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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa de doutorado é compreender os distintos significados do 

que é ser uma professora lésbica no ambiente escolar. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, e de perspectiva sociológica, que dialoga com estudos 

nacionais e internacionais já realizados sobre o tema, com base no debate sobre 

gênero, sexualidades e heteronormatividade. Foram entrevistadas seis professoras 

da rede pública (estadual ou municipal) de São Paulo, estando elas em atividade em 

três cidades: São Paulo, Diadema e Praia Grande. A partir de um roteiro 

semiestruturado, a pesquisa teve por objetivo compreender como essas docentes 

lidam com essa informação de suas vidas pessoais no ambiente escolar e quais 

seus principais obstáculos e medos. Os resultados da investigação mostram que, no 

lugar de uma invisibilidade suposta inicialmente, ganhou destaque a busca de uma 

visibilidade pedagógica, ou de uma tentativa consciente de construir uma 

possibilidade de existência legítima no ambiente escolar. Trata-se de um ser e estar 

na escola como docente que, por si só, traz uma aspiração e uma realização 

pedagógicas: a de construir uma visibilidade que garanta legitimidade para a 

existência lésbica. 

 

Palavras-chave: Lésbicas, Professoras, Homossexualidade, Educação Básica, 

Visibilidade lésbica. 

 



 
 

ABSTRACT 

The purpose of this doctoral research is to understand the different meanings of 

being a lesbian teacher in the school environment. It is a qualitative research and, of 

a sociological perspective, it dialogues with national and international studies already 

carried out on the subject, based on the debate on gender, sexualities and 

heteronormativity. Six public school teachers (state or municipal) from São Paulo 

were interviewed while they were teaching in three cities: São Paulo, Diadema and 

Praia Grande. From a semi-structured script, the research aimed to understand how 

these teachers deal with this information of their personal lives in the school 

environment and what your obstacles and fears would be. The results of the research 

show that, instead of an invisibility, initially supposed, the search for a pedagogical 

visibility, or a conscious attempt to construct a legitimate possibility of existence in the 

school environment, was highlighted. Wich means that being in a school as a 

teatcher, brings, itself, a pedagogical aspiration and a accomplishment: building a 

visibility that guarantees legitimacy for the lesbian existence. 

 

 

Keywords: Lesbians, Teachers, Homosexuality, Elementary School, Middle School, 

Lesbian Visibility 

 



 
 

RESUMEN 

El objetivo de esta pesquisa de doctorado es comprender los diferentes significados 

de lo que es ser una profesora lesbiana en el ambiente escolar. Se trata de una 

pesquisa de naturaleza cualitativa y de perspectiva sociológica, que dialoga con 

estudios nacionales e internacionales, que ya fueron realizados, sobre el tema, con 

base en el debate sobre género, sexualidad  y heteronormatividad. Fueron 

entrevistadas seis profesoras de la enseñanza pública (estadual o municipal) de São 

Paulo, estando en actividad en tres ciudades: São Paulo, Diadema y Praia Grande. A 

partir de un guion semi-estructurado, la pesquisa tuvo por objetivo comprender como 

esas maestras lidian con esa información, de sus vidas personales en el ambiente 

escolar y cuáles son sus principales obstáculos y miedos. Los resultados de la 

investigación muestran que, en el lugar de una invisibilidad supuesta al principio, se 

destacó la búsqueda de una visibilidad pedagógica, o de una tentativa consciente de 

construir  una posibilidad de una existencia legitima en el ambiente escolar. Se trata 

de un ser y estar en la escuela como maestra, traen, por sí solo,  una aspiración y 

una realización pedagógicas: la de construir una visibilidad que garantice legitimidad 

para la existencia lesbiana.   

  

Palabras clave: Lesbianas, Profesoras, Homosexualidad, Educación Básica, 

Visibilidad lesbiana 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que existam muitas formas de ser ou identificar-se como lésbica, 

podemos afirmar um consenso quanto ao fato de que nem sempre é fácil. 

 Esta afirmação pode parecer bastante óbvia ou banal, mas o fato é que, ao 

mesmo tempo em que logo percebemos – nós, as lésbicas – que se trata de uma 

realidade, demoramos a entender realmente o que isso significa para as nossas 

vidas. 

 Talvez esta seja uma época melhor para ser uma mulher que gosta de outras 

mulheres. E talvez este também seja um contexto social e político mais viável, em 

relação a outros países e culturas. Do mesmo modo, é difícil comparar as 

experiências distintas e variadas de lésbicas com as de gays, travestis, transexuais 

ou assexuais, por exemplo. 

 Mesmo assim, o que nós sabemos é aquilo que vivemos, o que vemos e 

sentimos. E, desde sempre, quando nos tornamos conscientes de nossa diferença – 

esta, entre tantas outras, uma distinção tão marcante – muitas coisas parecem 

difíceis e, ao mesmo tempo, de certa forma “naturais” em sua complexidade. Como 

se as adversidades fossem, de algum modo, tão comuns quanto suportar o calor 

excessivo no verão ou o frio no inverno: fazem parte da vida. . 

 É claro que é impossível saber como todas as lésbicas se sentem e a 

generalização é sempre arriscada e até mesmo impossível. E demoramos a 

perceber, ou entender com mais clareza e propriedade, o que tudo isso significa e  

quais os distintos significados de ser lésbica. E nem sempre compreendemos 

totalmente. Até porque, é provável que existam vários significados, um ou mais para 

cada mulher. 

 O que representa, em nossos espaços de existência e para nossas relações 

sociais, uma mulher que, independente de sua origem social, parece ser uma 

ameaça ao sistema patriarcal (ainda que também possa reproduzi-lo, em muitos 

casos)? O que as mulheres lésbicas podem representar neste sistema que também 

é heteronormativo e, em muitos casos, misógino, e se arriscam a viver seu amor por 

outra mulher, a demonstrar seus afetos, a não esconder sua diferença, a existir, em 

suma? 

 Tentei buscar, em minha própria história, como foi a minha descoberta 
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pessoal e qual foi o impacto disso em minha vida. Olhando para trás, para os meus 

anos de ensino fundamental, tenho a impressão de que todos/as ao meu redor já 

sabiam sobre a minha orientação sexual, menos eu. Meu pai, minha mãe e parentes 

próximos, alguns dos meus amigos e amigas e até mesmo algumas professoras. 

 As insinuações vinham em forma de perguntas sobre minha vida amorosa, 

quando adolescente, e comentários sobre meus gostos e meu jeito de vestir e de me 

comportar. Mas só fui entender isso muito depois, quando finalmente entendi que 

era lésbica. Não bissexual e nem uma heterossexual curiosa, mas lésbica. Isso ficou 

bastante claro para mim assim que entendi meus sentimentos, o que nem sempre é 

fácil, pois somos criados/as de modo heteronormativo. 

 Desde então, uma série de preocupações se tornaram constantes em minha 

vida: se meu pai e minha mãe iriam entender ou aceitar, como seria se as outras 

pessoas soubessem, se eu teria coragem de um dia me aproximar de alguém e de 

viver um relacionamento e, algo até relativamente mais simples do que isso, se eu 

teria amigos/as semelhantes, gays ou lésbicas, bissexuais, pessoas que me 

entendessem. 

 Tendo meus diários como companhia, passei a buscar informações e, de 

certa forma, também apoio, principalmente nos livros. 

 Lembro-me de como foi a descoberta das edições GLS, na época selo da 

Editora Summus. Soube que, entre os inúmeros livros que podiam me fazer 

companhia, existiam aqueles que falavam abertamente (veja só, que audácia!) sobre 

relações entre pessoas do mesmo sexo, entre romances, contos, ensaios, etc. 

 Na época, eu ficava na Siciliano, única livraria grande de Santo André (SP), 

onde era possível encontrar esses livros, zanzando sorrateiramente entre as 

estantes, tentando achar as publicações da GLS. Elas sempre ficavam separadas 

em um pequeno espaço na prateleira com uma placa embaixo indicando o assunto. 

Aquelas três letras em caixa alta eram bastante comprometedoras para uma 

adolescente como eu, e, é claro, ninguém podia me ver folheando um livro desses, 

especialmente a minha mãe, principalmente porque os títulos não eram nada sutis: 

Adeus, Maridos1, Diferentes desejos2, Julieta e Julieta3, etc. 

                                                           
1Adeus, Maridos, livro de Deborah Abbot e Ellen Farmer, lançado pelas Edições GLS no Brasil em 

1998. 
2Diferentes desejos: adolescentes homo, bi e heterossexuais, de Claudio Picazio, lançado pela GLS 

no Brasil em 1998. 
3Julieta e Julieta, de Fátima Mesquita, publicado também em 1998 pela GLS. 
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 Quando eu achava algum interessante – e praticamente todos eram – eu 

levava para perto das estantes com outros assuntos (literatura nacional ou ciências 

sociais) para poder ler um pouco. Mas eu nunca podia comprar, pois onde eu 

esconderia aquilo em minha casa? 

 Encontrei uma solução para esse impasse no colégio, no curso noturno, 

quando tive pela primeira vez um amigo gay, o querido Fernando. Ele era mais 

velho, assumido para a família e tinha vários interesses em comum comigo. E foi 

então que começamos a compartilhar os livros. Ele comprava e eu fazia cópia e 

encadernava, mas colocando uma outra folha de rosto como capa. Então, no lugar 

dos bandeirosos livros da GLS, eu tinha cópias de Madame Bovary, Dom Casmurro 

e Brasil: nunca mais. 

 Os livros, aliás, das mais variadas temáticas, eram uma companhia constante. 

Acabei me tornando uma aluna estudiosa, especialmente nas disciplinas da área de 

humanas, talvez como uma busca inconsciente de compensação e autoafirmação, 

ou até mesmo de auto-compreensão. 

 A dedicação aos estudos me levou à graduação em História, na USP, em 

2001. E, apesar do interesse pelos assuntos diversidade sexual, feminismo, 

discriminação contra homossexuais, desigualdade entre homens e mulheres, (na 

época, não havia me apropriado de vários conceitos, como homofobia), eu não via 

ainda a possibilidade de trabalhar com pesquisas tendo estes temas como objeto, 

apesar do contato com livros como A coisa obscura, de Lígia Bellini, por exemplo. 

 Eu procurava ler o que podia encontrar sobre esses temas, mas, ao fim do 

curso de licenciatura, foi outro assunto que acabou chamando minha atenção. 

 A participação nas greves estudantis e nos debates sobre financiamento da 

educação superior e as disputas no campo educacional no país direcionaram meu 

interesse pelas reformas no ensino superior e pela Universidade Federal do ABC, 

cujo projeto, na época, estava saindo do papel. 

 A UFABC, naquele momento, era defendida, pelos/as seus/suas 

idealizadores/as como um novo modelo para as universidades no Brasil, e minha 

pesquisa de mestrado foi sobre este tema, discutindo as transformações na 

educação superior, o contexto social e educacional no ABC paulista e o projeto da 

Universidade Federal do ABC, mais particularmente. 

 Minha aproximação mais concreta aos temas diversidade sexual e homofobia 

se deram ainda durante o mestrado, quando comecei a me envolver com a 
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militância, em São Paulo, durante a criação e organização da Frente Paulista contra 

a Homofobia, união formada no início de 2011, após ataques contra LGBTs ocorridos 

principalmente na região da Avenida Paulista e no centro da cidade. 

 O grupo era formado por um coletivo bastante heterogêneo do ponto de vista 

político e contava com a participação de advogados/as, religiosos/as, jornalistas, 

membros de diferentes esferas do governo e de ONGs, docentes, estudantes, entre 

outros. A Frente organizou, nessa mesma época, uma série de atos contra a 

homofobia, principalmente na região central de São Paulo, o que incluía 

panfletagens, marchas, os chamados “beijaços”, etc. 

 Ainda que meu contato com o grupo tenha sido rápido e caracterizado apenas 

pela participação nos eventos, distante da organização propriamente dita, foi uma 

vivência muito importante porque pude ter contato com discussões mais amplas 

sobre homofobia, lesbofobia, transfobia, violência de gênero e diversidade sexual e 

educação. 

 Dentre as atividades com as quais me envolvi, destaco a participação no 

programa da CBN Mix Brasil sobre visibilidade lésbica com jornalistas como André 

Fischer e Pétria Chaves, um debate com adolescentes na Fundação Gol de Letra 

sobre diversidade sexual, uma roda de conversa na Secretaria da Justiça e da 

Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, também sobre experiências de 

vivência lésbica, e um encontro com um grupo de atores e atrizes, no Teatro Paiol, 

como parte de um processo de produção de uma montagem cujo tema central era a 

homofobia. 

 Nesta mesma época, já quase no fim do mestrado, já havia me tornado 

funcionária da Universidade de São Paulo, trabalhando como técnica administrativa 

na Biblioteca Dante Moreira Leite, do Instituto de Psicologia. Neste ambiente 

encontrei muita liberdade para promover, de 2011 até 2013, uma série de debates 

sobre diversidade sexual, aproveitando a grande quantidade de teses e dissertações 

sobre o assunto que apareciam na minha mesa de trabalho. 

 Pude chamar para participar desses debates não só alunos/as e ex-alunos/as 

do programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia como também militantes 

ou ex-militantes que eu havia conhecido a partir do envolvimento com a Frente 

Paulista contra a Homofobia, inclusive aquela que havia sido responsável pela 

Editora GLS, Laura Bacellar, que tanto havia me inspirado no passado. 

 As discussões eram bastante ricas e abordavam os mais variados assuntos, 
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como psicanálise, as chamadas terapias de reversão, experiências de filhos/as de 

pais e mães homossexuais, mídia e homofobia, religiosidade e homofobia, 

assexualidade (com a doutora Elisabete Oliveira), e educação e diversidade sexual, 

com a participação da Professora Doutora Cláudia Vianna. 

 Neste período, eu ainda não havia ingressado no doutorado, mas já estava 

começando a pensar nos temas relacionados à diversidade sexual como um 

possível objeto de pesquisa. Os debates organizados na Biblioteca e outros que 

pude acompanhar ajudaram a me situar quanto aos principais questionamentos da 

área, as leituras e também algumas lacunas. 

 Em relação aos estudos sobre docentes, e mais especificamente sobre as 

experiências de docentes LGBT, uma parcela muito pequena colocava em foco as 

vivências e o cotidiano das professoras que se entendem como lésbicas ou que, 

enquanto estão em atividade, relacionam-se romanticamente com outras mulheres. 

 Este tema me pareceu particularmente importante dado o número bem mais 

elevado de mulheres na carreira docente do que de homens, conforme mostrado, 

por exemplo, por Cláudia Vianna (2002). 

 Além disso, existe uma cobrança, por parte da sociedade, de que a escola 

seja uma espécie de ambiente especial que, incólume e inatingido pelos conflitos 

sociais, possa promover a equidade e o respeito pelas diferenças, como se ela 

mesma também não fosse palco de contradições e disputas. 

 Especialmente no que se refere ao combate à homofobia e ao respeito pela 

diversidade sexual, o debate chegou até mesmo ao Plano Nacional de Educação e o 

material escolar do governo federal do Programa Brasil sem Homofobia, chamado 

por parte da opinião pública como “kit gay”, causou grande repercussão e polêmica 

poucos anos atrás. 

 Em suma, apesar de todas as disputas, houve, e ainda há, um esforço para 

que o ambiente escolar seja um espaço de construção de uma cidadania 

democrática, mesmo que isso fique, muitas vezes, mais sob a responsabilidade de 

iniciativas individuais de docentes, coordenadores/as pedagógicos/as e diretores/as, 

de modo mais pontual. 

 Contudo, como fica o/a docente neste processo, ou, mais especialmente, o/a 

docente LGBT? 

 Apesar da existência de poucas referências, ainda atualmente, sobre a 

vivência do/a docente LGBT no ambiente escolar, é possível supor, com base nas 
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pesquisas nacionais específicas ou sobre diversidade sexual na escola de modo 

mais geral (BENTO, 2011, JUNQUEIRA, 2009, MOLINA, 2011 e 2012, RIBEIRO, 

SOARES, FERNANDES, 2009, SILVA Jr., 2010, entre outros/as) que se trata de um 

espaço comumente hostil para LGBTs, estudantes e/ou docentes, principalmente, 

mas também outros/as trabalhadores/as, bem como pais e mães LGBTs de 

estudantes. 

 Sendo assim, como, em um ambiente tão controverso, em que estudantes e 

docentes LGBT se sentiriam mais vulneráveis e inseguros/as, poderia ser realizado 

qualquer tipo de trabalho pedagógico no sentido de combater a violência 

homofóbica, atenuar os efeitos da discriminação e promover a igualdade e o respeito 

pela diversidade? 

 Para além desta questão que primeiramente me ocorreu, na esteira de todos 

os debates sobre diversidade sexual na escola, algo mais óbvio começou a me 

chamar a atenção: como seria o cotidiano das/dos docentes LGBT? Mais 

particularmente em relação às professoras mulheres – maioria na educação básica – 

e lésbicas, como seria socializar informações de suas vidas pessoais nas escolas? 

Ou melhor, em ambientes que, ainda que sejam profissionais, permitem mais 

facilmente o intercâmbio de perguntas e conversas sobre questões íntimas (vida 

particular e familiar) tanto entre professores/as quanto entre alunos/as e docentes? 

 Evidentemente, as professoras podem escolher não falar de assuntos que 

não sejam de interesse pedagógico em suas salas de aula. Contudo, a interação 

com estudantes, especialmente da educação básica, é diferente do convívio entre 

médicos/as e pacientes nos consultórios, vendedores/as e clientes em uma loja ou 

bibliotecários/as e usuários/as em uma biblioteca. Alunos/as fazem perguntas de 

todo tipo e, ainda que a docente possa escolher o que comentar ou responder, o fato 

é que para uma professora heterossexual, essa normalmente não se transforma em 

uma questão que pode colocar seu emprego em risco. 

 Uma professora heterossexual, independente de seu estado civil, não precisa 

temer as perguntas, os comentários, as insinuações sobre sua vida privada e seu 

casamento, por exemplo. Escolhe sobre o que vai falar ou não, mas esse tema 

dificilmente corre o risco de gerar uma polêmica exagerada. Ao contrário, a 

professora que é lésbica ou está em um relacionamento com outra mulher, 

constantemente tem que ponderar sobre as possíveis consequências de seus 

comentários, comportamento e revelações. 



19 
 

 Foi exatamente isso que pude vivenciar no breve período em que estive em 

sala de aula como professora na Prefeitura de Ribeirão Pires, no ABC paulista, para 

além do que encontrei nas pesquisas da área. Entre os anos de 2006 e 2007, 

trabalhei como professora substituta de História e Geografia com turmas do ensino 

fundamental II, cujos/as alunos/as tinham entre 11 e 16 anos. 

 Apesar de, até aquele momento, ainda não ter tido muito contato com as 

discussões teóricas, intuía, a partir de minhas experiências pessoais em vários 

espaços sociais, inclusive em outras escolas (na condição de aluna), que poderia 

encontrar problemas caso falasse da minha homossexualidade. O que não significa 

que eu queria simplesmente falar gratuitamente da minha “vida pessoal” com 

alunos/as ou professores/as, mas que eu refletia e me preocupava com qual reação 

teria caso fosse questionada sobre isso. 

 O que eu responderia se me perguntassem sobre eventuais relacionamentos, 

namorados, experiências, etc? Eu diria a verdade ou mentiria? Inventaria histórias, 

mudaria o gênero e o nome das pessoas? 

 Na dúvida, procurava ser o mais discreta possível nos comentários sobre 

minha vida, o que, é claro, significava pensar o tempo todo no que estava dizendo e 

em quais assuntos entrava. O alerta é constante, e não apenas para o que se diz, 

mas para o modo de se comportar também, que poderia – eu acreditava – informar 

tanto quanto o que eu tinha ou não a dizer. 

 De modo geral, talvez por passar pouco tempo na escola (menos de dois 

anos, com carga completa por nove meses, aproximadamente), não ouvi muitas 

perguntas nesse sentido de alunos/as. Mas de professoras, sim, ouvi todo tipo de 

perguntas: se eu namorava ou já tinha namorado, se eu saía, quais lugares 

costumava frequentar, se tinha encontros casuais, qual era “o meu tipo de homem”, 

e muitas vezes eu lia essas perguntas mais como uma investigação do que como 

conversas casuais – algo que poderia ser simplesmente fruto do meu estado 

emocional constantemente em alerta. 

 Mas lembro que não conseguia avaliar, então, qual era o impacto de toda 

aquela vivência para mim, apenas me recordo com clareza da sensação de que, de 

alguma forma, não estava conseguindo lidar com aquela experiência da maneira 

mais adequada. Era uma sensação vaga que só vim entender muito depois, lendo 

as pesquisas que se aprofundavam justamente naquilo tudo que eu havia vivido, 

ainda que em menor escala. 
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 Eu me lembro de uma cena, em particular, que ilustra bem o que quero dizer. 

Em uma manhã, com alunos da oitava série, hoje chamado nono ano, recebi a visita 

da coordenadora do ensino fundamental II (uma professora de ciências que tocava 

em seu pequeno rádio mensagens cristãs antes de começar a aula para “acalmar 

os/as alunos/as”, como ela mesma dizia). Ela estava passando em todas as salas 

para dar orientações sobre um passeio que aconteceria no dia seguinte. Eu não 

participaria e não estava muito a par do roteiro das atividades, sabendo apenas que 

seria um passeio de dia inteiro no porto da cidade de Santos. 

 A coordenadora entrou, deu informes sobre o passeio, o que os/as alunos/as 

poderiam e deveriam ou não levar, como deveriam se comportar e quais cuidados 

deveriam tomar, respondeu a perguntas, quando, por fim, lembrou-se de dar um 

último aviso importante, especialmente aos meninos: eles deveriam tomar muito 

cuidado ao usar os banheiros públicos, porque na região havia muitos homossexuais 

e eles poderiam sofrer algum tipo de assédio nos sanitários. 

 Lembro exatamente da minha sensação naquele momento. Fiquei algo entre 

incrédula e atônita, observando aonde a conversa ia chegar e, ao mesmo tempo, 

avaliando a reação da sala. Alguns/as alunos/as pareciam pensar o mesmo que eu e 

minha impressão se confirmou, depois que a coordenadora saiu e uma aluna 

brincou com um colega dizendo, de forma brincalhona e exagerada: “Cuidado com 

os homossexuais, hein, eles vão te pegar!”. 

