prática estigmatizada. Na Grécia Antiga, esta prática era comum, o homem mais velho mantinha relações
sexuais com rapazes jovens, vistos como escravos e subservientes. Com o passar do tempo, na Idade
Média esta prática era apenas rotulada como ato de pecado. Já no século XIV com a economia agrária, o
modelo de sociedade foi sendo assentado na família “heterossexual” e as relações sexuais com pessoas do
mesmo sexo foi ganhando conotação de estigma. Uma razão objetiva plausível para essa mudança pode
ter sido o fato de que só esse tipo de família ser capaz de produzir indivíduos para o trabalho. Com a
industrialização do século XVII, aumenta a necessidade de braços para o trabalho, o que vai estabelecendo
e consolidando o modelo hoje hegemônico referente ao ser masculino e ser feminino. Pessoas que se
relacionavam com pessoas do mesmo sexo passaram a ser rotuladas de homem-mulher ou
mulher-homem. Na continuidade, no século XIX, os cientistas denominaram de invertidas aquelas pessoas
que demonstravam um comportamento desviante no que diz respeito ao modelo de gênero então
estabelecido. “A criação do termo homossexual foi de um autor panfletário da cidade de Leipzig, em 1869.
Esse termo popularizou-se em 1887 por meio de Krafft-Ebbing, na segunda edição de seu livro “Psicopatia
Sexual” (Lipkin,1999, p.20 citado por Novena, 2011, p.80) Nesta época a homossexualidade foi
equiparada a uma doença. Classifica-se assim a heterossexualidade como normal e a homossexualidade
como anormal.

1. MECANISMOS REGULADORES DA SEXUALIDADE

Como vimos acima, o modo de ver e viver a sexualidade variou de acordo com o contexto histórico.
Analisando esse fenômeno em Foucault (1977), Novena (2011) diz que esse autor o explica partindo do
pressuposto de que “a verdade é uma produção histórica que é delineada nas relações entre os discursos,
as práticas e instituições que evidenciam as transformações e características do saber” (NOVENA 2011, p.
40). Para Foucault (1977) a prática do discurso na instituição representa intenções que trazem um jogo de
proibição e de permissão, estimulação e repressão, expressão e ocultação. Ou seja, o discurso da
sociedade define indiretamente através de seus mecanismos de poder o que é certo, errado, normal,
anormal e utiliza este mesmo poder para sustentar suas ideias através de um certo controle de condutas
presente em práticas de deliberação da liberdade de “forma medida” dentro de seus objetivos. Como tudo
isso funciona Aqui é preciso contemplar a distinção entre Instituição e Organização feita por Henriquez
(1997), citado por ( NOVENA 2011, p.55)

Se a instituição é o lugar do poder, a organização será o dos sistemas de autoridade
colocados em prática; se a instituição é o lugar do político e da tentativa de regulação
global, a organização é o das relações de forças cotidianas, das lutas implícitas e explícitas
e das estratégias dos atores.

A instituição é o mecanismo dono do poder, controla e é vista como modelo para a organização, enquanto
a organização é o que executa e vivencia as ordens da instituição sejam elas extrínsecas ou intrínsecas.
Esse modo de ver é relevante para nosso trabalho porque quando se tem modelos instituídos como
padrões reguladores e direcionadores de atitudes dentro da instituição, o que for contrário à esses
padrões, provavelmente será “mal visto” e poderá se tornar “fundamento” para a discriminação e
exclusão. No cotidiano escolar, essa discriminação se configura como de extrema gravidade. Aparece como
diferença que impede, na maioria dos casos, que os indivíduos que a incorpora tenha um bom
relacionamento com os demais, gerando problemas de socialização e consequentemente de aprendizagem.

Em se tratando de identidade ou orientação sexual, ainda que em fase de desenvolvimento como no caso
de crianças, qualquer que seja as atitudes e gestos que se mostrem contrárias ao modelo instituído, em
muitos casos se tornam motivos para práticas homofóbicas. Sendo assim, o profissional da Educação deve
estar atento. Há diferenças entre um aluno apresentar uma orientação sexual definida e estar em fase de