 Aproveitando o tema, problematizei muito rapidamente aquela fala, de modo 

improvisado, confuso e, provavelmente, pouco efetivo, dizendo apenas que o alerta 

devia ser levado com conta, mas que talvez a professora tivesse se atrapalhado um 

pouco no comentário e que, com certeza, ela não quis dizer que os homossexuais 

de modo geral fossem abusadores em potencial. 

 Minha atitude, acredito, foi muito insuficiente, mas foi o que pude fazer diante 

da surpresa. Passei um bom tempo pensando em como poderia ou deveria ter 

agido, dentro daquelas circunstâncias. Eu deveria ter feito algum comentário ainda 

com ela na sala? Conversado mais longamente com a turma sobre o ocorrido? 

Falado com a coordenadora depois da aula, para questionar ou esclarecer sua fala? 

 Hoje percebo que vivi as mesmas sensações relatadas por muitas pessoas 

nas pesquisas analisadas. O sentimento de que não pude acertar naquele momento, 

e que poderia e deveria estar preparada para reagir melhor, foi algo que me marcou 

e ficou muito tempo em minha memória, até ganhar algum sentido, anos depois, 
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quando finalmente essas experiências, somadas às vivenciadas junto à militância, 

possibilitaram a formulação de uma questão mais ampla que se tornaria um 

problema de pesquisa. De modo bem geral e conciso, a questão que eu tinha em 

mente era: o que significa ser uma professora lésbica na educação básica em São 

Paulo? 

 Diante de todas as demandas que a sociedade coloca para a escola – 

construir o respeito à diversidade, combater os preconceitos e os comportamentos 

violentos e homofóbicos – como ficam os professores gays e, mais particularmente, 

as professoras lésbicas, que têm que conviver cotidianamente com o medo das 

consequências da revelação de sua própria sexualidade? Colocando de outro modo, 

se a sua própria sexualidade, afetividade, se sua própria forma de demonstração de 

amor é um motivo de tabu no ambiente escolar, como contribuir com a 

desconstrução de preconceitos tão arraigados? 

 As leituras das pesquisas realizadas na área, principalmente os trabalhos 

internacionais, que contemplam de modo mais diverso as experiências das 

professoras lésbicas, ajudaram a construir uma pesquisa que pudesse levantar 

algumas questões que ainda não tinham sido apontadas sob o mesmo ângulo pelas 

investigações desenvolvidas no Brasil (FRANCO, 2009, GRANÚZZIO, 2012, 

MACIEL, 2014, MEIRELES, 2012a e 2012b, MOLINA e FIGUEIRÓ, 2012, COSTA 

NOVO, 2005 e RIBEIRO, SOARES e FERNANDES, 2009). 

 O silêncio das professoras lésbicas em seus ambientes de trabalho (quase 

uma constante, segundo as pesquisas já realizadas), por medo de reações 

negativas por parte de pais e mães ou mesmo outros membros da equipe escolar, 

não é algo sem consequências do ponto de vista pedagógico, pois informa que 

certos modos de existir são legítimos e outros não. Informa que é aceitável e 

razoável falar sobre determinadas intimidades e alguns afetos desde que eles 

estejam dentro de um padrão, que é heteronormativo. Trata-se de uma invisibilidade, 

quando ela ocorre, que é em si mesma pedagógica. 

 Deste modo, como é possível realizar um trabalho do ponto de vista 

educacional que busca desconstruir ou minimizar os efeitos da discriminação e da 

homofobia, quando parcela importante de sua própria existência precisa ser 

silenciada, sob o risco de censura pública, descrédito profissional ou até mesmo 

perda do emprego? 

 Em outras palavras, como é essa existência? Como é vivido este cotidiano? 
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Como essas professoras equacionam essas imposições, sentem e lidam com as 

pressões? De que modo silenciam ou rompem com o silêncio, e o que isso significa 

para suas vidas pessoais e profissionais? O que pensam sobre ser lésbica e 

professora, com todas as expectativas sociais que recaem sobre essa carreira? 

 Eram muitas perguntas. Contudo, pretendi construi-las e reconstrui-las e, 

então, respondê-las ou jogar nova luz sobre elas a partir das narrativas trazidas 

pelas docentes que participaram desta pesquisa. 

 Inicialmente, busquei levantar investigações já realizadas sobre o tema, 

nacional e internacionalmente. Partindo de verificação feita em bases de dados, 

foram recuperados principalmente artigos (que podiam ser acessados integralmente) 

que informavam sobre pesquisas realizadas em várias regiões, especialmente de 

língua inglesa: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. Também foram 

verificados um trabalho latino americano e alguns nacionais. 

 Esse levantamento permitiu, no primeiro capítulo, a construção de uma 

discussão teórica que buscou apontar as principais questões referentes a este tema 

mais geral, relacionando-se com o debate sobre gênero, sexualidade e 

heteronormatividade e suas manifestações na educação. 

 Busco também, no segundo capítulo, demonstrar como se deu a organização 

da pesquisa, as escolhas metodológicas, os instrumentos, a edificação do roteiro 

das entrevistas semiestruturadas, o encontro com as participantes. 

 No último capítulo, exibo e analiso as narrativas trazidas pelas docentes 

entrevistadas, sob a luz da discussão teórica exposta no início. Os achados aqui 

apresentados mostram que, no lugar de uma invisibilidade suposta inicialmente, 

ganhou destaque a busca de uma visibilidade pedagógica, ou de uma tentativa 

consciente de construir uma possibilidade de existência legítima no ambiente 

escolar. Trata-se de um ser e estar na escola como docente que, por si só, traz uma 

aspiração e uma realização pedagógicas. 

 Em muitos momentos, foi difícil manter certa “distância acadêmica” por vezes   

necessária para uma construção e avaliação supostamente imparciais da exploração 

e dos achados, sendo que eu mesma já vivenciei situações e sensações bastante 

parecidas com as descritas ao longo da pesquisa. Mas o que seria uma relação 

imparcial do/a pesquisador/a com o objeto de sua análise? 

 O pertencimento a determinados grupos sociais, a religião, a orientação 

sexual, a etnia, a faixa etária e a renda, entre outros elementos, não influenciam 
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apenas no modo como nos relacionamos com os conteúdos e informações que 

construimos, mas também quais objetos nos despertam a atenção e quais 

simplesmente deixamos de ver. Como fazemos as perguntas (e não fazemos outras) 

e quais caminhos escolhemos percorrer para construir nossas interpretações. 

 Evidentemente, é possível enviesar perguntas e respostas, influenciando 

participantes a nos dizerem o que queremos ouvir, ou olhar para um determinado 

objeto e de fato mostrar dele só o que queremos ver, entre outros tipos de 

equívocos. Porém, quando se fala em imparcialidade do/a pesquisador/a, acredito 

que o que se defende é algo para além do olhar para o objeto explorado que possa 

se colocar acima dele, como se pudéssemos nos transpor para um outro plano, 

longe das influências sociais, para ter uma perspectiva isenta, próxima de algo como 

uma “pureza” científica que nos permitiria ver todos os ângulos de uma questão, de 

modo preciso, objetivo, neutro e desapaixonado. 

 Não é este o propósito deste trabalho. Não se trata de uma tentativa de 

validação de provas a partir de hipóteses já pré-estabelecidas e nem da produção de 

um manual prescritivo, mas de um trabalho inserido social, cultural, política e 

historicamente, construído a partir de uma perspectiva humana e ideologicamente 

localizada. 

 Portanto, acredito que esta tese mostra que, apesar da vulnerabilidade na 

qual normalmente se encontram as professoras lésbicas na educação básica em 

São Paulo, existe espaço para resistência, para a construção de uma visibilidade, e, 

mais do que isso, de uma visibilidade pedagógica, que busca contribuir com a 

desconstrução da heteronormatividade e com a edificação de uma sociedade mais 

comprometida com o respeito à diversidade. 
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CAPÍTULO 1 – GÊNERO E SEXUALIDADES: PROFESSORAS LÉSBICAS NA 
ESCOLA 
  

 Em nossa sociedade, é bastante difundida uma determinada visão que busca 

colocar homens e mulheres em lugares específicos e diferentes, de preferência a 

uma certa distância uns dos outros. Como se fosse algo natural, nós acabamos 

contribuindo com o aprofundamento dessas diferenças desde cedo, separando as 

brincadeiras para meninos e meninas, além das roupas e das cores, como se 

pudéssemos adivinhar quais serão os gostos apenas com base no genital da 

criança. 

 Às meninas, reservamos atividades mais delicadas, contidas, como uma 

preparação precoce para o mundo doméstico, de zelo e cuidado. Esperamos delas 

um comportamento mais calmo, obediente e educado, e as habilitamos para o 

cuidado com a organização, com a beleza e o capricho. 

 As muitas mulheres que não se encaixam nesse modelo perfeito de 

feminilidade que inventamos e fortalecemos com o passar do tempo, 

sobrecarregamos com culpa. Culpa ou pelo tempo que não conseguem dedicar à 

família, ou pelo peso fora do padrão, pelos cabelos por pintar, pela casa 

desorganizada, ou pela sobremesa que não deveriam estar saboreando. As 

mulheres, desde a mais tenra idade, aprendem a perseguir esse ideal que deveria 

ser, supostamente, sua própria natureza. 

 O mesmo fazemos com os meninos, desde cedo sendo incentivados a se 

envolver em atividades que desenvolvem a força, a velocidade e a competição. 

Ensinados a conquistar, domar e caçar, pouco devem demonstrar de seus 

sentimentos, o que pode ser entendido como fraqueza. Preparados para o mundo 

público, não há tanta culpa pelo distanciamento da família, já que estão em seu 

papel, da mesma forma igualmente natural. 

 Esta visão está assentada em teorias que naturalizam as diferenças e 

desigualdades de gênero, bem como o comportamento sexual e heterossexual. 

 Na primeira parte deste capítulo, retomo este debate, mostrando como 

contribuímos com essa construção a partir da essencialização das identidades. 

 Reflito também sobre como essa naturalização das diferenças tem influência 

sobre as expectativas que desenvolvemos sobre o papel das mulheres na profissão 
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docente e os efeitos da heteronormatividade no ambiente escolar, com as principais 

problemáticas enfrentadas pelas docentes lésbicas no cotidiano das escolas. 

 

1.1 - Gênero e sexualidades: da natureza à construção social 
 

 Os autores e autoras que trabalham com o tema defendem diferentes 

posições sobre os variados aspectos que compõem o debate sobre o assunto. 

Evidentemente, a divisão entre essencialistas e construcionistas é estabelecida por 

nós para uma representação mais clara das posições, mas não significa a existência 

de uma categorização estritamente dual, sendo que há nuances entre as 

concepções. 

 Contudo, pode-se dizer que os essencialistas argumentam em favor da 

existência de uma espécie de essência das pessoas, de uma verdade que espera 

ser revelada, e que todos carregam. Essa verdade estaria no âmago de cada ser, 

podendo estar encoberta, e seria única, fixa e imutável. Algo que nasce com a 

pessoa, e morre com ela. No caso da orientação sexual, por exemplo, ela seria fruto 

de um impulso que repousa na constituição primordial de cada um e que, por isso, 

não se altera. 

 Nas discussões sobre sexo e gênero, percebe-se a adoção dessa perspectiva 

de várias formas, mas é comum o uso, por exemplo, do termo “natural” sem grandes 

cuidados com a contextualização, como lembra Henrietta Moore. Nesse caso, a 

palavra é usada para descrever as diferenças sociais entre homens e mulheres 

como se elas tivessem origem na biologia (MOORE, 1997). 

 Essa visão tem, ela mesma, uma história. A preocupação com o sexo e o 

corpo passa do âmbito religioso e/ou moral para o campo da ciência em meados do 

século XIX, constituindo-se, assim, a sexologia enquanto disciplina de estudo. 

Recebendo influência e tendo como base áreas como a história, a psiquiatria, a 

medicina, a antropologia e a biologia, os estudos pioneiros colocavam, como retoma 

Jeffrey Weeks, o sexo como um instinto natural, como era o caso de Krafft-Ebing. 

Mesmo hoje, após todas as críticas e polêmicas a respeito, é comum ainda ressaltar 

a importância dos hormônios e genes para o comportamento sexual. A biologia é, 

muitas vezes, colocada no centro das explicações quando o assunto é sexualidade 

(WEEKS, 2000). 
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 Sobre o papel da ciência, é interessante mencionar a discussão trazida por 

Maria Teresa Citeli (2001). Grande parte dos/as cientistas da natureza tendem a 

apresentar suas pesquisas como isentas de ideologias e seus achados como 

“espelhos da natureza” (CITELI, 2001, p. 135). Contudo, nem suas respostas e nem 

suas perguntas (que possibilitam as descobertas) são produzidas em um mundo à 

parte, mas são construídas dentro de um determinado contexto social, político, 

cultural e histórico. 

 Um exemplo disso são as formas pelas quais são descritas a fecundação e as 

relações entre óvulos e espermatozóides. O espermatozóide é ágil, ativo, forte, 

quase um desbravador aventureiro, enquanto o óvulo é passivo, dominado, guiado, 

ou, nas palavras da autora, “quase uma bela adormecida” (CITELI, 2001, p. 136). 

 O interessante é que, mesmo após a descoberta de evidências que sugeriam 

uma relação não tão estereotipada no que se refere às relações de gênero entre as 

células do sistema reprodutor masculino e feminino, isso não foi suficiente para 

alterar a visão hegemônica das ciências naturais. Ao retomar a análise da 

pesquisadora Emily Martin, assim avalia Maria Teresa Citeli: 

 
A autora usa esse exemplo para mostrar como novos dados de 
pesquisa nem sempre levam os cientistas a superar os estereótipos 
de gênero que espreitam suas descrições da natureza. Ao contrário, 
permitem levar os estereótipos para o nível das células, o que os faz 
parecer ainda mais naturais, além de qualquer possibilidade de 
mudança (CITELI, 2001, p. 137). 

  

 Ou seja, o que é primeiramente produto de uma determinada visão social, 

cultural e historicamente localizada transforma-se em natureza, em algo que está 

dado na realidade sendo apenas observado e interpretado por cientistas. 

Partindo de uma outra abordagem, a perspectiva construcionista sustenta que 

a sexualidade humana é fruto de uma construção social e histórica, e que não existe 

uma essência ou verdade de cada um que espera para ser revelada. As identidades 

se constroem e reconstroem na interação em sociedade e são marcadas pelo tempo 

histórico em que são forjadas. Ou, como explica Weeks, o que o construcionismo 

social pretende fazer é “argumentar que só podemos compreender as atitudes em 

relação ao corpo e à sexualidade em seu contexto histórico específico” (WEEKS, 

2000, p. 29). Nesse sentido, o construcionismo se contrapõe ao essencialismo. 

 Nas palavras de Maria Luiza Heilborn, a perspectiva construcionista sustenta 
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que “a sexualidade não possui uma essência a ser desvelada, mas é antes um 

produto de aprendizado de significados socialmente disponíveis para o exercício 

dessa atividade humana” (HEILBORN, 1996, p. 138). E, ainda segundo Weeks, “há 

vasta literatura sugerindo que a sexualidade é, na verdade, 'uma construção social', 

uma invenção histórica” (WEEKS, 2000, p. 30). 

 Carole Vance retoma parte da trajetória da teoria da construção social, 

mostrando que esse discurso mais culturalista – e não essencialista – sobre a 

sexualidade não nasce na Antropologia, mas de sua periferia, especialmente da 

História. Segundo a autora, os pesquisadores e pesquisadoras que queriam se 

debruçar sobre o tema da sexualidade encontravam muitas dificuldades, 

especialmente se estivessem no começo de suas atividades. Acadêmicos/as só 

conseguiam estudar mais especificamente o tema depois de ter suas carreiras já 

consolidadas, sendo que a sexualidade continua sendo um campo marginal 

(VANCE, 1995). 

 Também por conta disso, uma grande contribuição para o construcionismo 

veio do reexame teórico das feministas acadêmicas com uma crítica geral do 

determinismo biológico que colocou em xeque e noção de que era o sexo das 

mulheres que determinava suas funções sociais. Além disso, o ativismo das 

militantes também realizou um esforço para separar sexualidade de gênero, 

fomentando uma importante discussão. Afirma Henrietta Moore: 

 
A distinção entre sexo biológico e gênero mostrou ser absolutamente 
crucial para o desenvolvimento da análise feminista nas ciências 
sociais, porque possibilitou aos eruditos demonstrar que as relações 
entre mulheres e homens e os significados simbólicos associados às 
categorias 'mulher' e 'homem' são socialmente construídos e não 
podem ser considerados naturais, fixos ou predeterminados 
(MOORE, 1997, p.2) 

  

 As análises de Gayle Rubin também representam, ainda segundo Vance, um 

importante avanço nesse âmbito, quando elas contestam a explicação de que a 

sexualidade e a reprodução causam as diferenças de gênero e analisam como a 

sexualidade biológica se transforma em um produto da atividade humana. Mais 

tarde, Rubin ainda defende que a sexualidade e o gênero são fenômenos distintos, 

mas que podem se inter-relacionar em alguns pontos (VANCE, 1995). 

 Da mesma forma, Mary McIntosh dá grande contribuição ao começar a 
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trabalhar, no fim dos anos 1960, a partir da perspectiva da construção social, em um 

ensaio sobre o papel homossexual na Inglaterra, mas sua importância só é 

reconhecida em meados dos anos 1970. Jeffrey Weeks e Jonathan Katz também 

têm atuações relevantes ao empreender estudos sobre a história da 

homossexualidade e distinguir identidade de comportamento gay. 

 Grandes questões são colocadas nesse momento, como em relação às 

categorias “homossexual” e “lésbica”, se sempre existiram, ou em que momento e 

como surgiram e se desenvolveram: “se atos físicos tinham significados subjetivos 

diferentes, como era construído o significado sexual?” (VANCE, 1995, p. 14). 

 Uma importante crítica à visão essencialista da sexualidade aparece também 

com a produção de Michel Foucault, que tem como alvo os sexólogos, por um lado, 

e aqueles/as que vêm a sexualidade como forma de resistência ao poder, como 

Reich, por outro. Como explica Weeks sobre o pensamento de Foucault: “A 

sexualidade não pode agir como uma resistência ao poder porque está 

demasiadamente envolvida nos modos pelos quais o poder atua na sociedade 

moderna” (WEEKS, 2000, p.31). 

 A própria “hipótese repressiva”, contra a qual se coloca o filósofo francês, 

também está relacionada com a visão essencialista da sexualidade, pois a entende 

como um impulso, ou uma energia natural e irrefreável que vem do corpo, e não 

como um aparato histórico, que se desenvolve e se mantém de modo complexo. 

 O pensamento de Foucault deve ser entendido, portanto, nessa esteira de 

crítica ao pensamento essencialista da sexualidade. E, como lembra Weeks, outras 

correntes alimentam essa mesma avaliação. 

 A produção da Antropologia Social, por exemplo, teve a capacidade de abalar 

nosso etnocentrismo na medida em que mostrou que o modo de vida da sociedade 

ocidental não era o único possível: as culturas se transformam e têm uma história. 

 Da mesma forma, a teoria de Freud também possibilitou uma nova forma de 

olhar para a sexualidade, assim como os estudos da Nova História Social e os 

movimentos sociais – feminista e LGBT, especialmente (WEEKS, 2000). 

 Gayle Rubin mostra que os novos estudos deram ao sexo história. Mas 

enfatiza que dizer que a sexualidade humana não pode ser compreendida em 

termos puramente biológicos não quer dizer que o corpo biológico não seja pré-

requisito para a sexualidade. O construcionismo, na forma como ela o entende e 

apresenta, não nega totalmente o biológico, mas o historiciza e contextualiza 
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socialmente. O corpo é necessário para a sexualidade humana, mas ele não a 

determina (RUBIN, 2007). 

 Como lembra Jeffrey Weeks, a partir do pensamento de Carole Vance: 

 
Carole Vance pede-nos, muito justamente, que reconheçamos que 
não podemos esquecer o corpo. É através do corpo que 
experimentamos tanto o prazer quanto a dor. Além disso, há corpos 
masculinos e corpos femininos e isso dá lugar a experiências 
bastante diferentes, como, por exemplo, o parto. Um outro fator 
crucial é que nós não experimentamos nossas necessidades e 
desejos sexuais como acidentais ou como produtos da sociedade. 
Eles estão profundamente entranhados em nós como indivíduos 
(WEEKS, 2000, p.33). 

  

 Ou seja, os desejos sexuais são experimentados e vivenciados a partir da 

existência do corpo e ligados a ele, o que não significa que sejam explicados apenas 

biologicamente e não tenham relação com o contexto social, histórico e cultural. 

 Jeffrey Weeks argumenta que, embora o corpo biológico seja o local da 

sexualidade, ela está relacionada a muito mais elementos do que simplesmente com 

o corpo, e tem a ver com as crenças, ideologias e imaginações tanto quanto com o 

corpo físico. Insiste também na importância de ver a sexualidade como um 

fenômeno social e histórico, e defende que os corpos não têm nenhum sentido 

intrínseco. 

 Afirma: 
Nossas definições, convenções, crenças, identidade e 
comportamentos sexuais não são o resultado de uma simples 
evolução, como se tivessem sido causados por algum fenômeno 
natural: eles têm sido modelados no interior de relações definidas de 
poder (WEEKS, 2000, p. 28). 

  

 Desta forma, muitas diferenças “naturais” entre homens e mulheres, por 

exemplo, foram resgatadas ou mesmo fabricadas pela ciência para legitimar as 

desigualdades entre os sexos. 

 É o que mostra Jurandir Freire Costa. O autor explica, a partir de Foucault e 

Laqueur, que a revolução democrático-burguesa precisou usar a natureza para 

justificar as desigualdades sociais: 

 
De acordo com a teoria jurídica do jus naturalismo, todos somos 
naturalmente iguais e, portanto, temos os mesmos direitos jurídico-
políticos. Para que as mulheres, assim como os negros e os povos 
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colonizados, não pudessem ter os mesmos direitos dos cidadãos 
homens, brancos e metropolitanos, foi necessário começar a inventar 
algo que, na natureza, justificasse racionalmente, as desigualdades 
exigidas pela política e pela economia da ordem burguesa dominante 
(COSTA, 1995, p.3). 

 

 Em outras palavras, consolida-se a ideia de que são todos iguais, mas que 

alguns são inferiores, porque naturalmente diferentes. Mostrava-se, então, que o 

cérebro, o crânio e os ossos, por exemplo, tinham constituição distinta e davam 

prova dessa subalternidade. No caso das mulheres, a constituição física provava 

que elas eram intelectualmente menos desenvolvidas do que os homens brancos e 

destinadas à maternidade, tendo seu crânio semelhante ao dos/as negros/as, das 

crianças e de delinquentes (COSTA, 1995). 

 É interessante, nesse ponto, notar como a ciência pode colaborar com certos 

interesses em um determinado momento. As perguntas feitas pelos cientistas, 

médicos e criminologistas, nesta época, já permitiam entrever suas motivações e 

posicionamento ideológico. Como pesquisas que, pretendendo responder à questão 

sobre as causas da homossexualidade, jamais se perguntariam sobre as raízes do 

comportamento heterossexual. A questão por trás da pergunta científica é, em si, 

ideológica, por mais que se tente passar uma imagem de pretensa neutralidade do/a 

pesquisador/a. 

 Como coloca Jurandir Freire Costa, “subitamente, todos passaram a ver na 

biologia aquilo que até então não viam” (COSTA, 1995, p. 4). Os ossos não tiveram 

grande atenção dos estudiosos até se perceber que eles podiam legitimar a 

inferioridade das mulheres. E o sexo estabeleceu as desigualdades entre homens e 

mulheres, assim como também os ossos, entre as classes sociais e os povos 

colonizados. 

 Carole Vance também chama a atenção sobre isso, ao falar da ciência e do 

determinismo biológico: “A facilidade com que essas teorias tinham sido aceitas 

sugeria que a ciência era regida e mediada por poderosas crenças sobre o gênero, e 

que ela dava, por sua vez, apoio ideológico às relações sociais correntes” (VANCE, 

1995, p. 10). 

  Da mesma forma, cria-se a ideia de instinto sexual, que passou a estabelecer 

e justificar o que era normal ou anormal quanto ao comportamento sexual. A partir 

daí é que se tem a distinção entre heterossexual e homossexual, este passando a 

ser o “homem invertido” e ocupando o lugar que a mulher ocupava até o século 
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XVIII. 

 Em suma, o que Jurandir Freire Costa sustenta é que as diferenças entre os 

sexos e a divisão entre heterossexuais e homossexuais são teorias construídas 

historicamente e que, além disso, têm uma intencionalidade específica. 

 O autor ainda defende que o problema dessas divisões e explicações com 

base em uma essência supostamente natural é que elas trazem prejuízos morais e 

sofrimento psíquico para os indivíduos classificados como desviantes ou 

ideologicamente minoritários. As identidades sexuais são historicamente 

construídas. Existe, para elas, certa fixação, mas elas são, acima de tudo, 

provisórias. Contudo, nós temos uma tendência a acreditar que elas são universais. 

E até para que acreditássemos nisso, foi preciso um longo processo histórico 

(COSTA, 1995). 

 Costa menciona Freud para argumentar que existem vários mecanismos 

psíquicos que fazem com que sejamos capazes de ter vários “eus”, sem que 

nenhum seja mais verdadeiro, natural ou essencial do que o outro. Se quiséssemos 

chegar a um “eu” profundo, pousado em nosso próprio centro, chegaríamos a um 

vazio. Não somos o que está no centro, mas as camadas, que podem ser mais 

superficiais ou mais profundas sempre a partir do que nomeamos como tal. Não há 

sujeito em si, mas laço discursivo, ou laço social (COSTA, 1995). 

 A perspectiva do construcionismo social, portanto, foi bastante desenvolvida 

da década de 1970 em diante, sendo alimentada por vários autores e autoras que 

trabalhavam com diversos temas. Contudo, como lembra Carole Vance, “a crescente 

popularidade do termo 'construção social' obscurece o fato de que os construtivistas 

têm empregado esse termo de diversas maneiras” (VANCE, 1995, p.16). Além disso, 

existe grande divergência de opiniões mesmo entre construcionistas. 

 O ponto em comum é que todos/as partilham a ideia de que atos sexuais 

idênticos fisicamente podem ter significados distintos, dependendo da cultura e do 

tempo histórico em que forem considerados. 

 Nas palavras de Jeffrey Weeks, 

 
Devido ao fato de que um ato sexual não carrega consigo um sentido 
social universal, segue-se que a relação entre atos sexuais e 
identidades sexuais não é uma relação fixa e que ela é projetada, a 
um grande custo, a partir do local e da época do observador para 
outros locais e épocas. As culturas fornecem categorias, esquemas e 
rótulos muito diferentes para enquadrar experiências sexuais e 
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afetivas. A relação entre o ato e a identidade sexual, de um lado, e a 
comunidade sexual, de outro, é igualmente variável e complexa. 
Essas distinções entre atos, identidade e comunidades sexuais, são, 
então, amplamente empregadas pelos autores e autoras 
construcionistas (WEEKS, 2000, p. 32). 

 

Porém, para além disso, as posições são bastante diversas. Em relação ao 

“impulso sexual”, por exemplo, parte da produção teórica mais radical, como 

nomeiam Carole Vance e Jeffrey Weeks, defende que nem ele seja intrínseco ao 

indivíduo. Mais que isso, não há nenhum impulso sexual ou energia sexual natural 

ou essencial presente no corpo, a ser despertado ou descoberto. Até mesmo a 

direção do desejo sexual seria construída social e historicamente, a partir da 

interação e relação com outros indivíduos. 

 Mas nem todos/as os/as teóricos/as construtivistas chegam a esta posição. 

Muitos/as defendem a construção de uma identidade, mas a partir de um desejo 

inerente da pessoa. Vance mostra, portanto, que não é possível falar na perspectiva 

do construcionismo social como se este fosse um campo homogêneo (VANCE, 

1995). 

 A autora também aborda uma terceira tradição nos estudos sobre a 

sexualidade, que não pode ser entendida nem sob a chave do essencialismo e nem 

do construcionismo social. Apesar de estar mais próxima deste último, o “modelo de 

influência cultural”, como ela nomeia, não é simplesmente o precursor do 

construcionismo, e se manteve bastante produtivo em quase todo século XX. 

 O modelo de influência cultural entendia a sexualidade como sendo um 

material básico sobre o qual a cultura atuava. Nesse sentido, havia uma rejeição ao 

essencialismo e um destaque do “papel da cultura e do aprendizado na formação do 

comportamento e das atitudes sexuais” (VANCE, 1995, p.18). 

 Apesar do trabalho antropológico desta tradição ressaltar a variabilidade dos 

comportamentos sexuais, fazendo uma leitura a partir da cultura em que eles se 

situam, parte-se do pressuposto, nesta perspectiva, da universalidade e 

determinação biológica do fundamento da sexualidade. Trabalha-se com a ideia de 

impulso (ou pulsão) sexual que, embora possa ser modelado, é bastante poderoso e 

sempre busca se expressar, principalmente após a puberdade. 

 Aborda-se a “variação” da sexualidade, como explica Vance, mas exatamente 

como se houvesse um modelo, ou uma sexualidade real, como ela coloca. A partir 

disso, são analisadas as variações, como se a sexualidade reprodutiva fosse uma 
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espécie de “prato principal” e as variações fossem os aperitivos ou sobremesas 

(VANCE, 1995, p.19). 

 Nesta perspectiva, o significado de “sexualidade” é dado como natural. Ele 

abrange vários elementos (como orgasmo, carícias, fantasias, masturbação, etc.), 

mas isso fica implícito, como se, ao se falar em sexualidade, o leitor ou leitora já 

soubesse do que se está falando. Além disso, sexualidade não apenas se relaciona 

com gênero, mas se funde com ele, o sexo causando o gênero e vice-versa. 

 Mais uma característica desta tradição é a incorporação do etnocentrismo ao 

se tratar de homossexualidade ou heterossexualidade, como se atos sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo ou do sexo diferente tivessem o mesmo significado em 

todas as sociedades e culturas. 

 Não obstante tudo isso, Vance mostra que o modelo da influência cultural teve 

sua importância. Em primeiro lugar, ela ajudou a minar “teorias mais mecanicistas do 

comportamento sexual, ainda comuns na Medicina e na Psiquiatria, que sugeriam 

ser a sexualidade em grande parte uma função do funcionamento fisiológico ou de 

pulsões instintivas” (VANCE, 1995, p.21). Ou seja, esse modelo possibilitou a análise 

da sexualidade a partir de um olhar que não apenas médico ou biológico. E, por 

outro lado, ele também contribuiu para o desenvolvimento da teoria da construção 

social, não numa relação de causalidade, mas num movimento de influência e 

ruptura. 

 Vance conclui que a teoria da construção social trouxe uma perspectiva 

radicalmente diferente para se pensar a sexualidade. Apesar de o essencialismo ser 

nossa primeira forma de entender os comportamentos sexuais, foi possível a 

construção de uma teoria que os interpretasse sob a ótica das relações sociais, 

como fenômenos históricos. 

 Contudo, o surgimento da AIDS afetou de modo substancial essa mudança de 

paradigma, na medida em que se retornou a uma medicalização e patologização da 

sexualidade, ligadas a uma visão essencialista. 

 A médicos/as e pesquisadores/as das ciências biológicas é atribuída maior 

legitimidade, nesse momento, ao se falar da sexualidade e do corpo humano. Assim, 

cientistas sociais de modo geral perderam espaço. Deve-se lembrar, também, que “o 

elevado status dos médicos no século XX e seu pertencimento a grupos 

privilegiados de raça, gênero e classe resultaram historicamente em alianças 

estreitas com as ideologias dominantes, inclusive a sexual” (VANCE, 1995, p.25). 
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 Essa discussão aproxima-se da sugerida por Jurandir Freire Costa, ao 

abordar a criação de normas sexuais no século XIX. Existe, nos dois momentos, um 

comprometimento para a manutenção de uma determinada “ordem sexual”, ainda 

que ela demore ou se recuse a reconhecer direitos humanos fundamentais. 

 Apesar de seu apelo na busca por resultados imediatos em meio à epidemia, 

foi das comunidades gays americanas que vieram as campanhas por sexo seguro, 

com grande eficiência no campo da saúde pública, o que mostrou que o contexto 

cultural é fundamental para a compreensão da sexualidade (VANCE, 1995). 

 Trabalhos futuros que façam a relação entre biologia e cultura, segundo 

Moore, dependem não só da disposição de cientistas sociais para repensar essa 

distinção entre sexo e gênero, que muitas vezes é posta de modo radical, mas 

também e especialmente de que pesquisadores/as das áreas de ciências médicas e 

biológicas abandonem certas ideias e preceitos deterministas (MOORE, 1997). 

Tendo em vista este contexto e todo o debate proposto em torno das questões 

relacionadas à sexualidade e ao gênero, podemos problematizar até mesmo o 

conceito de orientação sexual. Usado em contraposição a “opção sexual”, é utilizado 

e defendido por pesquisadores/as e militantes por conter em si uma possibilidade de 

compreensão da diversidade sexual não como algo que se pode escolher, mas que 

faz parte da constituição do indivíduo, dentro de seu contexto social e histórico. 

Como algo que pode ser simplesmente escolhido, as relações afetivas e 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo poderiam ser (como são, comumente) 

rotuladas de opções subversivas, produto de uma determinada idade ou fase da 

vida, ou ainda de relações heterossexuais malsucedidas ou de falta de fé, entre 

outras explicações. Além disso, sendo uma escolha, uma opção, trata-se de algo 

que pode ser alterado: a pessoa pode querer outra coisa, ou escolher outra coisa, se 

for bem orientada ou educada. Sendo, ao contrário, uma orientação, algo que parte 

do indivíduo não como escolha, mas como uma característica pessoal, ela não 

poderia ser vista como fruto de uma falha na educação ou da vontade do homem ou 

da mulher de se tornar diferente, e sim como algo intrínseco e particular e que, por 

isso mesmo (e não por outros motivos) mereceria respeito. 

Em outras palavras, não se trata, sob a perspectiva de orientação sexual, de 

um comportamento que é adotado conscientemente em um dado momento da vida, 

e que a pessoa pode simplesmente alterar segundo sua vontade. 
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Contudo, o próprio conceito de orientação sexual e sua construção não são 

isentos de questões e impasses, como veremos a seguir. 

 

1.2 – Orientação sexual, homossexualidade e visibilidades lésbicas 
  

 Segundo a avaliação de Alípio de Sousa Filho (2009), o conceito de 

orientação sexual, em sua gênese, tinha um grande potencial crítico e contestador 

do status quo – na medida em que apontava para a legitimidade da diversidade 

sexual. Contudo, esse potencial tem se perdido nas últimas décadas, fazendo com 

que o conceito sofresse uma adaptação e uma aproximação de visões 

essencialistas e biologizantes da sexualidade. 

 Ao reivindicar respeito pelo afeto e pelo desejo entre o mesmo sexo, o 

conceito orientação sexual foi visto, especialmente pela militância, como uma 

segurança para as pessoas LGBT, pois apontava para um estado, ou identidade, ou 

aspecto da personalidade que seria inerente ao indivíduo, devendo, portanto, ser 

respeitado. 

 Ao contrário, se a homossexualidade, por exemplo, fosse vista como uma 

opção, ou como algo que é aprendido, um discurso conservador poderia ser 

fomentado, indicando que a homossexualidade, portanto, também podia ser 

desaprendida. Além disso, o debate sobre homofobia e diversidade sexual nas 

escolas seria ainda mais complicado de ser realizado, pois a ideia da influência seria 

mais presente e difundida. 

 Alípio de Sousa Filho mostra, no entanto, que esta é uma visão enganosa. Na 

verdade, esta argumentação não contribui para desconstruir os discursos e as 

práticas da opressão, favorecendo apenas uma frágil tolerância ao que, de qualquer 

forma, continuaria sendo considerado como um desvio da natureza sexual, ou, na 

melhor das hipóteses, como uma variação da norma sexual. A liberdade individual 

de escolha e o direito à diversidade sexual em si não têm, nesse sentido, sua 

legítima existência reconhecida. O que ocorre, portanto, é uma “domesticação 

política do desejo” (SOUSA FILHO, 2009, p. 64). 

 A rendição ao reino do natural e aos discursos essencialistas, ainda que 

pareça um instrumento mais poderoso para o alcance de direitos que garantam 

maior dignidade à população LGBT (próximos do conhecido enunciado do born this 
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way), oferece o risco do esvaziamento político. Não auxilia, por um lado, a 

reconhecer a pluralidade do desejo como uma decorrência das construções sociais, 

políticas, históricas e culturais possíveis dos seres humanos, e, por outro, também 

não contribui com a retirada da própria heterossexualidade do reino do inato, 

colocando-a também em um lugar de desejos construídos na diversidade humana 

possível. 

 À heterossexualidade, nesse sentido, deixa-se o estatuto de norma ou 

padrão, enquanto as outras sexualidades, estas sim estão no âmbito do que é 

diverso, diferente, desviante. 

 A perspectiva essencialista estaria fundamentada, portanto, para além de uma 

visão rígida das possibilidades de afeto humano, em um medo da liberdade e do 

desejo como potência criadora. 

 Diante de tudo isso, Alípio de Sousa Filho aponta para a necessidade não de 

abandonar o uso do conceito orientação sexual, mas de usá-lo criticamente, 

evitando que se esvazie de sua capacidade analítica. 

Da mesma forma, é importante evitar que ele perca sua complexidade e sua 

densidade sendo usado, como ocorre em muitos casos, simplesmente como 

sinônimo de diversidade sexual ou mesmo de homossexualidade. Valerá a pena 

insistir no seu uso apenas se ele puder contemplar a pluralidade do desejo, das 

escolhas e do prazer, numa contestação da ordem. 

Em suma, 
Há que começarmos por assumir – por decidida decisão política – 
que não somos (héteros, homos ou trans) obras da natureza 
biopsicofisiológica ou obra da divina providência, mas agentes de 
escolhas nas quais estamos ética e politicamente implicados e pelo 
próprio usufruto de nossa liberdade – pela qual, igualmente, 
podemos nos oferecer um estilo de vida, modos de ser, refundando-
nos, recriando-nos. Do contrário, estaremos entregando o assunto da 
“orientação sexual” a psicólogos, psiquiatras, pedagogos, assistentes 
sociais, tornando-o objeto, mais uma vez, de nosografias médicas e 
de dispositivos de controle social (SOUSA FILHO, 2009, p. 71). 

 

A mesma preocupação teórica pode ser estendida para o próprio conceito de 

homossexualidade. Como aponta Olga Viñuales (2006), existe grande debate em 

torno do tema. Como pode ser definida a homossexualidade? Como um desejo pelo 

mesmo sexo, ou pelo mesmo gênero? Como a prática sexual com pessoas do 

mesmo gênero, ou a partir de quem é objeto de desejo? Ou seja, é necessário que 

haja uma prática sexual, a consumação do desejo, ou apenas a atração e a fantasia 
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orientadas ao mesmo gênero já seriam suficientes para a definição da 

homossexualidade, ainda que relações sexuais com pessoas do mesmo sexo nunca 

tenham ocorrido? 

Essa indagação não é nova, tendo sido colocada também por Denise Portinari 

(1989): no caso de haver prática sexual, quantas relações precisam ocorrer para que 

alguém seja entendido como homossexual? Uma? Mais ou menos de dez? Duas 

mil? E uma mulher, por exemplo, que manteve mil relações sexuais com uma 

mesma mulher é igualmente, mais ou menos lésbica do que outra que manteve 

apenas uma relação sexual com mil mulheres diferentes? 

Outro ponto é sobre a possibilidade ou impossibilidade de considerar como 

homossexuais indivíduos que estejam em situações e/ou ambientes em que apenas 

estas relações sejam viáveis. Por exemplo, um homem mantendo relações com 

outro homem em um presídio pode ser considerado homossexual? Em outras 

palavras, o que é preciso para que se use esse termo? E quem decide pelo seu 

uso? Quem rotula? Trata-se de uma determinação imposta externamente ou apenas 

o próprio indivíduo pode estabelecê-la? 

No que se refere às lésbicas, o questionamento persiste e se aprofunda: uma 

lésbica é uma mulher que se relaciona sexualmente exclusivamente com mulheres, 

ou que prefere se relacionar com mulheres, ainda que se relacione também com 

homens? Ou ainda aquela que gostaria de ter relações com mulheres, ainda que 

nunca tenha tido e que nunca tenha? 

Segundo a análise de Olga Viñuales, conceitos como homossexualidade, 

bissexualidade e mesmo a heterossexualidade não são categorias dadas, pois em 

“sociedades em que a heterossexualidade e a homossexualidade são pensadas 

como práticas sexuais excludentes, ser lésbica é resultado de um processo de 

autorotulação e aceitação” (VIÑUALES, 2006, p. 52, tradução nossa). 

Ou seja, a possibilidade de construção da identidade lésbica está na 

consciência da diferença, e possui grande componente emocional, na medida em 

que está mais relacionada ao que o indivíduo sente do que de fato com algo que ele 

é. 

Por isso mesmo, não existe uma única identidade lésbica, ou uma identidade 

lésbica mais autêntica que a outra. Há, sim, uma heterogeneidade nessas 

identidades. Estar e entender-se no mundo como uma mulher negra ou branca, 

paulista, nordestina, rica ou pobre, religiosa ou ateia, e, além disso, sentir desejo por 
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outras mulheres ou relacionar-se afetiva e sexualmente com outras mulheres são 

vivências e perspectivas que alteram bastante e compõem em escala significativa as 

identidades lésbicas particulares. 

Apesar da heterogeneidade, contudo, algumas experiências, para essas 

identidades, parecem comuns. A história de opressão é uma delas. A sensação de 

exclusão e falta de representatividade são também bastante recorrentes (por 

exemplo, nas narrativas levantadas por Olga Viñuales e nas falas das professoras 

no presente estudo). O alto grau de ansiedade e medo envolvidos no processo de 

revelação pelo qual passam essas mulheres é outro ponto. 

Dada a heterogeneidade e a complexidade dos significados da identidade 

lésbica é que optei pelo uso dos termos lésbica ou que se relaciona afetiva e 

sexualmente com mulheres. Muitas mulheres, apesar de estarem em um longo 

relacionamento lésbico, preferem não se identificar como lésbicas, e isso por vários 

motivos. Se uma mulher passa vários anos de sua vida se relacionando apenas com 

homens e, depois de uma determinada idade, envolve-se com uma mulher, pode 

não se entender necessariamente como lésbica por ter seu interesse afetivo e 

sexual voltado para uma mulher específica apenas. Ou seja, cessado esse interesse 

ou esse relacionamento, pode compreender que não se sentirá atraída por outra 

mulher. 

 Em situação semelhante, uma mulher pode nem mesmo se considerar como 

bissexual. Nestes casos é que se pode ouvir como identificação algo parecido com 

“eu não sou lésbica, estou lésbica”, ou “não sou homo nem bissexual, mas estou 

com uma mulher neste momento”. 

Independente dos motivos ou da precisão destas afirmações, o que importa, 

para o olhar proposto nesta tese, é o fato de uma determinada mulher estar se 

relacionando afetiva e sexualmente com outra e, ao mesmo tempo, estar ativa na 

carreira do magistério na educação básica de São Paulo. Pois, independente de 

como a professora se compreende ou se apresenta, o fato de estar em um 

relacionamento lésbico ou de se considerar como uma mulher que pode vir a estar 

em um relacionamento lésbico é o que importa para a pergunta proposta. 

Ou seja, como esta mulher, esta professora, equaciona sua vivência afetiva e 

sexual ou sua identidade afetiva e sexual com o ser docente, com o estar no 

ambiente escolar como professora lésbica – ou que se relaciona com outra ou com 

outras mulheres. 
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Esse debate sobre identidade lésbica, como levantado pelas autoras citadas 

acima, é bastante complexo e não é intenção aqui aprofundá-lo no que se refere à 

auto compreensão e auto identificação dessas mulheres. Apenas trouxe à tona 

alguns pontos para justificar o uso da denominação para as docentes que não 

exclusivamente lésbicas. 