Pág.4/11



desenvolvimento. Na faixa etária regular do ensino fundamental o segundo caso é o mais presente, por se
tratar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idade. É importante que a família e a escola não
tratem esse assunto a partir de rótulos como imoralidade, safadeza, pecado mortal e vergonha. Esse tipo
de postura, na maioria dos casos, leva ao silenciamento da questão, como se ela não existisse, além de
abrir espaço para informações preconceituosas e sem fundamentos vindas de terceiros bem ou mal
intencionados. Em muitos casos leva à práticas repressivas explícitas ou veladas e à violência. Essas
práticas, sabemos hoje fartamente, não resolvem a questão e muitas vezes termina em traumas familiares
profundos e em parte significativa dos casos leva à infelicidade e ao suicídio de entes queridos,
especialmente de praticantes da homossexualidade. No enfretamento dessa questão família e escola
necessitam interagir com toda serenidade possível, unindo esforços para se afastarem do preconceito e do
prejulgamento moral, orientando sua atuação por informações e orientações provenientes de Ciências
como a Sociologia, Antropologia, Psicologia e as Neurociências. Sabe-se que não há fórmulas mágicas que
levem ao equacionamento dessa questão conforme a vontade da criança, adolescente ou jovem, dos seus
pais e da própria escola. Contudo, sabemos que o diálogo reflexivo envolvendo todas as partes
interessadas na questão geralmente ajuda a construir o que estamos chamando neste trabalho de
reconhecimento respeitoso.

Um ponto de partida para a construção do reconhecimento respeitoso à diferença exige de pais e
educadores a manutenção do foco da atenção no diálogo reflexivo sobre a “sexualidade”, desde a infância
(obviamente que cada fase exigirá uma linguagem e abordagem apropriada). É importante não esquecer
que devido ao desenvolvimento acelerado dos meios de comunicação e do acesso fácil à internet, as
informações estão presentes diariamente não só na vida dos adultos mais também de jovens e crianças,
informações estas que cada vez mais são alcançadas por pessoas que não as compreendem ou que
constroem alusões superficiais e significados limitados ao interpretá-las. Nas crianças e adolescentes essa
interpretação “limitada” pode ocorrer com mais frequência dado que a estrutura cognitiva desses
indivíduos está ainda em processo de formação. Piaget(1970) pode nos ajudar a compreender melhor essa
questão. Sua teoria da epistemologia genética oferece uma explicação bastante plausível desse processo.
Essa epistemologia “é essencialmente baseada na inteligência e na construção do conhecimento e visa
responder não só como os homens, sozinhos ou em conjunto, constroem conhecimentos, mas também por
quais processos e por que etapas eles conseguem fazer isso. ( PÁDUA, 2009, p.33)”. Piaget (1970) diz que
a estrutura cognitiva se desenvolve ao longo de quatro estágios. São eles: sensório motor, pré-operatório,
operações concretas e operações formais.

O primeiro destes estágios transcorre no âmbito da motricidade; o segundo, na
atividade representativa e o terceiro e o quarto no pensamento operatório. Embora, nos
dois últimos estágios o desenvolvimento cognitivo transcorra no âmbito do pensamento
operatório, a diferença entre eles é constatada pelo fato de que no terceiro, o
pensamento operatório ainda esteja ligado ao concreto, enquanto que no quarto, este
mesmo pensamento tem ligação ao abstrato e formal (PÁDUA, 2009, p.28).

A criança interpreta e aprende de acordo com seu desenvolvimento cognitivo. Este por sua vez não
depende de maturação puramente biológica. Depende e muito da influência do meio no qual a criança está
inserida. Quando uma informação é acessada por uma criança ou adolescente sem que esta ou este esteja
“cognitivamente preparado” para recebê-la sua mente a processará de maneira limitada às aspirações,
experiências e estruturas existentes até então.

Essa discrepância entre maturidade cognitiva e informação pode está na base de muitos problemas que
ultrapassam os muros das escolas e que atingem em cheio as famílias. Esses problemas configuram um
cenário social cada vez mais complexo. Hoje adolescentes e jovens se iniciam cada vez mais cedo na vida
sexual. São levados pela justificativa do prazer e não parecem ter uma noção clara das possíveis
consequências de seus atos. Isso não ocorre porque são mal informados, mas sim porque não estão
preparados para lidar eficazmente com o controle de seus desejos. O resultado disso é um número
crescente de gravidez precoce, abortos, conflitos de identidade sexual e doenças sexualmente
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transmissíveis (DST). Se pensarmos essas questões a partir das fases do desenvolvimento cognitivo
mencionadas acima compreenderemos que só os jovens que conseguiram passar da fase das operações
concretas para a formal conseguirão formular hipóteses racionais sobre as consequências de determinados
atos antes de vivenciá-los.