 Vale lembrar ainda o que é colocado por Silvia Gomide (2007) sobre 

comportamento sexual e identidade lésbica. Segundo ela, a prática sexual 

homossexual não garante a construção de uma identidade, pois isso exigiria a 

participação de uma comunidade e a adoção de um determinado discurso. Ou ainda, 

como ressalta em sua reflexão, o pertencimento a uma subcultura lésbica, e quase 

que uma habitação em dois mundos simultaneamente: um mundo hetero, e outro 

homossexual. 

Desta forma, a decisão por uma identidade lésbica é algo recente na cultura 

ocidental, ainda que as práticas afetivas e sexuais entre mulheres estejam presentes 

ao longo da história. 

E é bom frisar também que se entender ou se afirmar como algo que é 

sistematicamente negado em nossa cultura não se apresenta como tarefa fácil. A 

homossexualidade, por exemplo, não é reconhecida nem mesmo quando visível, 

haja vista a tentativa constante de localizar “o homem” ou “a mulher” da relação 

entre homens ou entre mulheres, como se a existência de uma sexualidade e de um 

desejo fora da norma heterossexual fosse impossível. 

 Essa negação se faz ainda mais opressiva sobre as lésbicas e sua 

invisibilidade é muito maior se comparada a dos gays. As mulheres em si, 

independente da orientação sexual, já sofrem maior discriminação em diversos 

ambientes sociais. Assumindo-se lésbicas, a tendência é que o preconceito e a 

vulnerabilidade também aumentem (OSBORNE, 2008).  Mulheres lésbicas ocupam 

menos espaço em movimentos sociais e políticos e têm, normalmente, menos voz e 

influência e as justificativas para isso são múltiplas. 

O aspecto econômico, para Raquel Osborne (2008), parece ser 

preponderante, pois as mulheres são mais vulneráveis financeiramente, e uma maior 

dependência econômica em relação à família, cônjuge, etc., significa menor 

autonomia para atuar como sujeito. 

A própria relação com as famílias também poderia contribuir para a explicação 

sobre a menor visibilidade de mulheres lésbicas. Para a mesma autora, é mais fácil 
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para as famílias realizar a integração e a comunicação com os filhos gays, dado o 

menor controle social sobre eles. 

É bastante arraigada em nossa cultura, ainda, a ideia de que às mulheres não 

é permitido causar sofrimento à família. Enquanto os homens recebem uma 

educação que se volta para a sua futura ocupação do espaço público, as mulheres 

são preparadas para a maternidade e para desempenharem um papel afetivo muito 

maior com suas famílias posteriormente. 

Raquel Osborne nomeia essa relação como hipervinculação materna, e a 

associa com a maior dificuldade que as mulheres encontram para se assumirem: 

 
Assim, este “estilo maternal de relação”, muito positivo em tantos 
aspectos como o cuidado e a atenção com os outros, se volta contra 
as filhas na hora de enfrentar certos aspectos da vida ligados a um 
valor tão importante como o da autonomia, muito mais desenvolvido, 
segundo este esquema, nos homens (OSBORNE, 2008, p. 51, grifo 
da autora) 

 

Desta maneira, o possível dano causado nas famílias teria um grande peso 

na decisão de lésbicas para tornar essa vida pública. Evidentemente, esse vínculo 

seria um fator a dificultar, mas não a impedir a chamada saída do armário, como 

ressalta Raquel Osborne. Sobretudo entre as mais jovens, esta decisão tem sido 

cada vez mais frequente. 

Para além destas questões, que estão ligadas ao lugar ocupado pela mulher 

na sociedade, está a própria postura do patriarcado em relação à sexualidade 

feminina. 

Ainda segundo Raquel Osborne (2008), a invisibilidade lésbica seria 

construída também, em maior ou menor grau, por todos os sujeitos sociais, na 

medida em que reconhecer de fato a lesbianidade significaria reconhecer que a 

mulher pode ser agente de próprio desejo, de sua própria sexualidade. 

Tornaria, portanto, necessário reconhecer que vários princípios ligados aos 

papeis de gênero precisariam ser revistos. Por exemplo, a ideia de que a mulher 

seria passiva sexualmente; a de que os homens precisariam de algo mais do que 

poder político e econômico para ser objeto de desejo; que o modelo heterossexual 

ligado à reprodução seria uma entre inúmeras possibilidades da sexualidade 

humana. 

E assim, a invisibilidade lésbica seria um fenômeno que contribuiria com sua 
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própria reprodução, pois a falta de referências implica na ausência de modelos, o 

que aumenta a insegurança para se assumir publicamente, o que acaba gerando um 

círculo vicioso (OSBORNE, 2008). 

 

1.3 – Heteronormatividade, visibilidade lésbica e educação: ser lésbica e 
professora. 

 

O espaço escolar é particularmente um ambiente em que ideologias e 

preconceitos são construídos e destruídos, perpetuados, reproduzidos e/ou 

reformulados. 

Retomando e aprofundando a discussão trazida até aqui, Guacira Lopes 

Louro lembra que “nada há de puramente 'natural’ e 'dado' em tudo isso: ser homem 

e ser mulher constituem-se em processos que acontecem no âmbito da cultura”.  E 

essa construção tanto de gênero quanto de sexualidades acontece por meios de 

aprendizagens, experiências e práticas, “de modo explícito ou dissimulado”, nas 

mais variadas situações e instituições culturais e sociais (LOURO, 2008, p.18). 

 Ela também lembra que não se trata de negar o corpo: 

 
Não se trata de negar a materialidade dos corpos, mas sim de 
assumir que é no interior da cultura e de uma cultura específica que 
características materiais adquirem significados. Como tudo isso 
aconteceu e acontece? Através de que mecanismos? Se em tudo 
isso estão implicadas hierarquias e relações de poder, por onde 
passam tais relações? Como se manifestam? Não, a diferença não é 
natural, mas sim naturalizada. A diferença é produzida através de 
processos discursivos e culturais. A diferença é ‘ensinada’ (LOURO, 
2008, p.22). 

 

 Sobre essa construção social das diferenças, Berenice Bento (2011) lembra 

que, desde o nascimento, ou mesmo antes, são geradas expectativas e uma série 

de suposições a partir da afirmação do/a médico/a sobre o sexo do bebê. O que nos 

permite considerar que a criança gostará da cor rosa, ou de vestidos e bonecas 

(bem como de uma infinidade de outras coisas) apenas por ter uma vagina, por 

exemplo? 

 Nesse sentido, “os brinquedos continuam o trabalho do/a médico/a que 

proferiu as palavras mágicas: produzem o feminino e o masculino” (BENTO, 2011, p. 

551). Desta forma, muito pouco há de natural nos papeis desempenhados por 
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homens e mulheres, ou meninos e meninas, já que, ao nascer, aquele corpo já é 

inserido em uma estrutura social, cultural e histórica que determina quais são os 

comportamentos adequados, inadequados ou neutros para cada sexo. 

 Na escola, por meio de currículos, atividades, estratégias de ensino, material 

didático, etc., também se ensina a ser mulher e a ser homem. O espaço escolar 

pode ser um local onde se ensinam quais são as atividades ou comportamentos 

tidos como apropriados para cada gênero, onde se ensina que sexo e gênero devem 

estar atrelados e onde se naturalizam certas relações, diferenças e desigualdades. 

Mas também pode ser um espaço de crítica, reformulação e resistência a algumas 

noções nesse campo. 

 Assim, pode-se “ensinar” que meninas são “naturalmente” mais fracas 

fisicamente do que meninos separando-os nas aulas de educação física para a 

realização de atividades diferentes (meninos com jogos de competição e meninas 

com ginástica). Pode-se “ensinar” que meninas são “naturalmente” mais delicadas e 

organizadas do que meninos ao se reprovar com maior vigor um comportamento 

bagunceiro ou agitado de uma menina em relação ao de um menino. Pode-se 

“ensinar” que meninas têm “naturalmente” uma vocação maior para algumas 

disciplinas do que para outras ao se esperar que elas tenham um desempenho 

melhor em literatura do que em matemática (e se esperando o contrário para os 

garotos). 

 A naturalização das diferenças também pode ser notada na brincadeira 

dirigida das crianças menores, a partir do incentivo a certas atividades para meninos 

e outras para meninas, com a interdição, às vezes, do uso de certas cores e 

brinquedos (por exemplo: proibindo ou não incentivando meninos de brincar com 

bonecas ou de escolher a cor rosa). 

 Para Cláudia Vianna e Sandra Ridenti, 

 
O problema do preconceito de gênero, que afeta meninos e meninas, 
homens e mulheres, nas salas de aula ou no espaço escolar, tem 
base em um sistema educacional que reproduz, em alguns 
momentos, as estruturas de poder, de privilégios de um sexo sobre o 
outro em nossa sociedade e aparece até mesmo nos livros didáticos 
e nas relações escolares […] Em certos momentos, os 
procedimentos pedagógicos rompem com os preconceitos de 
gênero, em outros são veículos que reforçam o estigma (VIANNA e 
RIDENTI, 1998, p. 102). 

  



43 
 

 Da mesma forma, reproduz-se a heteronormatividade ao censurar carícias 

entre garotos ou entre garotas, ao mesmo tempo em que há pouca restrição quanto 

ao namoro heterossexual (desde que não haja “exageros”, a demonstração pública 

de afeto entre jovens de sexos diferentes raramente é censurada). 

 A heteronormatividade pode ser entendida aqui na mesma chave que é 

tratada por Analídia Petry e Dagmar Meyer (2011), ou seja, como algo que: 

 
[...] visa regular e normatizar modos de ser e de viver os desejos 
corporais e a sexualidade. De acordo com o que está socialmente 
estabelecido para as pessoas, numa perspectiva biologicista e 
determinista, há duas – e apenas duas – possibilidades de locação 
das pessoas quanto à anatomia sexual humana, ou seja, 
feminino/fêmea ou masculino/macho (PETRY e MEYER, 2011, p. 
195). 

  

 Do ponto de vista da sexualidade, trata-se do estabelecimento daquilo que 

deve ser considerado normal (como contrário de exótico) ou ainda do que está 

dentro dos limites de uma determinada norma, princípio ou padrão. No caso das 

sociedades ocidentais contemporâneas, refere-se à norma heterossexual, de 

relações entre pessoas de sexo diferente. 

 Nesse sentido, nossa sociedade é considerada heteronormativa em primeiro 

lugar porque parte sempre do pressuposto de que todos (ou uma ampla maioria) 

são, serão ou deveriam ser heterossexuais – a heterossexualidade presumida. E, 

em segundo lugar, porque educa, informa, legisla e organiza em função e sob a 

perspectiva da heterossexualidade. 

 Ainda, nas palavras de Ana Paula Sefton, a: 

 
heteronormatividade pode ser pensada como um modelo de 
sexualidade que atua como norma, o que resulta na legitimação da 
heterossexualidade. Contudo, mais do que a descrição de um 
conceito no dicionário, importante considerar que a 
heteronormatividade age por uma rede de relações de poder que 
instituem modos de ser, produzindo e organizando instituições 
(SEFTON, 2011, p. 56). 

  

Desta forma, há ainda um outro aspecto da heterenormatividade. Tendo a 

heterossexualidade como base da sociedade, há uma regulação da vida, a partir de 

seus pressupostos, até mesmo dos não-heterosexuais: 
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Muito mais do que o aperçu de que a heterossexualidade é 
compulsória, a heteronormatividade é um conjunto de prescrições 
que fundamenta processos sociais de regulação e controle, até 
mesmo aqueles que não se relacionam com pessoas do sexo 
oposto. Assim, ela não serefere apenas aos sujeitos legítimos e 
normalizados, mas é uma denominação contemporânea para o 
dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: 
formar todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas 
a partir do modelo supostamente coerente, superior e “natural” da 
heterossexualidade (MISKOLCI, 2009, p. 156). 

 

Já a homofobia pode ser, aqui, entendida como os vários tipos de violência 

perpetrados contra pessoas homossexuais, ou uma “atitude de hostilidade para com 

os homossexuais”, nas palavras de Daniel Borrillo (BORRILLO, 2010, p. 13). 

O sufixo fobia pode remeter a algum tipo de patologia, e uma das críticas ao 

conceito é justamente quanto a este aspecto, pois o preconceito e a discriminação 

estão muito mais associados a um contexto cultural, social, histórico e até mesmo 

religioso, do que a um desequilíbrio físico ou mental. 

Outro problema seria que ele serviria como uma referência quase que 

imediata aos homossexuais (homens que se relacionam com outros homens), 

enquanto bissexuais, lésbicas, transexuais, por exemplo, ficariam obscurecidos. 

Por isso, Daniel Welzer-Lang propõe que homofobia seja entendida como 

uma “discriminação contra as pessoas que mostram, ou a quem se atribui, algumas 

qualidades (ou defeitos) atribuídos ao outro gênero” (WELZER-LANG, 2001, p. 465). 

Nesse sentido, a homofobia alcança não apenas LGBTs, mas qualquer pessoa que 

venha a ser considerada LGBT seja pelas roupas, pelos trejeitos, ou por qualquer 

atitude que seja considerada inadequada para os padrões impostos pela 

heteronormatividade. É nesse sentido que Welzer-Lang afirma que “a homofobia 

engessa as fronteiras do gênero” (WELZER-LANG, 2001, p. 465), pois tudo que 

ultrapassa seus limites se torna desviante. E a indefinição e as ambiguidades são 

constantemente e cuidadosamente vigiadas segundo esses limites. 

Reforça-se e legitima-se a homofobia, pois, quando não se contesta o 

apaixonar-se heterossexual “precoce”, mas sim o apaixonar-se homossexual, sob a 

alegação de que o/a jovem ainda não sabe o que quer, está confuso/a, 

“experimentando”, ou ainda “querendo chocar” ou chamar a atenção. 

 Rogério Diniz Junqueira também aponta este processo vivenciado nas 

escolas, afirmando: 
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A escola é um espaço obstinado na produção, reprodução e 
atualização dos parâmetros da heteronormatividade. Com este 
conceito, referimo-nos a um conjunto de disposições (discursos, 
valores, práticas, etc.) por meio dos quais a expressão sexual e de 
gênero […], com base na crença da existência natural de dois sexos 
que se traduziriam, de maneira automática e correspondente, em 
dois gêneros complementares e em modalidades de desejos 
igualmente ajustadas a esta lógica binária (JUNQUEIRA, 2011, p. 
94). 

  

 Berenice Bento (2011) fala em heteroterrorismo quando há incentivo ou 

inibição de determinados comportamentos das crianças e adolescentes. A cada 

afirmação de “Comporte-se como uma menina!”, ou “Isso não é coisa de homem!”, 

os papeis de gênero e também o comportamento heterossexual são reiterados e 

reforçados, vigiados e reproduzidos. Questiona ainda a mesma autora: 

  

Depois de uma minuciosa e contínua engenharia social para produzir 
corpos-sexuados que tenham na heterossexualidade a única 
possibilidade humana de viver a sexualidade, como se pode 
continuar atribuindo à natureza responsabilidade daquilo que é 
resultado de tecnologias gerenciadas e produzidas pelas instituições 
sociais? (BENTO, 2011, p. 552). 

  

 A instituição escolar e seus agentes também podem determinar a norma e o 

desvio não tomando um posicionamento devido em relação, por exemplo, à violência 

homofóbica. A isenção pode comunicar que certos tipos de agressão são toleráveis, 

pois alguns comportamentos são exagerados, indiscretos e provocativos. 

 É o que Berenice Bento chama de “pedagogia da intolerância” (BENTO, 2011, 

p. 554). Há uma culpabilização da vítima de violência homofóbica na medida em que 

ela é transformada em responsável pelo comportamento intolerante visto como 

consequência de sua conduta inadequada e desviante. 

 O mesmo ocorre em relação à legitimação das diferenças entre homens e 

mulheres. Afirmam Cláudia Vianna e Sandra Ridenti: “Podemos reforçar a 

desigualdade de gênero quando não nos posicionamos criticamente, e sem maiores 

ponderações, diante de atitudes preconceituosas” (VIANNA e RIDENTI, 1998, p. 

100). 

 Livros didáticos, fotografias ilustrações reproduzindo fatos históricos, tudo isso 

ajuda a formar e a informar sobre os lugares sociais devidos de homens e mulheres: 
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as mulheres ocupando um lugar secundário e passivo, enquanto os homens – 

brancos e ocidentais, na maior parte do tempo – lideram, fazendo a grande História 

(LOURO, 1997, ROSEMBERG, MOURA e SILVA, 2009). 

 Fúlvia Rosemberg, Neide Cardoso de Moura e Paulo Vinícius Baptista Silva 

(2009), em levantamento e análise sobre sexismo e preconceito e discriminação de 

gênero em livros didáticos, mostram a permanência desta problemática, apesar dos 

esforços percebidos no âmbito do governo federal para o enfrentamento desta 

questão. Demonstram como as mulheres são representadas como passivas, frágeis 

e servis, estando ligadas ao universo doméstico (mães e donas de casa), enquanto 

os homens estão associados a atividades intelectuais. 

 Mesmo com a questão “preconceito de sexo e gênero” aparecendo como um 

dos critérios de seleção ou exclusão de livros didáticos pelo Ministério da Educação 

desde 1996, na prática, livros que continuam reproduzindo estereótipos de gênero 

não estão sendo menos aceitos ou reprovados (ROSEMBERG, MOURA e SILVA, 

2009). 

 São várias as maneiras pelas quais o ambiente escolar pode trabalhar 

assuntos relacionados a gênero e sexualidade de modo essencialista, naturalizando 

relações que, na verdade, são socialmente, historicamente e culturalmente 

construídas. 

 A naturalização das diferenças entre meninos e meninas é fabricada na forma 

como se ocupam os espaços, nas filas, atividades, barulhos e brincadeiras, e é 

exatamente nesse cotidiano, nos detalhes e nos silêncios em que deve recair nossa 

atenção: 
 
São, pois, as práticas rotineiras e comuns, os gestos e as palavras 
banalizados que precisam se tornar alvos de atenção renovada, de 
questionamento e, em especial, de desconfiança. A tarefa mais 
urgente talvez seja exatamente essa: desconfiar do que é tomado 
como “natural” (LOURO, 1997, p.63, grifos da autora). 

  

 A autora lembra também que devemos prestar atenção especialmente à 

linguagem, que parece natural e, talvez justamente por isso, seja o campo mais 

eficiente de instituição de distinções. “A linguagem não apenas expressa relações, 

poderes, lugares, ela os institui” (LOURO, 1997, p.65, grifo da autora). 

 Assim, docentes podem se referir a uma aluna com desempenho excelente 

em todas as disciplinas como uma aluna “esforçada”. Ao contrário, podem falar de 
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um aluno com desempenho abaixo do esperado como sendo um aluno desatento, 

inquieto, mas com muito potencial. 

 E tão importante quanto o que é dito, é também o que não é dito, aquilo sobre 

o que se silencia. O silenciamento pode funcionar como uma tentativa de garantir a 

norma, como no caso do ocultamento ou negação dos/das homossexuais, 

transgêneros e transexuais na escola, sejam estudantes ou professoras/es. 

 A própria preocupação em se ocultar a diversidade sexual, num compromisso 

com a reprodução da heteronormatividade, já demostra que não há nada de natural 

na heterossexualidade, pois, se assim fosse, não haveria a necessidade de 

constante vigilância.   

 Além disso, é importante destacar e problematizar a visão binária, baseada na 

dicotomia masculino/feminino, na educação. Essa visão, além de naturalizar fatos 

sociais, ainda não permite que se percebam as variações no interior do masculino e 

do feminino e os seus pontos em comum, polarizando-os. 

 Em suma, a sexualidade está na escola porque ela está nas pessoas. Mesmo 

que se silencie sobre certas práticas, experiências e se ocultem alguns sujeitos, 

mesmo assim o ambiente escolar está formando e informando sobre as 

sexualidades. Por isso é necessário que se reconheça que existem várias formas de 

sexualidade, e que elas são legítimas, construídas e, ao mesmo tempo, frágeis, e 

que há várias formas de se experimentar o amor e o prazer. 

 É preciso também que se trabalhe no sentido de evidenciar que sexo e 

gênero não estão entrelaçados, e que não existem características “naturais” ligadas 

a cada gênero, mas que, ao contrário, esses papéis são socialmente e 

historicamente produzidos e que, portanto, podem ser reconstruídos. 

 Em resumo, seria importante lembrar as palavras de Guacira Lopes Louro: 

 
Portanto, se admitimos que a escola não apenas transmite 
conhecimentos, nem mesmo apenas os produz, mas que ela também 
fabrica sujeitos, produz identidades étnicas, de gênero, de classe; se 
reconhecemos que essas identidades estão sendo produzidas 
através de relações de desigualdade; se admitimos que a escola está 
intrinsecamente comprometida com a manutenção de uma sociedade 
dividida e que faz isso cotidianamente, com nossa participação ou 
omissão; se acreditamos que a prática escolar é historicamente 
contingente e que é uma prática política, isto é, que se transforma e 
pode ser subvertida; e, por fim, se não nos sentimos conformes com 
essas divisões sociais, então, certamente, encontramos justificativas 
não apenas para observar, mas, especialmente, para tentar interferir 
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na continuidade dessas desigualdades (LOURO, 1997, p.86). 
 

Refletindo, portanto, a partir de tudo que foi apontado até aqui, o que pode 

significar, no ambiente escolar, a presença de uma professora que não é 

heterossexual, ou, melhor dizendo, que desafia as fronteiras do gênero e/ou que 

afronta a heteronormatividade, desorganizando o patriarcado? 

A ideia de uma professora ser homossexual é inadmissível do ponto de vista 

hegemônico e heteronormativo, pois coloca em xeque o modelo que a professora 

deve representar. A professora é (ou espera-se que ela seja), segundo Madiha Didi 

Khayatt (1992), modelo e porta-voz da ideologia dominante, do Estado e da família. 

Vista como modelo, ela, sendo lésbica, representa uma ameaça na medida em que 

poderia influenciar as sexualidades de seus/suas alunos/as, e a constituição de suas 

identidades. 

Outro ponto importante é que sua existência nega o mito de que a 

sexualidade da mulher não existe independente do homem e também representa 

uma alternativa à heterossexualidade que não tem legitimidade dentro da 

perspectiva heteronormativa (KHAYATT, 1992). 

Por isso, as professoras lésbicas, ou que se relacionam com outras mulheres, 

que estão em efetivo exercício de suas funções no magistério, são, muitas vezes, 

pressionadas a permanecer invisíveis, e sua identidade não deve se tornar pública. 

Na perspectiva heteronormativa, a professora lésbica deve agir de modo a não gerar 

perguntas e não levantar questionamentos sobre sua vida pessoal, seu final de 

semana, suas férias, seus relacionamentos pessoais. Deve evitar, por exemplo, usar 

uma aliança ou qualquer sinal que possa identificar ou levantar indagações em 

relação à sua condição. 

Essa rotina de trabalho que se apresenta como verdadeira fonte de 

sofrimento psíquico é, na realidade, bastante comum na área da educação para 

trabalhadores/as e, mais particularmente, docentes LGBT. 

Tania Ferfolja (2009), pesquisadora australiana, aponta, por exemplo, que a 

área da educação é uma das piores quanto à discriminação e assédio por conta da 

orientação sexual, ainda que algumas pessoas tenham sucesso ao se assumir. 

Afirma, ainda, que as professoras desenvolvem estratégias para administrar sua 

sexualidade no ambiente de trabalho. Elas tendem a tomar uma série de cuidados 



49 
 

para esconder sua identidade. Monitoram sua aparência, seu comportamento, seus 

gestos e temas de conversas. O cuidado e a vigilância se tornam permanentes. 

Endo, Reece-Miller e Santavicca (2010), em pesquisa realizada com 

professores/as dos ensinos fundamental e médio da região do Centro-Oeste dos 

Estados Unidos, revelaram a mesma situação: as/os docentes vivem em um estado 

de vigilância permanente. Uma das professoras entrevistadas, de uma escola 

católica, chega a inventar um namorado para calar os/as alunos/as e evitar muitas 

perguntas. Uma série de questionamentos, por parte da comunidade escolar, surge 

quando o comportamento dos/das docentes foge àquele tido como apropriado para 

seu gênero, gerando desconforto e levantando rumores sobre suas sexualidades. 

Outro professor entrevistado revela que entendeu como reprovação por parte de 

uma colega docente um comentário sobre uma determinada camisa que ele estava 

usando. Ela disse a ele para não usar mais aquela peça porque ela era “horrível”, 

mas usando um tom que ele entendeu como sendo sinônimo de “muito gay” (ENDO, 

REECE-MILLER, SANTAVICCA, p. 1027, 2010). 

Outro participante da pesquisa de Endo, Reece-Miller e Santavicca (2010) 

relata que no início de suas atividades em uma escola viu escrito em um dos 

banheiros “o sr. X é gay”. Isso fez com que boatos a seu respeito começassem a 

circular, a ponto de uma aluna sua do quinto ano vir lhe dizer que estava muito 

chateada com o que seus colegas estavam dizendo (que seu professor era gay). 

Diante disso, o professor conta ter mudado todo seu comportamento: seu tom de 

voz, suas roupas, sua postura, tudo para evitar comentários. 

Endo, Reece-Miller e Santavicca (2010), consideram que a política do “Não 

pergunte, não diga”, implementada nas Forças Armadas dos Estados Unidos, existe 

também para a área da educação e para os/as educadores/as da região do Centro-

Oeste dos Estados Unidos, ainda que não de modo oficial, e que essa política 

invisível influencia a maneira como as/os docentes LGBT constroem e gerem suas 

identidades no contexto escolar. Afirmam, ainda, após esses relatos, que uma 

diferença significativa dos/as professores/as LGBT para as/os docentes 

heterossexuais é que os primeiros vão todos os dias para a escola com medo de 

que sua identidade sexual seja descoberta e das consequências que isso possa vir a 

acarretar. 

Em pesquisa publicada em 2008, Tania Ferfolja entrevistou 30 professoras 

que se autoidentificam como lésbicas em New South Wales, na Austrália. Examinou 
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as formas pelas quais as identidades lésbicas são silenciadas nas escolas, 

mostrando que, apesar das aparências e dos avanços na legislação, o assédio, a 

violência e a discriminação continuam fazendo parte da experiência das identidades 

não-heterossexuais (FERFOLJA, 2008). No ano seguinte a mesma pesquisadora 

ressalta que muitas professoras continuam escondendo sua orientação sexual por 

medo de demissões homofóbicas ou de que sua credibilidade profissional seja 

comprometida. Tanto professores gays quanto professoras lésbicas temem, se 

descobertos, ser associados/as com abusadores de crianças, promíscuos, pedófilos, 

doentes mentais e pessoas instáveis emocionalmente (FERFOLJA, 2009). 

Sheila Cavanagh nos apresenta uma reflexão sobre o chamado pânico sexual 

que se estabelece em torno da presença de professoras lésbicas em escolas, e da 

ameaça que elas representariam para as adolescentes. Analisando, em 2008, 

escândalos sexuais envolvendo professoras e alunas adolescentes em escolas de 

ensino médio em Vancouver, no Canadá, ela afirma que o problema gira muito mais 

em torno do compromisso com a manutenção e reprodução das normas de gênero e 

sexualidade do que com a segurança e bem-estar das crianças e adolescentes em 

si (CAVANAGH, 2008). 

McKenzie-Bassant (2007), por sua vez, destaca o sentimento de medo com 

que precisam conviver cotidianamente esses/as professores/as: 
 
[...] medo da descoberta, medo da violência, medo de sofrer 
ostracismo, medo de se expressar quando em grupos 
predominantemente heterossexuais, medo de produzir arte que 
expresse suas ideias e opiniões sobre comunidades ou estilo de vida 
gay ou lésbico, medo da falta de oportunidades na carreira, medo de 
saber que raramente se pode ser você mesmo (MCKENZIE-
BASSANT, 2007, p. 61, tradução nossa). 

  

 Em suma, boa parte das entrevistas trazidas pela produção acadêmica na 

área gira em torno do medo que as professoras sentem em seus cotidianos 

profissionais: de serem demitidas e perderem a oportunidade de lecionar, de serem 

assediadas, isoladas e condenadas socialmente.   

 No contexto nacional, o ambiente escolar também representa um espaço de 

medo e insegurança para docentes lésbicas. Pesquisas realizadas no Brasil 

mostram, por exemplo, o caso de uma professora que, apesar de nunca ter falado 

sobre sua vida pessoal na escola, passou por um grande problema quando uma 

aluna – menor de idade – disse ter se apaixonado por ela, o que a colocou numa 
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situação difícil em relação aos/às colegas e à família da aluna. Ela sentiu muito 

medo de ser processada por assédio sexual e dos possíveis desdobramentos do 

caso (MACIEL e GARCIA, 2014 e MACIEL, 2014). 

Professores/as também relatam que são assumidos/as em quase todos os 

ambientes, menos na escola, pois neste contexto a realidade é mais complexa. 

Contudo, percebem que as outras pessoas desconfiam de sua orientação sexual. 

Um professor comenta que percebe que os pais têm um olhar diferente para ele, e 

que nota os comentários. Neste caso, independente de os olhares e comentários 

estarem o tempo todo efetivamente relacionados com sua sexualidade, o docente já 

está tão adaptado à vigilância permanente que passa a interpretar todos da mesma 

forma (RIBEIRO, SOARES e FERNANDES, 2009). 

O mesmo estado de autovigilância constante e consequente sofrimento 

psicológico aparece no trabalho de Luana Molina e Mary Neide Damico Figueiró 

(2012).  Na pesquisa, em que dois professores gays e uma professora lésbica são 

entrevistados/as, a docente em questão conta sua experiência em uma escola 

pública. Após ter sido demitida de uma escola religiosa particular por conta de sua 

orientação sexual, ela relata que permanecia em estado de alerta o tempo todo, 

esperando receber xingamentos e provocações de seus/suas alunos/as. Quando 

andava pelos corredores cheios de adolescentes durante o intervalo, ela afirma em 

entrevista que ficava imaginando os palavrões que ouviria, e sentia muito medo. 

Essa mesma professora relata ainda um evento em que sofreu humilhação 

pública, durante um desfile de comemoração ao dia da Independência do Brasil, que 

reunia todas as escolas da cidade (um município com menos de cinquenta mil 

habitantes na região sul do Brasil). Ela estava desfilando com sua turma quando um 

garoto começou a gritar “sapatão!” em sua direção. A docente afirma que demorou a 

perceber que ele estava se dirigindo a ela e que mais tarde foi descoberto que o 

menino foi pago por alguém para fazer isso naquela ocasião. Mas o que mais 

preocupou a professora foi que seus pais estavam assistindo ao desfile, e ela temeu 

que eles presenciassem tal cena. 

Conta ainda que outro motivo de grande sofrimento e insegurança eram os 

comentários preconceituosos e jocosos que ouvia de colegas sobre as personagens 

lésbicas da novela Senhora do Destino, transmitida pela Rede Globo na época. A 

professora conta que isso a abalava de tal forma que, ao chegar em casa, ela 

sempre chorava muito. 
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Esta mesma docente fala ainda de sua experiência em uma escola religiosa 

particular, também em uma cidade pequena da região sul do Brasil. Segundo ela, 

quando sua orientação sexual foi descoberta pelas irmãs da escola, ela começou a 

sofrer um isolamento até sua posterior demissão. Afastaram-na do trabalho com 

os/as alunos/as, impedindo seu contato com eles/elas ou mesmo com seus/suas 

colegas, e colocaram-na em uma sala separada para fazer trabalhos manuais. Após 

sua dispensa, ela entrou com um processo contra a escola que saiu vitorioso em 

primeira instância, mas não em segunda por falta de provas, segundo 

posicionamento do desembargador de Curitiba (MOLINA e FIGUEIRÓ, 2012). 

A insegurança e pressão vividas por essas professoras são tamanhas que 

algumas têm até mesmo que repensar sua vida na docência, ou pelo menos sua 

permanência naquela escola específica onde se encontravam naquele momento. 

Foi o que ocorreu com uma professora de Educação Fìsica que discutia 

temas relacionados a gênero e sexualidade em suas aulas, no sentido de 

desconstruir preconceitos. Ela foi chamada pela diretora para dar explicações e a 

situação foi tão longe que ela teve de se apresentar na Secretaria de Educação da 

cidade, em uma reunião com mais de dez pessoas (incluindo a diretora e a 

coordenadora da escola, além do Secretário Municipal de Educação e da advogada 

da Secretaria de Educação). Ela foi questionada, ameaçada, e descobriu que todas 

as suas aulas eram anotadas em um livro de atas. Após essa reunião, ela foi 

informada de que não precisaria “nem terminar o ano letivo na escola” (MACIEL e 

GARCIA, 2014, p.175) 

 Outro caso, desta vez de saída do emprego no Rio Grande do Sul, em razão 

de discriminação, assédio e constrangimentos, também foi relatado pelas mesmas 

pesquisadoras. Para uma professora de Artes, era insuportável a convivência com 

os/as colegas docentes por causa de suas ideias preconceituosas. Em um 

determinado dia, ela escutou uma colega professora se referindo a uma aluna, que 

namorava outra garota, dizendo que ela era assim por causa dos pais drogados, e 

que, se fosse sua filha, bateria nela até que ela mudasse e passasse a gostar de 

homens. A professora entrevistada não conseguiu dizer nada nesse episódio, mas 

isso a afetou profundamente, tanto que ela ficou na escola por mais algumas 

semanas e depois abandonou o cargo (MACIEL e GARCIA, 2004). 

No Brasil, ainda não temos pesquisas que busquem avaliar os danos 

causados à saúde emocional e mesmo física deste tipo de tensão vivida por 
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docentes LGBT no ambiente de trabalho. Contudo, pesquisadoras internacionais 

destacam que muitas pesquisas no contexto anglo-saxão abordam os danos à 

saúde das professoras por viver essa apreensão no ambiente de trabalho. 

De acordo com a pesquisa de Myrna Olson (1987), metade dos/as 

professores/as que abandonaram a docência agiram assim em consequência do 

estresse relacionado a ser gay ou lésbica. A autora inclusive usa esse número para 

defender ações urgentes para se enfrentar a questão, dada a necessidade, nos 

países ocidentais, de manter as/os docentes no magistério, já que mais da metade 

abandona o emprego nos cinco primeiros anos. 

Em outros trabalhos, alguns/mas professores/as LGBT relatam, nas 

entrevistas, o arrependimento por ter agido de determinada forma em uma dada 

situação. Quando questionados/as sobre sua sexualidade, por exemplo, ou 

presenciando algum caso de violência homofóbica, ou quando monitorados/as em 

suas vestimentas, detalhes sobre suas vidas pessoais, etc, aparece o desejo de 

alterar uma resposta ou atitude tomada no passado. 

Retomando o caso do professor que ouviu de uma aluna que ela estava 

chateada, pois alguns garotos o teriam chamado de gay, nessa ocasião ele afirma 

não ter tido nenhuma reação. Contudo, ele acredita, em retrospectiva, que deveria 

ter conversado com a menina sobre o porquê de estar chateada com aquilo e dito 

que não haveria problema algum caso fosse realmente gay (ENDO, REECE-

MILLER, SANTAVICCA, 2010). 

Outra professora também se arrepende de não ter respondido a um aluno que 

a questionou, em público e de modo intimidador, sobre onde ela esteve no fim de 

semana. Ela havia participado de um evento público LGBT e acreditou que o aluno 

estivesse fazendo insinuações a este respeito. Ela afirma tê-lo ignorado na ocasião, 

mas ter se arrependido. Considera que deveria ter dito simplesmente a verdade 

sobre onde esteve, e que isso teria sido melhor do que o silêncio (FERFOLJA, 

2010). 

O fato de tais memórias aparecerem nessas entrevistas, e ainda 

acompanhadas do desejo de alterar uma atitude tomada anteriormente, pode indicar 

a existência de um sofrimento psicológico. O indivíduo revive uma situação de 

assédio, desconforto ou insegurança cobrando-se uma espécie de correção, um 

outro posicionamento que, de fato, não pode ocorrer, já que o passado não pode ser 

acessado.   
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Por conta de toda tensão e insegurança que, normalmente, têm de ser 

enfrentadas por essas professoras lésbicas no ambiente escolar, elas, em geral, 

dividem radicalmente suas vidas em duas esferas4: a pública e a privada. No 

trabalho, elas assumem o papel esperado delas como professoras, e no âmbito 

privado elas podem vivenciar plenamente suas identidades (KHAYATT, 1992). 

Mesmo o âmbito privado pode ser bastante restrito, em muitos casos, porque 

a professora, mesmo fora da sala de aula ou da escola, continua carregando seu 

papel de docente. Se estiver em uma comunidade pequena, por exemplo, ou morar 

perto da escola, ela continua “sendo professora” em todos os lugares, com exceção 

de sua própria casa, já que pode sempre encontrar com a comunidade escolar em 

qualquer lugar. 

De modo geral, Edmundo Litton (2001), baseado em Griffin (1992), apresenta 

quatro estratégias comuns que os/as professores/as homossexuais usam para 

administrar sua sexualidade na escola. Estas estratégias são chamadas de passing, 

covering, being implicity out e being explicity out. 

As/os docentes que guardam maior segredo sobre sua sexualidade 

costumam fingir (passing) e inventar toda uma existência heterossexual para 

encobrir sua orientação sexual. São os casos em que as professoras inventam 

maridos, mudam o sexo da pessoa com quem estão se relacionando, ou seja, 

constroem uma identidade pública heterossexual. Ainda as/os que não são 

assumidas/os também podem adotar a segunda estratégia (covering), que não 

envolve mentir, mas omitir informações. Desta forma, a/o docente pode não dizer se 

está namorando ou que foi a um determinado evento, como uma Parada do Orgulho 

Gay, por exemplo, para evitar especulações. 

Aquelas/es mais assumidas/os podem adotar as duas últimas estratégias. O 

being implicity out seria selecionar os/as colegas de trabalho que saberão de sua 

orientação sexual, sendo que o restante da equipe pode ficar sabendo por 

consequência ou apenas especular. O autor afirma que, neste caso, “elas/eles 

sabem que outras pessoas sabem que elas/eles são lésbicas ou gays” (LITTON, 

                                                           
4- Não apenas a docente homossexual, evidentemente, mas essa separação fica mais intensa neste 

caso. 
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2001, p. 197). O último caso seria daquelas/es totalmente assumidas/os, que falam 

abertamente de sua orientação sexual. 

Em sua invisibilidade, portanto, muitas professoras também se passam por 

heterossexuais, pois a heterossexualidade é geralmente presumida, evitando, assim, 

questionamentos ou constrangimentos (KHAYATT, 1992). 

Algumas informações da vida pessoal das/dos docentes homossexuais, 

justamente as relacionadas à sua orientação sexual, devem, portanto, ficar fora do 

âmbito profissional. Ao investigar, por exemplo, as representações de professores e 

professoras do ensino médio sobre homossexualidade, Jonas Alves da Silva Jr. 

(2010) enfatiza a persistência de uma ideia de que o ambiente de trabalho, neste 

caso, a escola, não é o local mais adequado para trazer essas informações à tona: 

vida pessoal e vida profissional são coisas que devem ser mantidas separadas. 

Contudo, é interessante notar que os/as mesmos/as professores/as que 

fazem essa afirmação podem, por exemplo, usar uma aliança de compromisso ou 

casamento na escola, ou falar de seus fins de semana com seus/suas parceiros/as, 

ou de seus filhos ou filhas. Enfim, podem (ou não, se não quiserem) falar de suas 

vidas pessoais. A diferença é que não estarão, caso falem, sob o risco de sofrer 

discriminação ou até de perder o emprego. Não precisarão mentir sobre suas vidas 

pessoais, se indagados/as, para evitar constrangimento ou até assédio moral. 

Sobre essa mesma questão, uma professora entrevistada na pesquisa de 

Neary (2013) faz uma interessante avaliação, comentando as críticas que recebe por 

ser assumida, sendo sua sexualidade um assunto privado que não deveria ser 

aberto no ambiente de trabalho. Ela afirma que ter uma vida privada não significa ter 

uma vida secreta, já que é isso que, na prática, quer dizer não poder, 

eventualmente, falar de certos aspectos de sua vida particular na escola, como 

fazem os/as docentes heterossexuais. 

As escolas monitoram os indivíduos de diversas maneiras, e as lésbicas 

costumam ser punidas pela não adaptação à matriz heteronormativa. Por desafiar a 

construção dominante de gênero e sexualidade, a dependência em relação aos 

homens e as relações de poder no vínculo binário homem X mulher, constrói-se uma 

imagem delas como pessoas desviantes, anormais ou doentes. 

Esse estigma é aprofundado no ambiente escolar, tradicionalmente visto 

como uma instituição que é (ou deveria ser) dessexualizada, de modo que a 

professora lésbica tem sua identidade reduzida à sua orientação sexual. Dessa 
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forma, é tida como hipersexual e possível influência negativa para os/as estudantes 

(estes entendidos como inocentes ou mesmo ignorantes quanto às questões 

relativas às práticas sexuais e a sexualidade). 

Apesar de tudo isso, da pressão, da ansiedade e da insegurança contidas 

nessas vivências, algumas professoras, ao realizar várias considerações, decidem 

que é possível e/ou preferível assumir-se na escola como docentes lésbicas. 

As reflexões envolvidas neste processo são inúmeras, e até mesmo para 

quem escolhe revelar sua identidade sexual há algum ritual de vigilância envolvido. 

Janna Jackson (2006), em pesquisa realizada com nove professores/as gays e 

lésbicas da Educação Básica da cidade de Boston, em Massachusetts (EUA), 

mostra, por exemplo, como um professor cuidou de sua aparência de modo a 

preparar sua revelação: ele não queria que os/as alunos/as pensassem que só havia 

um determinado tipo possível de homem gay. Ele queria ser visto como era e como 

se via realmente, ou seja, como um atleta, e, para isso fez várias escolhas em 

relação ao seu visual. 

Com base em pesquisa realizada na região sudeste do Canadá, Didi Khayatt 

(1997) questiona se as/os professoras/es devem se assumir e se isso ajuda a 

construir ou destruir sua credibilidade. Refletindo a partir de sua própria experiência 

como professora lésbica, a autora entende que assumir-se no ambiente escolar 

deve ser resultado de um processo, e não algo feito de forma categórica, abrupta. 

Para a pesquisadora, esse processo também deve ser diferente de pessoa 

para pessoa, pois cada um tem um entendimento sobre o significado de assumir-se. 

Além disso, as profissionais estão inseridas em contextos diferentes, o que traz 

dificuldades particulares para cada uma. No que seria equivalente ao nível 

fundamental de ensino no Brasil, por exemplo, espera-se que seja muito mais difícil 

falar de sexo de modo geral do que no ensino superior, pois ainda se tem uma ideia 

da criança como um ser de essência inocente que pode ser corrompida ao se tratar 

de certos assuntos. 

Em seu texto, ela busca problematizar os principais argumentos usados, em 

geral pela militância LGBT, para as/os professoras/es se assumirem na escola. O 

primeiro ponto é o de que um/a docente assumido/a poderia dar suporte e servir 

como referência a alunos/as LGBT. Em relação a isso, ela afirma que é muito difícil 

saber como um/a aluno/a vai receber essa informação (sobre a orientação sexual 
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do/a docente). O exemplo pode não ser positivo, pois, segundo ela, o/a aluno/a pode 

se sentir exposto, como se pudesse se tornar visível, mais facilmente identificável. 

O segundo ponto é que, ao se verem como possível modelo às/aos alunas/os, 

as/os professoras/es estariam atribuindo aos seus próprios corpos um papel muito 

central no processo pedagógico. Khayatt defende que a identificação é um processo, 

e que os/as alunos/as não se identificarão pelo simples fato de algum/a 

determinado/a docente se assumir como LGBT. 

Em terceiro lugar, a simples existência de professoras/es LGBT não é capaz, 

por si só, de desafiar o heterossexismo. Assim como a existência de pessoas negras 

não faz diminuir o racismo, a simples saída do armário não pode, por si só, fazer 

diminuir a discriminação ou aumentar a aceitação das/dos LGBT. Ela questiona: 

“como ser negro, ou mulher, ou lésbica, por si só, produz uma redução do racismo, 

do sexismo ou da homofobia?” (KHAYATT, 1997, p.138). 

Outro ponto é que, ao fazer a afirmação, por exemplo, “eu sou lésbica”, a 

professora pode estar reafirmando a existência do heterossexismo, pelo simples fato 

de que os/as heterossexuais não precisam declarar que são heterossexuais. Ou 

seja, uma declaração positiva (“sou lésbica”) pode se tornar seu negativo (“não sou 

heterossexual”). Aqui, novamente, Khayatt chama a atenção para o processo do 

assumir-se e do contexto em que ele é feito. O “eu sou lésbica” fica claro como parte 

de um posicionamento político, ou é apenas um “eu sou diferente de você”? 