Contudo, não é só a maturidade cognitiva que deve ser levada em conta quando tentamos compreender a
imaturidade das crianças, adolescente e jovens para lidar com parte considerável das informações a que
hoje cada vez mais têm acesso. As fases do desenvolvimento da sexualidade desenvolvidas por Freud,
(1905-2006) ajudarão muito no entendimento de inúmeras situações e vivências que se não forem
tratadas com algum conhecimento de causa podem levar a comportamentos discordantes com a chamada
“normalidade social”.

Freud, sustentava que a sexualidade existe desde a infância, (o que causou um impacto devastador em
sua época). Como se sabe a ideia-conceito de pulsão é central na obra desse pensador. Leite (2011, p.38)
nos diz que:

de acordo com Freud (1905/2006), a pulsão diferencia-se da necessidade. Apoia-se nas
funções que servem à sobrevivência e, destacando-se delas, passa posteriormente, a ser
de ordem sexual. A satisfação da pulsão se dá no próprio corpo da pessoa, sendo
determinada pela busca de um prazer anteriormente vivenciado.[....] Freud desmembrou a
pulsão (Trieb ) em quatro termos: o impulso (Drang), a fonte (Quelle), o objeto (Objekt) e
o alvo (Ziel). A fonte é o corpo da pessoa, de onde a pulsão parte. O impulso é a tendência
à descarga de uma excitação, ou seja, sua satisfação. Essa excitação é constante, interna
ao organismo e difere da necessidade. A satisfação se dá quando a pulsão chega ao seu
alvo. Por outro lado, tal satisfação é parcial, uma vez que não existe objeto que a
contemple por completo. Na verdade, o objeto é indiferente, e pode ser qualquer um, isso
porque a pulsão não se satisfaz com ele.

Se as pulsões apoiam-se nas funções de sobrevivência então elas são inatas e nenhum ser humano, em
qualquer idade, está livre delas. Sendo assim, por um lado, forçoso é concluir que as crianças
experimentam, a seu modo, as mesmas pulsões dos adultos. Por outro lado, quando a autora citando
Freud diz que as pulsões só podem ser satisfeitas parcialmente e que o seu objeto é indiferente, devemos
compreender que qualquer parte do corpo pode se constituir em zona erógena ou área para satisfação de
uma pulsão. Isso porque:

a pulsão contorna o objeto para retornar ao corpo, nas ditas “zonas erógenas”, que são
estruturas de borda, investidas libidinalmente, que fazem relação de troca do organismo
com o ambiente. Assim, seu alvo é este retorno que ela faz, em forma de circuito. Lacan
diz que, a partir de Freud, estas zonas vão mudando em relação a sua primazia, e que esta
mudança não se dá por um processo de maturação, mas pela intervenção direta da
demanda do Outro. Por outro lado, ele discorda de Freud, ao dizer que a junção de todas
as pulsões na genital, a partir do delineamento cultural, não ocorre de fato, pois não existe
um ser humano que tenha completado sua evolução (LEITE, 2011, p.38):

Quando falamos em zonas erógenas investidas libidinalmente estamos falando de partes da pele ou da
mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada qualidade.
Entretanto, a propriedade erógena, ou libido, liga-se de maneira mais marcante a certas partes do corpo
como a boca, o ânus, os mamilos e os genitais. Importa destacar aqui que as zonas erógenas mudam e
que essa mudança não se dá unicamente por um processo de maturação (natural), “mas pela intervenção
direta da demanda do Outro”. Quem é esse outro ou quem são esses outros Freud (1905-2006) diz que
podem ser adultos ou outras crianças. Que direção essas mudanças seguirão Não sabemos. E não
sabemos segundo ele, porque o caminhar dessas mudanças encontram pouca resistência, já que,
conforme a idade da criança, os diques anímicos contra os excessos sexuais - a vergonha, o asco e a
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moral - ainda não foram erigidos ou estão em processo de construção. Também desconhecemos quais as
condições especiais a que os estímulos de prazer estão ligados. Entretanto, supomos que o caráter rítmico
desses estimulos deve desempenhar algum papel.