E, por último, antes de simplesmente se colocar em evidência, a autora 

coloca que a primeira preocupação deveria ser sobre quais são as implicações 

pedagógicas dessa atitude. Ainda que a autora não seja contra as/os docentes se 

assumirem no ambiente escolar (ela mesma é uma professora assumida), ela 

argumenta que vários fatores devem ser considerados (como nível de ensino, 

ambiente, comunidade, equipe, etc.) e que não se deve fazer uma afirmação 

categórica, mas que seja resultado de um processo e que não seja uma informação 

“gratuita”, mas que faça sentido. 

Ann Hardie (2012) aponta questões semelhantes, defendendo que o fato de 

uma docente ser assumida na escola pode ser muito positivo, desde que, 

anteriormente, ela tenha construído uma relação forte, de confiança, com sua turma, 

já que essa atitude vai desafiar vários estereótipos. Ela também acredita que é 

possível combater a discriminação sem necessariamente se colocar em evidência, e 

questiona o que exatamente pode representar uma professora assumida: ela se 
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torna um modelo simplesmente por ser assumida? Pode representar todo um 

conjunto de mulheres lésbicas, como se este fosse um grupo homogêneo? A 

pesquisadora afirma que ser um modelo de algo pode ser algo complicado, por 

envolver muitas expectativas. 

Além do mais, ela entende que assumir a identidade sexual pode significar 

colocá-la acima das outras, podendo a professora correr o risco de ser vista como “a 

professora lésbica”, antes de qualquer outra coisa (HARDIE, 2012, p.279). 

É importante destacar que o ato de se assumir também pode ser muito 

diferente para homens e mulheres. Como já destacado por Ferfolja (2009), as 

professoras, por não poderem se ancorar na hegemonia masculina, podem se sentir 

mais vulneráveis para se assumir. 

O recorte de gênero é importante, mas não é o único existente. Nas 

entrevistas das pesquisas analisadas, percebe-se que há uma espécie de escala de 

vulnerabilidade entre esses/as docentes. Por exemplo, os professores gays relatam 

que é mais fácil permanecer na invisibilidade quando mais jovens e que, com o 

passar do tempo, o fato de serem solteiros começa a chamar a atenção. Entre as 

mulheres, por sua vez, ser mãe pode atenuar a desconfiança e a vigilância (RUDOE, 

2010). 

Essas diferenças são válidas para os que buscam a invisibilidade mas,  

também para os/as que já são assumidos/as ou estão em processo de se assumir. 

Um professor gay, por exemplo, sente ser recebido com mais confiança pela 

comunidade escolar se tiver um companheiro e se for mais velho. A maior 

proximidade com a idade dos/as alunos/as pode ser um fator complicador. Da 

mesma forma, estar em conformidade com os papéis tradicionais de gênero também 

pesa. Quanto maior a conformidade, menor a pressão sofrida pelo/a docente 

(JACKSON, 2006). 

Ainda sobre essa questão da vulnerabilidade, uma docente americana 

entrevistada no início dos anos de 1990 para o estudo de Rita Kissen (1993) fala 

sobre sua experiência como docente não assumida em uma escola e, 

posteriormente, assumida em outra. Para ela, o silenciamento sobre a própria 

sexualidade traz uma falsa impressão de segurança. Pode-se sentir protegida num 

primeiro momento, mas a possibilidade de assédio, de chantagens e de instabilidade 

é muito maior, pois até mesmo para denunciar eventuais atos homofóbicos a 

docente pode se sentir exposta. A professora leva também em consideração as 
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diferenças dos contextos das duas escolas para a facilidade de se assumir, mas 

conclui que era mais vulnerável quando não assumida. 

Endo, Reece-Miller e Santavicca ainda tocam em outro ponto importante 

sobre a escolha de docentes de se assumirem ou não. Afirmam: “Do ponto de vista 

político, docentes se assumindo forçam as instituições educacionais a encarar que 

existe discriminação baseada no gênero e na sexualidade nas escolas” (ENDO, 

REECE-MILLER, SANTAVICCA, 2010, p. 1024). 

A mesma posição é defendida por David Nixon (2006), para quem é 

importante que existam docentes assumidos/as principalmente porque essa 

presença força as escolas e instituições educacionais a encarar a realidade de que 

há discriminação com base no gênero e na sexualidade. Mais do que isso, força as 

instituições a tomarem medidas para enfrentamento da homofobia de modo amplo e 

conjunto, sem depender apenas da atuação de indivíduos isolados. Esses 

indivíduos, em geral, são membros LGBT da equipe que acabam tendo que se 

assumir para a gestão, tomando para si a responsabilidade em relação ao tema 

solitariamente, o que, na visão do autor, é outra forma de discriminação indireta. 

A direção e a coordenação das escolas deveriam garantir que todos os 

membros da equipe se envolvessem e fossem pró-ativos em relação às políticas 

anti-homofóbicas na escola, não deixando esses desafios apenas nas costas de 

docentes particularmente envolvidos com o tema. Além de arcarem com possíveis 

consequências negativas de se assumirem, eles/elas ainda acabam enfrentando a 

falta de amparo institucional em relação à questão (RUDOE, 2010 e MCKENZIE-

BASSANT, 2007). 

Formas alternativas de viver a própria sexualidade devem também ser 

reconhecidas como válidas, de forma a “desnaturalizar” a heterossexualidade nas 

práticas de gestores/as e nas políticas institucionais educacionais, e não partindo 

apenas da atuação isolada de docentes que, por especificidades na formação e/ou 

motivações pessoais estejam sensíveis à questão (MCKENZIE-BASSANT, 2007). 

Além disso, experiências positivas de professoras que decidem se assumir 

em suas escolas são possíveis. Como mostra Sandra Melillo (2003), em pesquisa 

realizada na Flórida, Estados Unidos, docentes afirmam que se sentiram mais 

capazes, mais confortáveis e livres em sua relação com a docência e também para 

trabalhar com seus/suas alunos/as a compreensão e interação com as diferenças, 

após se assumirem. 
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Para as professoras ouvidas por Melilo, a possibilidade de ajudar seus/suas 

alunas/os a lidar melhor com suas próprias sexualidades também pesou na hora de 

tomar a decisão sobre assumir-se. Aparece aqui a ideia da docente como um 

modelo positivo para aqueles/as que enfrentam conflitos pela sua orientação sexual. 

Elas afirmam, por exemplo, que em suas aulas quase não acontecem mais os 

típicos xingamentos homofóbicos, e que, quando eventualmente ocorrem, são 

imediatamente questionados e problematizados, pois há liberdade por parte das 

professoras para tal atitude. 

Segundo as falas apresentadas nas entrevistas realizadas por Sandra Melillo 

(2003), existe a real possibilidade de ajudar ao/as alunos/as, pois eles/elas passam 

a se sentir mais empoderados/as. Além disso, a honestidade por parte das docentes 

também transforma a relação com os/as estudantes em algo mais sólido e aberto. 

Como resultado disso, elas conseguem abordar assuntos com os quais não se 

sentiam à vontade para trabalhar antes, como as diversas estruturas possíveis de 

famílias e a violência homofóbica existente na escola e na sociedade. 

É importante destacar que essas mulheres não consideram que assumir-se 

no ambiente escolar torna uma professora melhor do que outra não-assumida. 

Apenas avaliam que, a partir das experiências vividas por elas mesmas em dois 

momentos distintos da vida, puderam experimentar maior liberdade e confiança em 

seu trabalho na sala de aula após revelarem sua orientação sexual. Segundo a 

análise da autora, estar no armário não significa não poder ser boa professora, mas, 

sendo competente, significa não permitir que os/as alunos/as e colegas percebam 

que eles/elas conhecem uma boa professora que, por acaso, é lésbica. 

Necessita destaque também o fato de, na pesquisa de Sandra Melillo (2003), 

o medo não aparecer na fala das docentes entrevistadas com tanta intensidade. 

Quando uma docente fala sobre insegurança, é sobre a possibilidade de ser mal 

interpretada por colegas ao oferecer orientação a um/a aluno/a que a procura com 

alguma angústia em relação à sua sexualidade. Seu receio é de que seja vista como 

alguém que está procurando influenciar o/a aluno/a, mas, mesmo assim, acredita 

que é importante manter o diálogo, principalmente dado o elevado número de 

tentativas de suicídio entre adolescentes LGBT (MELILLO, 2003). 

Outra pesquisa também apresenta a reflexão sobre o processo de assumir-se 

e as consequências positivas da decisão para uma professora de ensino 

fundamental nos Estados Unidos (RESENBRIK, 1996). Carla Resenbrik, por meio de 
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entrevistas e de participações nas aulas da professora participante, mostra como a 

docente pôde criar um ambiente mais seguro para ela mesma e para seus/suas 

alunos/as sendo aberta em relação à sua sexualidade. 

Essa abertura não foi simples ou rápida, mas construída após anos de 

docência e envolvimento com a militância. Ao assumir-se para si mesma como 

lésbica, ao edificar e afirmar sua sexualidade para si mesma e para a sociedade, a 

docente foi capaz de falar sobre esse assunto em sala de aula. 

Além disso, a autora mostra como, tal como colocado por outras professoras 

em outros trabalhos, a docente preparou os/as alunos/as com debates sobre 

questões políticas relacionadas a preconceito, discriminação e crimes de ódio. Tal 

atitude facilitou a criação de um ambiente seguro e de maior suporte para si e para 

os/as outros/as. 

A entrevista também esclarece que, segundo o ponto de vista da docente, 

foram necessários três tipos de apoio para que ela conseguisse se assumir no 

ambiente escolar: o legal, o institucional e o pessoal. Ela afirma que se não 

houvesse uma legislação específica que protegesse profissionais LGBT de 

demissões motivadas por homofobia, ela dificilmente teria deixado de tratar sua vida 

pessoal como segredo. Por outro lado, reconhece que a existência de uma lei não 

seria suficiente caso a administração escolar não fosse sensível em relação ao 

assunto. E, por último, ter o apoio de colegas e também da comunidade (na qual 

era, naquele momento, professora há 20 anos) também foi fundamental. 

A partir de sua experiência, a docente considera que assumir-se como 

professora lésbica foi importante, pois, além de poder criar um ambiente mais 

seguro para ela e seus/suas alunos/as, empoderando especialmente adolescentes e 

pré-adolescentes LGBT, foi possível incentivar uma atmosfera de crítica e 

problematização da cultura heteronormativa dominante. Também tornou-se viável 

dar visibilidade aos diversos tipos de assédio sofridos pelos/as estudantes, sem que 

houvesse tanto medo ou vergonha da exposição. Ao se falar sobre a violência 

relacionada a questões de gênero e homofobia, abriu-se um espaço para o 

questionamento de normas muitas vezes reproduzidas pela escola, tais como o uso 

de cores determinadas ou brincadeiras liberadas ou não para meninos ou meninas, 

uso de roupas, comportamentos admitidos para garotos e não para garotas e vice-

versa, entre outros. 
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Contudo, tal como discutido na pesquisa de Hardie (2012), a docente 

entrevistada por Resenbrik também considera que, antes de assumir-se na escola e, 

especialmente para os/as alunos/as, é necessário conhecê-los/as e construir com 

eles/as uma relação sólida e de confiança. De outro modo, ela pensa que poderia 

assustá-los, já que não sabe quais estereótipos trazem de casa. Por isso, prefere 

desconstruí-los antes de se expor.   

Aparecem com destaque em todas essas pesquisas alguns fatores que 

facilitam ou não a escolha das docentes de se assumir nas escolas. O 

posicionamento e apoio (ou falta deles) do corpo gestor da escola na qual a 

professora está inserida, o envolvimento da comunidade (famílias e contexto político, 

social, religioso e cultural no qual a escola está inserida) e como ela se relaciona 

com o tema, e a existência ou não de legislação específica de proteção de 

trabalhadores/as LGBT, bem como de organizações e sindicatos especialmente 

voltados também para, neste caso, docentes e/ou trabalhadores/as da educação 

LGBT. 

As/os administradores têm o dever de garantir um ambiente seguro e 

produtivo para sua equipe. Além disso, o fato de estudantes presenciarem o assédio, 

a perseguição e a discriminação de professoras lésbicas sem a devida punição pode 

ter um impacto muito negativo, principalmente levando-se em conta o número de 

suicídios e tentativas de suicídios entre jovens (relacionados com sua sexualidade). 

Há uma diferença entre apenas defender essas professoras e criminalizar o assédio 

para garantir um ambiente de respeito à diversidade (FERFOLJA, 2010). 

Sobre isso, William DeJean afirma: 
 
Uma vez que um/a docente se assume em sua sala de aula, o papel 
da direção se torna essencial para lidar profissionalmente com 
quaisquer reações negativas associadas ao comprometimento com a 
honestidade radical desse/a professor/a (DEJEAN, 2008, p. 68). 
 

Janna Jackson também destaca o papel do/a diretor/a da escola ao comentar 

o relato de uma docente entrevistada que decidiu se assumir aproveitando o 

momento em que o novo diretor seria um profissional mais progressista. Para a 

pesquisadora, a direção “dá o tom” da escola: “Como líder da escola, a atitude do/a 

diretor/a pode fazer da escola um ambiente de trabalho acolhedor ou 

desencorajador para professores/as gays e lésbicas” (JACKSON, 2006, p. 45). 
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Da mesma forma, quando a gestão de uma determinada escola não está 

familiarizada com questões relacionadas à discriminação por orientação sexual, ou 

mesmo quando a gestão se mostra fechada a essa discussão, como no caso de 

muitas instituições religiosas, a situação fica mais delicada para docentes LGBT 

(FERFOLJA, 2009). 

No contexto nacional, essa relação também ganha destaque. Nos momentos 

em que as professoras se sentiram mais apoiadas, compreendidas e valorizadas 

pela gestão, enfrentar resistências e a homofobia mais ou menos velada se tornou 

menos árduo ou problemático. Em um caso específico, por exemplo, uma das 

professoras entrevistadas encontrou no Orkut (antiga rede social filiada ao Google, 

desativado em 30 de setembro de 2014) uma página com perfil falso apontando dez 

razões para odiá-la, sendo que entre as razões estava o fato de ela ser “sapatão”. A 

professora imprimiu a página e a entregou para a diretora da escola, que tomou a 

frente do caso pessoalmente, convocando reuniões com todas as turmas para as 

quais a docente em questão lecionava. Encontrando as três garotas responsáveis 

pela página, ela fez com que as jovens se desculpassem com a professora. 

Este fato, apesar de ter sido visto como muito desagradável pela docente, não 

deixou de ser entendido como um episódio “bem vivido e resolvido”, que acabou por 

fortalecer sua relação com a gestão e seu posicionamento dentro da instituição 

(MACIEL, 2016, p.271). 

Patrícia Maciel coloca a questão da seguinte forma: 

 
O caso comentado pela professora Alice, por exemplo, mostrou que 
a escola tem o poder de instaurar outros valores, valores esses 
contrários à reprodução das lógicas homofóbicas e à hegemonia dos 
padrões heterossexuais. O que ela traz, assim, é que essa é uma 
posição que não cabe somente ao professor. Não cabe somente às 
professoras lésbicas a defesa de seus posicionamentos de gênero 
como um efeito problematizador do gênero e da sexualidade na 
escola. O gênero é um conceito que precisa ser trabalhado pela 
escola, essa é uma de suas funções. O modo como as professoras 
lésbicas vivenciam o gênero e a sexualidade nas escolas, depende, 
portanto, do modo como as escolas vivenciam os gêneros, como elas 
entendem o gênero, como elas estão abertas ou não em relação à 
cultura de gênero e às normas heterossexuais. Às vezes, portanto, a 
escola é fundamental para potencializar a ação dessas professoras. 
A relação das professoras com seus alunos depende, assim, do 
significado que a instituição escolar atribui ao gênero e às 
sexualidades. O modo como a escola significa essas questões, 
portanto, tem efeito na vida dos docentes (MACIEL, 2016, p.272). 
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O posicionamento de diretores/as e coordenadores/as no sentido de respeitar 

a diversidade sexual e combater a homofobia é fundamental para que docentes 

LGBT não se sintam e não sejam, efetivamente, desvalorizados/as, perseguidos/as, 

violentados/as e/ou demitidos/as. 

Igualmente, o contexto no qual a escola está inserida faz bastante diferença 

para a composição do ambiente que se apresenta para docentes e estudantes. Não 

apenas a interação das famílias, mas o posicionamento político, cultural e religioso 

da própria região em questão contribuem para o estabelecimento de vínculos mais 

ou menos democráticos. 

Aoife Neary (2013), em pesquisa sobre experiências de docentes lésbicas e 

gays em escolas católicas irlandesas, por exemplo, explica que há uma legislação 

no país que protege os/as trabalhadores/as de discriminação por orientação sexual. 

Contudo, nessa mesma legislação, há uma cláusula de exceção (a Seção 37.1) que 

permite a demissão quando há conflito com o conjunto de valores da instituição em 

questão. A criação dessa cláusula de exceção foi possível pela forte influência da 

Igreja Católica sobre as leis de igualdade de emprego na Irlanda. 

A mesma autora ressalta que para as/os professoras/es LGBT empregadas/os 

em escolas sob a tutela da Igreja Católica (92% das escolas de ensino fundamental 

e 49% das de ensino médio) essa cláusula é particularmente ameaçadora e está 

sendo debatida desde 2004, principalmente pelos grupos LGBT ligados a sindicatos 

de docentes da Irlanda (como o INTO – Irish National Teachers' Organisation). Esses 

grupos estão organizados e pressionam o governo para conseguir a anulação da 

Seção 37.1. Em 2012, uma emenda à esta Seção foi publicada, mas derrotada no 

Senado, e reuniões continuaram acontecendo no sentido de tentar derrubar essa 

cláusula na Legislação de Igualdade de Emprego na Irlanda (NEARY, 2013). 

Situação semelhante foi relatada por Tania Ferfolja (2005), ao analisar a 

experiência de professoras lésbicas em instituições de ensino católicas na Austrália. 

A autora mostra que, naquele país, existem leis que protegem LGBTs de 

discriminação desde 1977, o que inclui o setor da educação pública. Contudo, tal 

como ocorre na Irlanda, a lei também apresenta uma exceção para instituições de 

ensino religiosas (a seção 56 da Lei antidiscriminação de 1977), que podem 

despedir docentes LGBT sem sofrer nenhum tipo de punição. 

Mesmo em escolas católicas, existem diferenças na condução, por parte da 

administração escolar, de assuntos relacionados a questões de gênero e, 
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especialmente, diversidade sexual. Ferfolja (2005) esclarece, segundo relatado 

pelas professoras entrevistadas, que, enquanto algumas instituições são totalmente 

fechadas ao assunto, outras se posicionam no sentido de defender uma atitude 

tolerante em relação a gays e lésbicas: eles/as não escolhem ser assim, mas 

nascem assim, e, portanto devem ser protegidos/as e respeitados/as. É claro, desde 

que não escolham viver sua sexualidade por meio das práticas, essas sim 

pecaminosas. 

Formas mais ou menos explícitas de discriminação e violência são verificadas 

nestes ambientes em relação às docentes sabidamente, presumidamente ou 

possivelmente lésbicas. Dificuldades em se obter qualquer tipo de promoção na 

carreira, apesar da experiência ou da competência; afastamento de quaisquer 

turmas em que houvesse necessidade de abordar temas relacionados à educação 

sexual, apesar da qualificação; vigilância sobre a relação das professoras com o 

corpo discente, especialmente com as alunas; desligamento das profissionais do 

quadro de funcionários/as, mesmo após a criação de leis antidiscriminação. Esses 

desligamentos, segundo Ferfolja (2005), podiam ser claramente demissões ou 

resultado de um processo em que a profissional era levada a tomar essa decisão. 

Já Edmundo F. Litton (2001), ao investigar experiências e trajetórias de 

professores/as gays e lésbicas de escolas de ensino fundamental católicas da 

Califórnia, mostra a que nível pode chegar a insegurança de uma professora. Ela 

relata que, após 23 anos de trabalho em escolas católicas, tem certeza de que pode 

ser demitida se souberem de sua orientação sexual, e acredita que a escola não 

estaria errada, pois ela, como professora, sabia das condições que deveria assumir 

nesse trabalho e foi ela quem rompeu o contrato com seu estilo de vida 

homossexual. 

Como visto a existência de uma legislação específica de proteção a 

trabalhadores/as LGBT contra discriminação e/ou demissões motivadas por 

homofobia pode contribuir para a sensação de segurança de docentes LGBT. 

Contudo, as leis não garantem um ambiente respeitoso, progressista, democrático, 

ou mesmo tolerante no interior das instituições escolares. Daí a importância elevada 

das relações entre as docentes e a gestão e a comunidade. 

Da mesma forma, a existência e atuação de organizações e grupos dentro 

dos sindicatos de docentes que apoiam especificamente os/as professores/as LGBT 
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e trabalham diretamente com a questão da diversidade sexual no ambiente escolar 

também colabora para que professores/as não se sintam tão vulneráveis. 

Thomas Juul, em estudo de 1996, afirma que, naquela época, nos Estados 

Unidos, havia entre 15 e 20 organizações para docentes lésbicas, gays e bissexuais 

de escolas públicas em nível local, estadual e nacional. Destaca ainda que essas 

organizações desempenhavam importante papel na desconstrução de estereótipos e 

no combate à homofobia (JUUL, 1996). 

Nos Estados Unidos e no Reino Unido, podemos citar, como exemplos de 

organizações para professoras/es LGBT, o National Union Teachers (NUT), do Reino 

Unido, que possui membros LGBT e organiza atualmente uma conferência anual de 

professores/as LGBT5, o LGBT Teacher's Group do INTO (Irish National Teacher's 

Organisation), e o Lesbian and Gay Teachers Association of New York. Este último é 

uma organização que foi fundada em 1974 e está voltada para gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros que sejam docentes ou estejam envolvidos/as com 

educação em Nova York e em sua região metropolitana. Seus objetivos são prover 

uma rede de contatos para docentes LGBT, conduzir negociações com o Conselho 

de Educação de Nova York, treinar administradores/as escolares e professores/as 

no sentido de compreender as necessidades de discentes LGBT, promover 

mudanças no currículo de todas as áreas para que se tenha uma visão positiva da 

história e da contribuição das pessoas LGBT, além de lutar por projetos de leis em 

defesa de homossexuais, bissexuais e transgêneros6 

A vulnerabilidade, entretanto, sentida e vivida pelas professoras 

cotidianamente, pode ser amenizada por esses fatores – apoio da gestão e da 

comunidade, legislação protecionista e atuação sindical. Contudo, a insegurança, na 

maioria dos casos, é uma companhia constante, em maior ou menor grau, na vida 

dessas docentes. 

A pressão percebida acaba, em muitos casos, sendo combatida pelas 

professoras com uma tentativa de compensação profissional. A preocupação com a 

reputação profissional leva essas mulheres a tentar se superar cotidianamente, 

como uma forma de compensação e também de desviar a atenção de sua 

sexualidade, como apontado por Ferfolja (2009) na Austrália. 
                                                           
5 Informações disponíveis em https://www.teachers.org.uk/lgbt (acesso em 22 de março de 2015).  A 

conferência de 2015 deve se realizar no mês de junho. 
6 Informações retiradas de https://gaycenter.org/community/archive/collection/066, acesso em 22 de 

março de 2015. 
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Naomi Rudoe, em estudo realizado no Reino Unido, ressalta a mesma 

preocupação das professoras. Uma delas, em entrevista, afirma que se sente 

protegida pela legislação, mas também pelo seu próprio desempenho, e que 

nenhum pai poderia reclamar de sua atuação como professora, pois ela age 

corretamente e sabe ser uma professora fantástica. Ou seja, trata-se de uma 

situação em que ser simplesmente boa não é suficiente, recorrendo-se ao papel de 

“superprofessora”, como forma de desviar a atenção ou mesmo atenuar o possível 

impacto de ser lésbica ou gay (RUDOE, 2010). 

O mesmo tipo de relato aparece em Kissen, em que o destacar-se como 

excelente professora é sinônimo de estratégia de sobrevivência: “Elas buscam 

estabelecer sua credibilidade trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa” 

(KISSEN, 1993, p. 14). 

As professoras brasileiras também apontam a mesma premência de se 

sobressair profissionalmente para compensar ou mascarar a não adequação à 

heteronormatividade. Suas falas trazem a imposição de se sobressair como uma 

profissional competente para que nada possa ser dito em relação à sua conduta. 

Elas dizem “caprichar”, de modo a serem notadas como excelentes professoras, e 

não como a professora lésbica (MEIRELES, 2012a). 

Apesar de contextos tão diferentes, e da distância de quase duas décadas 

entre os dois cenários, podemos perceber a permanência de problemáticas em 

comum, com angústias e impasses ainda semelhantes. Apesar das diferenças 

culturais, sociais e históricas, e da existência de leis específicas, a insegurança, 

ainda que em escalas diferentes, conservam-se. 

E, muitas vezes, nem mesmo essa excelência é satisfatória e essa estratégia 

pode se mostrar frágil quando a pressão é forte demais. Uma das professoras que 

aparece na pesquisa de Kissen (1993) relata que foi uma ilusão acreditar que seu 

empenho poderia salvá-la no caso de assédio ou demissão homofóbica. A docente 

teve um problema com uma aluna, o que gerou reclamações para a direção por 

parte da mãe da garota. Dois anos mais tarde, após a mesma aluna ter saído e 

retornado à escola, a professora resolve mandar a ela um bilhete dando as boas-

vindas, num sinal de amizade. Esse bilhete cai nas mãos da mãe da menina, que 

novamente vai reclamar para a direção, desta vez afirmando que a professora está 

assediando sua filha. A direção, contudo, não usa este argumento para pressionar a 

docente, mas elabora um relatório questionando suas práticas pedagógicas. A 
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professora se sente muito injustiçada, pois a direção nunca havia acompanhado seu 

plano de aulas ou suas aulas. Sem apoio do sindicato, sentindo-se isolada, 

desmoralizada e pressionada, ela se demite (KISSEN, 1993). 

Apesar de todas as agressões, da insegurança e da vulnerabilidade, não se 

pode dizer que o único papel desempenhado pelas docentes que dão voz aos 

estudos é o de vítima, numa atuação meramente passiva. Ao contrário, em diversas 

ocasiões elas se posicionam, fazendo valer seus direitos e enfrentando os discursos 

agressores. 

O poder dessas professoras pode ser observado em exercício até mesmo 

quando elas optam por não se assumir no ambiente escolar. Essa escolha, como 

mostra Tania Ferfolja (2005 e 2007), não deve ser vista necessariamente como 

resultado da opressão heteronormativa, de homofobia internalizada ou de um 

comportamento submisso e vitimista. 

O silêncio, nesse sentido, também pode ser compreendido como uma forma 

de controle (ainda que até certo ponto) que as professoras mantêm em relação a 

quem saberá ou não sobre sua identidade. 

Há, ainda, os diversos casos em que as docentes passam por longa reflexão 

e, por inúmeros motivos, decidem se assumir, atribuindo a si mesmas, então, papel 

protagonista no enfrentamento da homofobia institucional e também na 

desconstrução de conceitos há muito arraigados. 

Em suma, podemos notar alguns pontos que se destacam nas pesquisas 

sobre as vivências das professoras lésbicas em diferentes contextos e níveis de 

ensino. De modo geral, trata-se de experiências permeadas por inseguranças, em 

maior ou menor escala, e isso por inúmeros motivos. 

 As lésbicas – e as professoras lésbicas, em particular – encontram 

grande resistência, pois colocam em xeque o modelo que a professora deve 

representar, assim como a mulher. A mulher lésbica, ao invés de ser vista como 

aquela que cuida, que ampara, que pode ser uma espécie de segunda mãe (visão 

que ainda se tem em muitos casos das docentes), é tida como alguém que rompe 

com o poder de dominação do patriarcado e com a heteronormatividade. Representa 

uma ameaça na medida em que simboliza a possibilidade de existência de uma 

sexualidade feminina independente do homem, de um prazer livre que não orbita em 

torno do fato. 
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 Além disso, essas docentes vivem cotidianamente uma grande pressão para 

permanecerem invisíveis, o que as obriga, em grande parte dos casos, a viver uma 

rotina de autovigilância, cercando-se de cuidados para que sua identidade não seja 

revelada. Isso envolve uma série de atenções com o próprio comportamento, com as 

falas, com o corpo, gestos, roupas, etc. O medo é uma sensação presente na maior 

parte do tempo, e, em geral, está ligado à possibilidade de que alguém do ambiente 

escolar (colegas, estudantes ou pais e mães de alunos/as) descubra sobre sua 

orientação sexual e às consequências que essa revelação possa vir a ter, como 

agressões ou até mesmo demissões homofóbicas. 

 Essa rotina de inseguranças acaba se transformando, muitas vezes, em fonte 

de sofrimento psíquico. A sensação de vulnerabilidade constante, a vergonha, 

muitas vezes, de si mesmas, o risco de vivenciar situações de humilhação pública, 

tudo isso é razão de ansiedade e angústia, para muitas docentes. O que se agrava 

com um aspecto que aparece também em algumas pesquisas: o fato de se reviver 

mentalmente várias vezes uma situação que se enfrentou ou se presenciou um 

acontecimento homofóbico, pensando em qual deveria ter sido a reação correta ou, 

pelo menos, mais adequada. O fato de não se considerar preparada para certas 

ocasiões, de considerar que se deveria ter usado outras palavras, de outros modos, 

e repensar isso a ponto de aparecer nas entrevistas aparenta ser igualmente 

importante fonte de estresse emocional. 

 Outras constantes específicas das vivências das docentes lésbicas também 

envolvem o medo e a insegurança. O isolamento, por exemplo, ocorre, por um lado, 

como uma tentativa de preservar a privacidade e, por outro, como um meio de se 

resguardar de possíveis acusações de assédio (já que um dos ataques recebidos 

por essas professoras diz justamente respeito à possível má influência que elas 

podem representar aos/às estudantes). 

 Por outro lado, existem possibilidades, nos diferentes contextos, de 

construção de vibilidade lésbica no ambiente escolar por parte das professoras, e de 

uma visibilidade que seja pedagógica. 

 De modo geral, alguns fatores facilitam a experiência das docentes que 

decidem se assumir na escola: o apoio legal; o apoio institucional; e o apoio pessoal. 

 O apoio legal diz respeito à existência de leis específicas que protegem os/as 

trabalhadores/as de discriminação no ambiente de trabalho e/ou demissões 

homofóbicas. Em alguns contextos verificados, como algumas regiões dos Estados 
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Unidos e na Irlanda, a existência de sindicatos, além da legislação, especificamente 

voltados às/aos docentes LGBT contribui para a segurança desses/dessas 

profissionais, ainda que não impeça a ocorrência de violências e a invisibilidade 

dessas pessoas. 

 O amparo institucional e pessoal está ligado ao modo como a direção, a 

coordenação pedagógica, os/as outros/as professores/as e toda a equipe 

profissional da escola lidam com a questão da diversidade sexual. São abertos/as ou 

fechados/as à discussão desse tema? Facilitam o debate, promovem atividades que 

discutem a homofobia, incentivam um comportamento que respeita à diversidade? 

Ou, por outro lado, coagem docentes a não falar da vida pessoal, perseguem e 

punem casais adolescentes do mesmo sexo na escola e encorajam práticas 

intolerantes? 

 A relação com pais e mães dos/as estudantes também faz bastante diferença. 

Uma comunidade intolerante evidentemente também dificulta a construção de 

visibilidade por parte das professoras, bem como todo um trabalho pedagógico no 

sentido da desconstrução de preconceitos e do combate à discriminação. 

   Nesse sentido, a existência de legislação específica ou mesmo de sindicatos 

não é capaz, por si só, de resolver esse problema que se dá no âmago da escola. 

 Outros fatores também influenciam e ajudam a equilibrar ou desequilibrar 

essa relação entre as docentes lésbicas e o ambiente escolar. A intolerância 

religiosa é uma delas. A partir do momento que a religiosidade de parte da equipe ou 

da comunidade deixa o âmbito privado e passa a sufocar, inviabilizar e violentar a 

existência de LGBTs na escola (ainda que primeiramente essa intolerância não 

esteja voltada a docentes, mas a estudantes), ela passa a ser um problema e um 

elemento de opressão para essas professoras. 

 Para docentes inseridas em instituições de ensino religiosas, essa questão é 

ainda mais complexa pois, mesmo que exista lesgislação específica protegendo 

profissionais LGBTs, esses ambientes permanecem, de alguma forma, intocáveis, 

dada a liberdade para, dentro de seus muros, imprimir seus valores. 

 Mesmo assim, é possível construir uma visibilidade lésbica no ambiente 

escolar e as professoras encontram maneiras de viabilizar isso, usando a própria 

experiência e existência na escola para auxiliar na desconstrução da 

heteronormatividade. 
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 Evidentemente, esse processo não é livre de percalços e reveses, mas, 

muitas vezes, elas conseguem construir um ambiente mais seguro tanto para si 

mesmas quanto para estudantes LGBTs na escola, além de, a partir de suas 

existências, obrigarem as instituições escolares a reconhecer a questão da 

homofobia e da discriminação como uma realidade existente em seus cotidianos. 

Isso, por si só, pode parecer algo pequeno, mas já é um grande avanço em espaços 

onde, muitas vezes, nem se reconhece este assunto. 

 O silenciamento de suas próprias identidades, apesar do que aparenta num 

primeiro momento, traz uma falsa sensação de segurança, já que a pessoa não está 

sendo respeitada pelo que é, mas justamente por esconder quem é. A delicada 

ilusão de segurança é constantemente ameaçada pelo risco de ser descoberta, e a 

vulnerabilidade ganha destacada concretude. Além disso, como assinala Juan 

Cornejo Espejo (2011), o armário – metáfora para aqueles/as que vivem uma 

situação em que sua orientação sexual é um segredo – pode parecer um escudo 

protetor, mas não favorece o desenvolvimento pessoal ou a autorrealização, já que 

“a sensação de desonestidade para consigo mesmo e para as pessoas ao redor 

parece ser o sentimento que acompanha aquelas pessoas que decidem permanecer 

nele [no armário]” (ESPEJO, 2011, p.64, tradução nossa). 

Portanto, ainda que grande parte dos estudos verificados aponte no sentido 

da invisibilidade lésbica, que não ocorre apenas na área educacional, como visto, há 

experiências efetivas e positivas de uma visibilidade lésbica, que é também 

pedagógica. 

A dimensão pedagógica se dá na medida em que a existência, 

autoidentificação e autoafirmação dessas professoras rompem com o modelo de 

docente esperado e também com a heteronormatividade no ambiente escolar, dando 

margens a uma nova compreensão da sexualidade, da convivência democrática e 

das possibilidades das relações humanas.   
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CAPÍTULO 2 – PENSANDO CAMINHOS, TECENDO PERCURSOS: REFLEXÕES 
METODOLÓGICAS 
 

 

 No presente capítulo, busco explicitar e justificar os caminhos escolhidos, 

planejados e percorridos no processo de construção deste trabalho, discutindo 

também os movimentos entre o planejado e o executado. 

 Parto do levantamento da produção acadêmica realizada tanto no âmbito 

internacional quanto no campo nacional que ajudou a compor a discussão sobre os 

referenciais teóricos deste trabalho, esclarecendo as bases de dados utilizadas bem 

como o passo a passo das palavras-chave aplicadas para a recuperação das 

pesquisas discutidas. 

 As informações contidas nas produções levantadas foram incorporadas nas 

reflexões sobre o tema contidas no capítulo 1, por isso apresento aqui apenas um 

breve resumo dessa produção, a partir das pesquisas de estado da arte localizadas. 

 Em seguida, tratando-se de uma pesquisa qualitativa, pontuo, ainda que 

sucintamente, suas fundamentais diferenças em relação à pesquisa quantitativa e 

aponto seus principais instrumentos. Julgo importante, dentre os instrumentos 

possíveis em uma pesquisa qualitativa, destacar o uso das entrevistas. Comento 

seus tipos mais gerais, tais como as estruturadas, semiestruturadas e abertas, e 

justifico a opção pelos roteiros semiestruturados. 

 Passo, então, à discussão sobre a utilização e aplicação de entrevistas 

semiestruturadas, ressaltando suas características centrais, suas limitações e 

possíveis falhas, além dos cuidados necessários tanto para a elaboração do roteiro 

quanto para o encontro com as informantes e concretização do diálogo. 

 Retomo, também, os principais objetivos da pesquisa para determinar e 

justificar o roteiro em relação às questões elaboradas e à ordem em que são 

apresentadas. 

 Apresento, por fim, o roteiro geral, primeiramente com as questões relativas 

ao quadro descritivo das entrevistadas e, depois, com as questões centrais que 

balizaram as entrevistas, além da Carta Convite, com o Termo de consentimento 
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livre e esclarecido, que contém informações gerais sobre a pesquisa e que foi 

assinado pelas participantes. 

 Desta forma, o capítulo está estruturado, primeiramente, de modo a introduzir 

uma breve discussão sobre as possibilidades, orientações e riscos do percurso 

metodológico e, posteriormente, mostrando quais foram as escolhas e aplicações 

para o desenvolvimento desta pesquisa. Busquei utilizar este espaço para mostrar o 

movimento entre as reflexões envolvidas no planejamento e a viabilidade da 

execução de fato da pesquisa. 

 

2.1 – Sobre o levantamento bibliográfico: o lugar das professoras lésbicas na 
pesquisa em Educação 
 

O campo de estudos sobre diversidade sexual e educação tem se expandido 

e aprofundado mais recentemente mas, em relação a docentes LGBT, e, mais 

particularmente, sobre docentes lésbicas, as pesquisas ainda estão se 

desenvolvendo, especialmente no Brasil. Dialogar com os trabalhos internacionais 

concluídos passou a ser fundamental para uma compreensão das principais 

problemáticas da área, suas metodologias, limitações, lacunas e avanços. 

Tendo em vista estas informações, foram realizadas buscas, entre março e 

novembro de 2014, em algumas bases de dados utilizando-se descritores (termos 

estruturados e indexados das bases de busca) e palavras-chave (termos sugeridos 

pelos autores e que podem resultar em recuperações importantes, sendo 

complementares aos descritores). 

As bases de dados internacionais consultadas foram o ERIC (Education 

Resources Information Center) e o PsycINFO  (American Psychological Association), 

sendo os descritores diferentes para cada um dos bancos, dada suas 

especificidades. 

Para a base ERIC, os descritores foram “elementary school teachers” (para 

que não se precisasse usar “educação básica” e “professores”, chegando-se a um 

termo mais específico), “homosexuality” (por “lésbicas”, “lesbianismo” ou 

“lesbianidade” não existirem como descritores), “sexual orientation” e “women”. Já 

para o PsycINFO, foram “lesbianism”, “elementary school teachers” e “sex roles”. 
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Na base ERIC, utilizando os descritores “elementary school teachers” + 

“homosexuality” (para a realização de uma busca mais precisa) como assuntos 

principais, chegamos a cento e dez resultados. Contudo, a maioria deles não está 

relacionada diretamente à questão “professoras lésbicas”, ou mesmo 

“professoras/es” ou “educadoras/es LGBT”, tratando de temas como estudantes com 

mães/pais homossexuais, visão de professoras/es sobre estudantes LGBT, 

enfrentamento de homofobia no ambiente escolar, entre outros. 

Selecionando apenas os textos com tema “professoras/es LGBT”, chegamos 

a 15 textos. Uma informação que considerei importante é que, destes, nove textos 

são da década de 1990 (de 1993 a 1999), cinco são dos anos posteriores a 2000 (de 

2004 a 2012) e 1 é de 1976. 

No PsycINFO, utilizando os termos “lesbianism” e “elementary school 

teachers” (também para uma recuperação mais precisa), chegamos a cinco 

resultados. Destes, três artigos tratavam realmente do tema “professoras lésbicas”, 

novamente com maior predominância na década de 1990: um de 1991, um de 1996 

e um de 2012. Contudo, apenas o de 2012 pôde ser recuperado na íntegra. Os 

outros dois não estavam disponíveis online para uso pela USP e as bibliotecas não 

possuíam as respectivas revistas. 

Já na base ERIC, a partir do termo “lesbian teacher” usado livremente, 

chegamos a trinta e um resultados, sendo que muitos coincidiram com os da 

PsycINFO e alguns não estavam diretamente relacionados ao tema. Muitos não 

também permitiam acesso, sendo que conseguimos recuperar apenas dois novos 

textos na íntegra. 

Alguns textos que não puderam ser recuperados pelas duas bases já citadas 

foram acessados pela EBSCO. Ao todo, foram recuperados nove artigos, a maioria 

dos anos 2000 (entre 2001 e 2009) e um de 1999. 

Após a busca nas bases, foram agrupados trinta e três registros que abordam 

diretamente o tema de professoras lésbicas nos ensinos fundamental e médio. 

Todos eles são publicados em língua inglesa e resultam de pesquisas em quatro 

países: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá. 

Desfazendo a impressão inicial de que a maioria da produção era da década 

de 1990, a distribuição das pesquisas por data ficou da seguinte forma: vinte e dois 

dos anos 2000 (sendo a mais recente de 2012), nove da década de 1990 e dois da 

década de 1970. 
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Em uma primeira tentativa de agrupar as pesquisas por subtemas 

trabalhados, e analisando mais demoradamente os textos (aprofundando a leitura 

para além dos resumos), foi possível perceber que alguns trabalhos, apesar dos 

títulos e palavras-chave, não abordavam exatamente o tema “professoras lésbicas” 

ou mesmo docentes LGBT. Ou, apesar de abordagem a temática, não se 

caracterizavam como trabalhos científicos, sendo ou relatos pessoais romantizados, 

algo próximo de crônicas (caso de BACON, 2009 e WOLFE, 2009) ou reportagem 

curta de jornal (a exemplo de HYNES, 2012). 

A publicação de Griffin e Lake (2012) trata, na verdade, do peso que 

postagens em redes sociais têm na relação entre docentes e diretores/as de 

escolas, ou seja, qual é o impacto que elas têm sobre a visão de diretores/as sobre 

o corpo docente. 

Já Sherblom e Bahr (2008) discutem questões básicas sobre sexualidade (O 

que é homossexualidade? Homossexuais podem ser psicologicamente saudáveis? 

Filhos/as de pais e mães homossexuais correm algum risco?) no que pretende ser 

uma espécie de guia prático para pais e mães, docentes, coordenadores/as e 

diretores/as de escolas. Por outro lado, experiências de lésbicas na academia 

aparecem no estudo de Rothblum (1995) que, entretanto, coloca o foco sobre as 

estudantes homossexuais e suas vivências na universidade. 

Utilizando a base Redalyc (Rede de Revistas Científicas da América Latina e 

Caribe, Espanha e Portugal), a partir do termo “lesbianas”, foram recuperados um 

mil quatrocentos e vinte e um registros. Aplicando um filtro com o termo “profesoras 

lesbianas” (entre aspas), foram recuperados quatro artigos, sendo uma pesquisa 

colombiana, uma chilena e as restantes, espanholas. Um dos artigos (PIEDRA, 

GARCÍA-PÉREZ, FERNÁNDEZ-GARCÍA e REBOLLO, 2014) analisa as atitudes 

dos/das professores/as de educação física em relação às questões que concernem 

à desigualdade de gênero. Outro (PÉREZ SAMANIEGO, FUENTES MIGUEL e 

DEVÍS DEVÍS, 2011) reflete sobre as análises narrativas no campo da Educação 

Física e o terceiro (DEVÍS-DEVÍS, 2012) traz uma discussão similar, sobre a 

investigação sociocrítica também na área de Educação Física. Estas pesquisas 

foram recuperadas pois, utilizavam o tema “professoras lésbicas” em algum 

momento do texto para exemplificar temas de outros estudos. 

O estudo colombiano, por sua vez, aborda as práticas educomunicativas de 

oito cientistas lésbicas, vinculadas a universidades colombianas, buscando 
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compreender como sexualidades não heteronormativas reconfiguram a produção e 

circulação do conhecimento especializado. De maneira geral, a pergunta colocada é 

a seguinte: como essas pesquisadoras se posicionam em relação à sua sexualidade 

frente à comunicação de seu conhecimento para públicos não especializados? 