Percebe-se assim que a questão é substancialmente delicada. Considerando o que dizem Freud e Lacan há
espaços para diferentes compreensões sobre como a orientação sexual de indivíduos específicos se
definirá e sobre o que favorece essa ou aquela orientação. Duas teorias se destacam nas tentativas de
explicar as causas da homossexualidade. A primeira é a do essencialismo histórico. Essa teoria sustenta a
convicção de que há algo nos corpos e na fisiologia de determinadas pessoas que toma forma de um
instinto ou energia sexual e que define a sua tendência homossexual ( BOSWELL, 1980). Recentemente
alguns “estudos biogenéticos teriam evidenciado a partir da análise de um grupo de homens homossexuais
a existência de uma versão diferente do cromossomo X masculino, o qual seria responsável pela tendência
homossexual” ( Connor e Wilkie, 1993, citados por Novena, 2011, p. 75).

Discordando dessa perspectiva genética apareceu a teoria do construcionismo social. Nela se sustenta a
tese de que:

a identidade sexual é produzida numa “teia de diferentes significados culturais, simbólicos
e eróticos[...] todas as identidades são inventadas e modeladas por forças sociais, ou
seja, para eles a sociedade forneceria instruções e modelos para que fossem
desempenhados os papéis ligados à identidade. Além disso, ratificam a ideia de que não
há essência biológica da sexualidade que seja imune à influência social e que até mesmo
as fantasias sexuais se constituiriam num roteiro aprendido no plano social ( NOVENA,
2011, p. 76).

Embora haja fortes evidências favoráveis à ambas nenhuma dessas duas teorias aqui consideradas
apresentam evidências suficientemente consistentes para serem dadas como conclusivas. As contestações
que se fazem a elas recomendam prudência na adoção de cada uma delas. De qualquer modo fica claro
nas ideias desses autores que a orientação sexual está longe de ser algo que o individuo constrói sozinho.
Ao contrário, ela se constrói de modo complexo pela maturação do organismo sob influência de interações
sociais singulares que o individuo vivencia num determinado contexto sociocultural. “O mistério da
sexualidade humana reside neste nó de força inconsciente e de sentido consciente, neste cruzamento de
duas linhas que procuram, sem êxito completo, seguir o seu itinerário próprio (Renaud, 1999, p. 5)

DADOS E SUA ANÁLISE

O caso específico aqui estudado e trabalhado foi o de um aluno de uma das pesquisadoras deste trabalho.
À época o mesmo tinha 4 anos de idade e estudava numa escola particular de uma cidade do entorno de
Garanhuns. Para usar a terminologia estabelecida por Money (1998) citado por Cardoso (2008), o aluno é
do sexo macho mas apresentava algumas características, socialmente consideradas do gênero feminino.
Destaque-se que a escola e a família desse aluno apresentam conotação moral fortemente configurada no
ideário do Catolicismo. Os dados foram coletados através da metodologia de pesquisa-ação e analisados
através de estudos e debates vivenciados semanalmente no grupo de pesquisa “Competências:
aprendizagens necessárias e currículo” sob a égide de uma abordagem interdisciplinar.

Na primeira semana de aula a professora deparou-se com o seguinte depoimento de uma mãe de aluno:
Mãe; “Professora, não sei se você percebeu, mas meu filho só gosta de brincar com meninas, não sei se é
porque onde eu morava, na antiga rua, ele brincava muito com meninas, não sei mesmo, mas quero que
você não deixe ele brincar com meninas na escola, ele tem que mudar isso. ( fala do dia 04 de Fev. de
2012).

Professora: “Mãe, percebi ao longo da semana essa opção da criança, mas não posso impedir que ele
brinque com as colegas. Elas são importantes no seu relacionamento, não se preocupe eu estarei atenta
ao que concerne esta questão”. Percebe-se que a conduta considerada estranha pela mãe é possivelmente
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advinda da influência do “outro”, no caso crianças do meio em que o aluno residia. A mãe parece
esquivar-se da responsabilidade. Aparece aqui evidências da teoria do construcionismo social.

A professora atual, em conversa com a professora do menino quando ele era do maternal, tomou
conhecimento de que o comportamento do mesmo quando tinha 2 anos já apontava na direção desse
observado agora quando ele tem 4 anos de idade. Aparece ai evidências da teoria do essencialismo
histórico.

Desse momento em diante uma série de questionamentos angustiantes inquietou a professora: O que
deveria fazer Ao permitir que o menino brincasse com meninas estaria contribuindo para uma possível
orientação sexual voltada à homossexualidade Será que o tempo que o menino brincava com meninas
havia incentivado o desenvolvimento de características “afeminadas” Ou isso não significaria nada, pois
uma criança de quatro anos de idade não possui uma identidade sexual formada e muito menos
autonomia para tomar decisões tão importantes Diz a professora. “ quando observava que o aluno
demonstrava em diferentes situações características femininas, meu coração ficava apertado, pedia pra ele
brincar com os meninos, mas não adiantava, ele ficava apenas nas brincadeiras das meninas.
Particularmente, confesso que por não entender do assunto ficava inquieta e era tomada por uma não
aceitação no início. Minha subjetividade trazia imagens que relaciona a homossexualidade com
imoralidade, tinha repúdio a essa condição e pensava que a educação da criança era fundamental para
definir e categorizar o ser “homem” o macho e ou o ser mulher, a fêmea, essa figura mais afetiva e
delicada. (Mar. de 2012) . Aparece aqui evidências da teoria do construcionismo social.

A professora se encontrava a um passo do estado de preconceito consolidado e da discriminação. Mas
como ser poderia ser diferente Considerando o que já foi dito neste trabalho, as características que lhes
vinham a mente como relacionadas ao ser homem e ser mulher, estão diretamente sintonizadas com os
modelos instituídos pela escola, pelo currículo e pelos setores majoritários do meio social em que habita. O
que ela sentia era apenas um produto de instituições que configuraram estes modelos e os elevaram a
condição de verdades absolutas. Eis aí consequências de uma força que não é neutralizada facilmente,
pois se apoia em motivos advindos de uma construção arquitetada ao longo das experiências de uma vida
inteira. Ressalte-se o contexto em que esses questionamentos brotaram. 1 - a profissional jamais tinha
vivenciado experiência semelhante. 2 - a educação familiar da criança parecia carregada de preconceitos e
ignorância além do que a mãe pedia a escola para fazer algo que ela mesma não havia conseguido fazer,
não deixar o menino brincar com meninas. 3 - o currículo da escola era baseado em fundamentos
religiosos do catolicismo. Por tudo isso o currículo e a família autorizavam a professora a adotar a conduta
solicitada pela mãe. A professora, entretanto, seguiu noutra direção.

Aproximadamente no meio do ano a mãe conversou novamente com a professora, após ser avisada de
uma situação ocorrida em atividade com a criança: Professora: “Mãe, realizei uma atividade relacionada
aos brinquedos trabalhando com as expressões Car e Doll. Ao pedir que as crianças pintassem seu
brinquedo preferido seu filho pintou a boneca. No momento fiquei sem saber o que fazer, mas em seguida
perguntei a ele: porque você escolheu a boneca Ele respondeu: porque acho linda tia”!

A professora declara que decidiu relatar a mãe, porque naquele momento ela percebeu a inocência da
criança e ao mesmo tempo sentiu-se profissionalmente segura em respeitar sua sensibilidade. A mãe,
entretanto, mostrou-se apreensiva e relatou que na família já tinha um caso de homossexualidade e
portanto tinha medo que o menino viesse a ter esta orientação sexual. Aqui aparece evidências da teoria
do essencialismo histórico.

A professora se colocou da seguinte forma: - “Orientação sexual é uma coisa particular de cada um mãe,
tem coisas que nasce com agente, se desenvolvem naturalmente em nós, assim como há coisas em nós
que construímos por influência do meio. O que eu não posso fazer é agir com seu filho com uma ideia
pré-concebida sobre sua futura orientação sexual uma vez que a criança ainda está construindo sua
própria identidade”. ( maio de 2012)
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Relata a professora que a mãe mostrou-se muito apreensiva com a situação naquele momento e durante o
restante do ano ela dava sinais de incômodo e inquietação com o quadro vivenciado por seu filho. Será
que a posição da mãe frente a essa criança, seu incômodo, sua insegurança é transmitida para ela
inconscientemente Se considerarmos os achados recentes das Neurociências afirmaremos que sim. Os
neurônios espelhos transmitem e captam informações que não passam necessariamente pela sonoridade
da fala (Goleman, 2010). Isso fica constatado num dos relatos da professora: - “A criança chegava à
escola muito agressiva em alguns momentos, era como se reproduzisse aquilo que vivia em casa, ficava
nervosa com facilidade e demonstrava muita insegurança ao se relacionar com os colegas e chorava
bastante quando era contrariada”.

Na sala de aula a situação começou a se tornar preocupante. Relata a professora: “Me deparei algumas
vezes com comentários de alunos com o seguinte conteúdo: aluno B é menina, aluno B é menina, eu não
quero brincar com ele. Então chamava os envolvidos e explicava que o mesmo era um menino, mas tinha
amizade com as meninas e gostava de brincar com elas, isso não fazia com que ele fosse menina não,
apenas gostava de brincar com elas. Sentia-me muitas vezes insegura, pois não sabia mais o que fazer,
sua preferência na hora das brincadeiras era por meninas e com esse contato constante com as meninas,
percebi que desenvolvia características femininas cada vez mais”. Novamente evidências da teoria do
construcionismo social.

Embora se trate de uma turma de educação Infantil, já percebemos aí práticas de rotulação, preconceito e
discriminação. Rotulação quando o aluno é chamado de menina por apresentar comportamentos diferentes
dos demais meninos da sala; preconceito pois existem ideias pré-formadas que aparecem na rotulação e
por último discriminação que surge no ato de alguns não quererem se relacionar naturalmente com essa
criança dado que a mesma apresenta comportamento dissonante daquele esperado para o seu sexo, ou
seja, ela é uma criança diferente. Claro que as crianças são iniciadas nessa trajetória preconceituosa no
circuito comunidade-família-escola-comunidade. Cabe a escola contribuir para interrupção desse circulo
vicioso quebrando o elo que lhe cabe ( Resolução CEB/CNE n° 7 e a Resolução CEB que lhe deu origem)

A professora escolheu essa direção embora observe que “não foi nada fácil assumir a postura de não
censurar moralmente a criança e de conversar com seus coleguinhas sobre a questão, entretanto percebi
que deu resultados positivos. Os alunos com quem dialoguei pararam a rotulação e a discriminação, pelo
menos em minha frente. Penso que assim ajudei essa criança a manter sua integridade psicológica e
desenvolvimento cognitivo o mais sadio possível livrando-a das práticas citadas no ambiente escolar”. “Fui
me convencendo que estava caminhando na melhor direção possível à medida que aprendia com as
teorias, observava minha própria prática e atuava tentando relacioná-las. Permaneci atenta o quanto pude
para evitar posturas e comentários preconceituosos de meus alunos e de mim mesma. Avalio que em
muitos momentos não tive êxito, entretanto continuei trabalhando dentro dessa perspectiva de respeito
que aqui se discutiu”, diz a professora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, parece-nos que a grande questão que aqui se coloca é a seguinte: deve-se pensar
primeiramente na “normalidade social” ou em zelar pela integridade física, psicológica e emocional dos
educandos A reposta a essa questão é também socioculturalmente condicionada. Pensamos, entretanto,
que não há outro caminho a seguir pela escola e pela família que não seja o do respeito a identidade e
anseios próprios da individualidade de cada um. Os profissionais da educação precisam preparar-se para
lidar com este tipo específico de diferença cada vez mais presente em nossas salas de aulas. Isso não é
fácil para nenhum de nós devido ao preconceito instituído e enraizado na própria cultura. Transmitido de
geração em geração esse preconceito funciona como um tipo de couraça quase impossível de romper e
quebrar. Entretanto sem quebrá-lo a educação não pode acompanhar as transformações de valores que
estão acontecendo no presente de nossos alunos, de suas famílias, da sociedade e por via de
consequência em nós mesmos. Esse é um dos grandes desafios da contemporaneidade. Como disse Freire
(1996, p. 60) “qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever por mais que se conheça a
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força dos condicionamentos a enfrentar”.

Para tanto o professor deve ser exemplo de respeito à diversidade cultural presente em sua sala de aula,
agindo segundo a ética e as leis instituídas. Como professora que participou efetivamente desse caso,
posso relatar que senti as angustias e inseguranças de uma profissional “marinheira de primeira viajem”.
Ressalto entretanto que o aluno foco desta pesquisa esteve sempre entre os melhores da turma em
termos de aprendizagem. Sua aptidão e esperteza eram nítidas, mas só puderam se desenvolver, penso
eu, devido ao ambiente físico, afetivo e subjetivo que a profissional, dentro do possível, pode articular não
só para este aluno como também para os demais.
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