(PÉREZ-BUSTOS e BOTERO-MARULANDA, 2014). 

Apesar de tratar de experiências de professoras universitárias e de abordar 

mais particularmente a dimensão da pesquisa e a divulgação do trabalho 

acadêmico, o artigo também discute projetos desenvolvidos pelas docentes que 

envolvem diretamente a comunidade discente e colocam sua sexualidade em 

destaque nessa relação. Por isso, esta pesquisa foi considerada neste trabalho. 

Pesquisando, por outro lado, na base Scielo (Scientific Electronic Library 

Online), que abrange periódicos científicos brasileiros, foram encontradas vinte e 

seis referências a partir do termo “professoras”, mas nenhuma era relacionada a 

professoras lésbicas ou bissexuais. 

A partir do termo em inglês “lesbian”, foram recuperados sete artigos, mas 

nenhum sobre docentes. Como termos relacionados, estão registrados “lesbian and 

gay parenting”, “lesbian body”, “lesbian motherhood”, “lesbiana”, “lesbiandade”, 

“lesbianidade”, “lesbianism”, “lesbianismo”, “lesbianity”, “lesbiano”, “lesbians”. 

Algumas novas referências apareceram relacionadas a estes termos, mas 

novamente nenhuma sobre docentes. Os temas que aparecem são violência, saúde, 

arte, homomaternidade, mídia televisiva e relações entre estudos gays e lésbicos e 

estudos de gênero. 

Seguindo a lista de termos relacionados, temos “lesbica”, “lesbicas”, “lesbicos” 

e “lesbienne”. Entre os resultados, aparecem algumas novas referências, como um 

artigo sobre preconceito, testes e medidas, um sobre Cassandra Rios e outro sobre 

socializações lésbicas. 

No portal de periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior), pesquisando a partir do termo “professoras lésbicas” 

(entre aspas), recuperam-se dois registros iguais, de uma pesquisa colombiana, os 

mesmos que aparecem nos resultados das buscas feitas na página da Redalyc. 

Para “docentes lésbicas” não há nenhum resultado. 

Utilizando-se apenas a palavra “lésbicas”, recuperam-se duzentos e sessenta 

e um resultados. A partir da leitura dos títulos e resumos, percebe-se que a maioria 

não está diretamente ligada ao tema, mas aparecem como resultado da busca, pois 
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apresentam, em algum momento do texto, a palavra “lésbica” exemplificando alguma 

outra pesquisa ou por citar o termo LGBT e explicar a sigla entre parênteses. 

Alguns resultados são, ainda, coincidentes com os recuperados pela SciELO. 

Os outros abordam uma variedade de temas como acesso à saúde, violência contra 

a mulher lésbica, violência conjugal em relacionamentos lésbicos, 

homomaternalidade, políticas públicas voltadas à população homossexual feminina, 

militância lésbico-feminista, movimentos sociais, mídia televisiva, subjetividades 

lésbicas, entre outros. Contudo, o tema específico de “professoras lésbicas” não 

aparece. 

Na mesma base (CAPES), a partir do termo em inglês, entre aspas, “lesbian 

teachers”, são apresentadas trinta e sete referências. Basicamente, são as mesmas 

recuperadas nas bases internacionais. Algumas, contudo, aparecem mais de uma 

vez, como Ferfolja (2008 e 2010) que são exibidas duas vezes cada, a referência do 

livro de Karen Graves (2009), que também aparece duas vezes, mas que não é 

possível acessar na íntegra, e seis resenhas do mesmo livro. Além destas 

referências, aparecem dois artigos de jornal, um sobre uma professora que manteve 

relações com uma aluna e outro sobre uma professora lésbica demitida, um artigo 

sobre trabalho social com adolescentes gays e lésbicas, e outro sobre políticas 

públicas educacionais para diversidade sexual. 

Alertas nos buscadores Google e Google Acadêmico com os termos “lesbian 

teachers” foram criados, com o objetivo de receber atualizações sobre eventuais 

textos postados na rede. Alguns trabalhos sobre educação e diversidade sexual 

foram recuperados pelo Google Acadêmico, mas não eram pesquisas diretamente 

voltadas ao tema professoras lésbicas. Apenas um estudo nacional (MACIEL, 2016) 

diretamente ligado ao assunto foi recuperado. 

Quanto ao Google comum, foi interessante perceber que 100% dos alertas 

estavam relacionados a publicações pornográficas: vídeos em que a questão 

professora lésbica versus aluna era usada como fetiche. Esta ideia está ligada ao 

imaginário que perpetua a crença de que professoras lésbicas seriam 

hipersexualizadas, potencialmente pedófilas, prontas para seduzir adolescentes ou 

mesmo crianças. Por outro lado, está presente a fantasia de que uma professora 

homossexual é nada além de homossexual. Sua existência está resumida à sua 

sexualidade, restando, portanto, apenas o campo da sedução e da atividade sexual 

para sua existência na escola. 
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 Em relação às pesquisas internacionais, dois trabalhos de revisão fornecem 

um amplo panorama do campo. São eles o de Tania Ferfolja (2009) e o de Thomas 

Duke (2008), uma revisão crítica de vinte e dois artigos estadunidenses sobre 

professores/as gays e lésbicas. 

 Ferfolja (2009) analisou trabalhos de quatro países de língua inglesa (Estados 

Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália) e traz importantes informações sobre a 

pesquisa na área. 

 O primeiro aspecto destacado pela pesquisadora é que inúmeros estudos 

tratam de professores e professoras LGBT de modo indiscriminado. Raramente há 

discussões analíticas sobre as questões de gênero envolvidas nos resultados das 

pesquisas. A autora ressalta que uma das necessidades de se estudar a questão 

das professoras lésbicas de modo específico, e não juntamente com professores 

gays, passa por uma problemática: os homens ainda podem se ancorar na 

hegemonia masculina que lhes garante poder. As professoras, de outra forma, 

podem se sentir menos seguras e mais vulneráveis ao se assumir, já que isso 

também implicaria em uma afronta radical ao papel tradicionalmente estabelecido 

para elas ao longo da construção da carreira docente. 

 O segundo ponto destacado por Ferfolja é o silenciamento e a marginalização 

sofridas por essas professoras. Ela lembra que, desde a década de 1990, trabalhos 

apontam para discriminações, perseguições e vários tipos de assédio que essas 

professoras sofrem no ambiente de trabalho por conta de sua orientação sexual. 

 Esses problemas aumentam ou diminuem dependendo do contexto social e 

cultural em que elas estão inseridas. Escolas ligadas a igrejas, por exemplo, 

apresentam maiores dificuldades em lidar com a questão. Já escolas em que 

coordenadores/as e diretores/as estão de alguma forma informados/as sobre a 

discussão relacionada à homofobia e diversidade sexual apresentam maior abertura 

para o diálogo sobre o assunto. De qualquer forma, relatos sobre discriminação, 

assédio e stress ligados à questão da orientação sexual de professoras no ambiente 

de trabalho continuam aparecendo nas pesquisas, mesmo nas mais recentes. 

Outro apontamento diz respeito à existência de uma legislação específica, 

nestes países, que protegem docentes e trabalhadores/as de modo geral de 

demissão homofóbica. Ainda que pesquisas mostrem que as professoras não 

necessariamente se sentem mais seguras ou mais à vontade para se assumir no 

ambiente escolar por causa dessas leis, já que elas não conseguem ter uma 
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atuação sobre a discriminação (mais ou menos velada) que ocorre no cotidiano das 

escolas, é indiscutível que isso representa um avanço em relação ao respeito à 

cidadania, à diversidade e aos direitos humanos. Segundo a autora, a aplicação 

destas leis ajuda a criar uma cultura escolar positiva em relação à diversidade 

sexual, além de possibilitar a punição de agressores (quando as professoras são 

capazes de levar a conhecimento público violências homofóbicas sofridas). 

Ainda que haja avanços na legislação, nas organizações e sindicatos, a área 

da educação continua sendo, segundo Ferfolja, umas das piores em termos de 

discriminação e assédio por conta da orientação sexual, ainda que alguns ou 

algumas docentes tenham sucesso ao se assumir. As experiências de discriminação, 

violência e o que Ferfolja chama de sentimento anti-gay (e anti-lésbico) continuam 

sendo uma realidade no ambiente de trabalho, potencialmente hostil para estas 

professoras. Muitas escondem sua orientação sexual por medo de serem demitidas, 

perseguidas, ou de terem sua credibilidade profissional comprometida ou 

questionada. 

Tanto professores gays quanto professoras lésbicas temem, se descobertos, 

ser associados/as com abusadores de crianças, promíscuos, pedófilos, doentes 

mentais e pessoas instáveis emocionalmente. 

Por tudo isso, as professoras desenvolvem estratégias para administrar sua 

sexualidade no ambiente de trabalho.  Elas tendem a tomar uma série de cuidados 

para esconder sua identidade. Monitoram sua aparência, seu comportamento, seus 

gestos e temas de conversas. O cuidado e a vigilância se tornam permanentes. 

Essa preocupação com a reputação acaba levando muitas docentes, segundo 

os estudos, a redobrar a atenção com o desempenho e a dedicação com o trabalho. 

Sobressair-se profissionalmente seria uma forma tanto de compensar a não 

adequação ao padrão heterossexual quanto de desviar a atenção de sua 

sexualidade. 

 Esse excesso de vigilância, autoimposta cotidianamente, somado à elevada 

dedicação, gerariam, segundo estudos apresentados, problemas de saúde para as 

docentes, tendo várias entrevistadas fazendo relatos nesse sentido. Este, somado 

aos outros já apresentados, seria um fator da alta evasão de professores/as LGBT 

da carreira docente. Segundo pesquisa levantada por Ferfolja (1987), metade dos/as 

professores/as que abandonaram a profissão agiram assim em consequência do 

estresse relacionado a ser gay ou lésbica. A autora inclusive usa esse resultado para 
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defender ações urgentes para se enfrentar a questão, dada a necessidade, nos 

países ocidentais, de manter as/os docentes no magistério, já que mais da metade 

abandona o emprego nos cinco primeiros anos. 

 Tema muito discutido entre os/as pesquisadores/as da área é a escolha de 

assumir-se ou não dos/as docentes. O ato de assumir-se, para as professoras, é 

uma questão complexa. Muitas se sentem culpadas por não dizerem a verdade 

sobre sua sexualidade, mas outras entendem, por outro lado, que essa atitude pode 

ser vista como uma espécie de propaganda. 

Fornecer modelos políticos positivos para jovens LGBT é visto como algo 

importante pelas políticas de identidade e também por ativistas, por ser possível, por 

meio disso, desfazer estereótipos e ajudar na construção de uma identidade mais 

bem resolvida e isenta de culpas. 

Contudo, há questionamentos em torno disso. Questiona-se, por exemplo, se 

o fato de se assumir pode ajudar a construir ou a destruir a credibilidade de um/a 

docente. Além disso, esta atitude poderia ser interpretada de diferentes formas 

pelas/as estudantes. Alguns/as poderiam descobrir um modelo positivo, mas 

outros/as poderiam se sentir expostos, mais vulneráveis. 

Em relação aos referenciais teóricos utilizados nas pesquisas analisadas, 

Ferfolja mostra que, em geral, elas tendem a ser ecléticas. Muitas se baseiam nas 

Teorias da Opressão que focam suas análises em grupos oprimidos e 

marginalizados. Mas, sob sua perspectiva, elas acabam se tornando limitadas 

principalmente por levar pouco em consideração as relações de poder, colocando 

essa relação de opressão como uma via de mão única, como se só houvesse 

opressores/as e oprimidos/as, e estes/as não tivessem condições de construir um 

discurso contra hegemônico e fossem totalmente desprovidos/as de poder e de 

capacidade de resistência. 

Ferfolja destaca o trabalho de Khayatt (1990, 1992 e 1997), como importante 

justamente pela análise teórica, ao utilizar o pensador marxista italiano Antonio 

Gramsci e seu conceito de hegemonia. Sob este ponto de vista, as professoras de 

modo geral não seriam contratadas apenas pela sua qualificação profissional, mas 

também para representar um modelo (reprodutor da norma heterossexual) que deve 

ser reproduzido e mantido sob a vigilância da ideologia dominante. Contudo, mesmo 

reconhecendo uma relação de opressores versus oprimidos, essa visão considera o 
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poder de resistência das professoras, que são capazes de organizar um discurso e 

uma ação contra-hegemônicas. 

Os próprios trabalhos de Ferfolja, baseados na teoria pós-estruturalista 

feminista, também consideram que nem sempre o silêncio das professoras sobre 

sua sexualidade no ambiente escolar é sinal de fracasso. Mesmo quando silenciam 

ou fingem, elas têm poder, não precisando necessariamente estar assumidas para 

atuar com resistência. A partir da teoria de performatividade de Judith Butler, a 

autora mostra que mesmo as professoras que parecem mais oprimidas, aquelas 

aparentemente silenciadas, podem subverter e desafiar a suposta naturalidade da 

heterossexualidade. 

A Teoria Queer também aparece destacadamente em inúmeros trabalhos 

problematizando as categorias sexuais, e as encarando de forma instável e fluida. 

Há, aqui, a incorporação de perspectivas heterossexuais e lésbicas, sob o 

argumento de que focar apenas na categoria “professoras lésbicas” contribuiria com 

a manutenção da relação hierárquica entre heterossexuais e homossexuais, o que 

poderia ser teoricamente e politicamente limitado. 

 Tania Ferfolja (2009) conclui afirmando que a pesquisa internacional 

demonstra que o ambiente escolar é potencialmente hostil para as professoras que 

se identificam como lésbicas, agindo de modo a controlar suas sexualidades por 

medo e assédio, marginalização e políticas e práticas institucionais. Elas, em geral, 

acabam silenciadas, por imposição externa ou por iniciativa própria, e buscam 

esconder ou filtrar o tempo todo informações sobre sua vida pessoal, o que pode 

acarretar danos para sua saúde e vida profissional. Apesar deste contexto opressivo, 

as pesquisas também reconhecem que as professoras têm capacidade de subverter, 

desafiar e resistir. 

 Já Thomas Duke lança o foco sobre outro ponto. Avaliando as pesquisas 

publicadas sobre o tema, considera que o trabalho na área tem grande importância e 

pode influenciar políticas públicas e práticas educacionais. Contudo, considera que 

grande parte da pesquisa no campo ainda apresenta muitas lacunas, além de não 

ser publicada em espaços em que possa ser lida por um público mais amplo, de 

modo a impactar no debate mais abrangente sobre educação nos Estados Unidos. 

De maneira geral, divide os estudos encontrados em quatro tipos: análises 

legais, que examinam a aplicação das leis e/ou revisam casos de tribunal (10 dos 22 

artigos); estudos empíricos, que reúnem e analisam dados quantitativos ou 
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qualitativos, levantando questões de pesquisa (4 do total); “relatórios anedóticos”, 

como chama o autor, que são uma espécie de crônicas a partir de experiências 

pessoais, mas que não colocam necessariamente problemas de pesquisa e nem 

métodos sistemáticos (3 de 22); e os chamados position papers, em que há a 

elaboração de quadros teóricos, perspectivas filosóficas e um posicionamento 

político acerca de um determinado tema (5 do total). 

Sobre os assuntos e conclusões mais recorrentes, destaca: as escolas 

públicas nos Estados Unidos da América são espaços de homofobia institucional; 

leis estaduais e federais discriminatórias em relação a docentes gays e lésbicas7 

contribuem para a homofobia nas escolas; muitos docentes gays e lésbicas 

permanecem ocultos por medo de perder seus empregos; estudantes gays e 

lésbicas perdem a oportunidade de ter um modelo adulto positivo como referência; 

educadores e estudantes gays e lésbicas, bem como estudantes de famílias gays e 

lésbicas sofrem assédio nas escolas; estudantes gays e lésbicas sofrem agressões 

violentas8; parte dos/as educadores/as gays e lésbicas sentem-se empoderados 

quando conseguem se assumir no trabalho; e a presença de docentes gays e 

lésbicas assumidos/as na escola pode criar um ambiente de aprendizagem em que 

estudantes gays e lésbicas se sintam mais seguros e acolhidos. 

A escassez de estudos empíricos sobre as experiências de docentes gays e 

lésbicas no ambiente escolar com questões de pesquisa e metodologia claras 

sustenta o argumento de alguns/as analistas que defendem que estas investigações 

são proibidas e desencorajadas, tendo sido excluídas e desqualificadas. 

 E essa desqualificação se dá apesar dos apontamentos também de críticos 

de que as escolas públicas podem, quando enfrentam essas discussões, tornar-se 

espaços em que os/as jovens são empoderados para resistir democraticamente e 

positivamente quando em situações de vulnerabilidade. 

 Duke (2008) ainda argumenta, com base nos/as teóricos/as examinados/as, 

que a opressão e subjugo vividos pelas pessoas oprimidas é tão penetrante que não 

permite, por vezes, que a pessoa perceba sua própria condição. Citando Paulo 

Freire, explica esse fenômeno como o da falsa consciência, e afirma que a 

consciência da opressão é o primeiro passo para a libertação. 

                                                           
7- O autor usa o termo “gays e lésbicas”, e não LGBT. 
8- Não especifica se apenas dentro ou também fora dos ambientes escolares. 
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Desta forma, é essencial construir “narrativas de libertação” (DUKE, 2008) 

que empoderem docentes gays e lésbicas que, por sua vez, possam também ajudar 

a construir autonomia e confiança para jovens gays e lésbicas passarem do medo, 

da vergonha e da passividade para o orgulho, para a esperança e autodefesa. 

Tais trabalhos devem, portanto, ajudar a superar as narrativas de silêncio, 

dando visibilidade às questões envolvidas no cotidiano de docentes e estudantes 

LGBT, criando protagonismo e possibilidades de superação. 

 Entretanto, ao invés de provocar e contribuir com uma discussão entre 

educadores/as, advogados/as, administradores/as escolares, políticos/as e demais 

pesquisadores/as e acadêmicos/as, os textos produzidos, avaliados por Thomas 

Duke, acabam circulando apenas entre os/as já familiarizados/as com o tema: 

educadores e pesquisadores/as de assuntos relacionados à diversidade sexual e 

gênero no ambiente escolar. Além disso, não estão, segundo o autor, em sua 

maioria, organizados como pesquisas científicas estruturadas capazes de sustentar 

e influenciar o debate em meios influentes politicamente. 

 No campo nacional, ainda são poucas as pesquisas que se debruçam 

especificamente sobre a questão das professoras lésbicas na educação básica, 

mas, de modo geral, elas dialogam com as problemáticas colocadas no campo 

internacional. Ariane Meireles (2012b) investiga as vivências dessas professoras na 

cidade de Vitória com as políticas públicas implementadas na área de diversidade 

sexual; Patrícia Maciel (2014), em estudo realizado em Pelotas, analisa modos de 

produzir o gênero na docência de professoras lésbicas; e Patrícia Granúzzio (2012) 

observa visibilidades e invisibilidades de mulheres homossexuais na escola, ou seja, 

como se deu a constituição como sujeitos dessas mulheres, em suas relações com 

as outras pessoas dentro da escola. 

  

2.2 – Retomando objetivos e escolhas metodológicas 
 

A presente pesquisa configura-se como uma pesquisa qualitativa. Uma 

abordagem qualitativa preocupa-se mais com a compreensão de uma determinada 

realidade social complexa, buscando motivos, significados, valores, visões de 

mundo (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 
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 Vale ressaltar desde o início que não se trata, aqui, de apontar pesos 

diferentes para pesquisas quantitativas e/ou qualitativas. Cada uma pode ser mais 

ou menos adequada dependendo do objeto que se deseja analisar e do problema 

que se busca compreender. Bernadete Gatti ressalta que “é preciso considerar que 

os conceitos de quantidade e qualidade não são totalmente dissociados”. A 

quantidade também pode ser usada como um significado que se atribui a um 

fenômeno, da mesma forma que, para se realizar um estudo qualitativo, é preciso 

que “o fato se manifeste em uma grandeza suficiente para sua detecção” (GATTI, 

2006, p.28). 

 Bernadete Gatti (2012), em outro momento de sua reflexão, lembra também 

que a pesquisa em educação tende, em sua maioria, a se afastar de estudos 

quantitativos e a privilegiar métodos qualitativos. Contudo, conforme o problema em 

questão, um ou outro tipo de aproximação pode ser mais eficiente. Além disso, em 

relação a vários problemas de pesquisa, essa dicotomia quantitativo/qualitativo não 

se sustenta, podendo ser mais prejudicial do que eficiente. Afirma: 

 
A questão central na busca de informações, dados, indícios, para 
determinada pesquisa, não está totalmente e rigidamente vinculada 
somente à técnica utilizada mas ao processo de abordagem e 
compreensão da realidade, ao contexto teórico-interpretativo, 
portanto, às formas de pensar, de refletir sobre os elementos a reunir 
ou já reunidos para responder ao problema da pesquisa. Uma 
questão de perspectiva, de concepção, de postura diante da 
realidade e do conhecer (GATTI, 2012, p. 30) 

 

 Portanto, a opção, na presente pesquisa, por uma abordagem qualitativa não 

se deu baseada na convicção de que esta apresente um melhor ou mais completo 

instrumental de investigação, mas apenas de que esta ofereça ferramentas que 

podem ser mais apropriadas para o tipo de indagação aqui proposto. 

 Nesse tipo de abordagem, o uso das entrevistas não se constitui no único 

recurso possível (DUARTE, 2004). Contudo, elas permitem captar como as pessoas 

compreendem e veem uma determinada realidade, bem como os significados de 

suas ações (FRASER e GONDIM, 2004). 

 Para Valdete Boni e Sílvia Jurema Quaresma (2005), assim como para Britto 

Júnior e Feres Júnior (2011), as entrevistas também são meios úteis para se obter 

dados que não poderiam ser alcançados de outras formas, como com fontes 

documentais ou por meio de observação, por exemplo. 
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 No caso do presente trabalho, foi importante levantar narrativas sobre o 

seguinte aspecto: o que significa ser uma professora lésbica no ambiente escolar? 

  Como já mencionado na apresentação do levantamento de outras pesquisas 

na mesma área, nacionais e internacionais, essa equação, na maior parte das 

vezes, não é muito tranquila. As docentes, em geral, vivenciam muita insegurança 

em relação à possibilidade de que sua identidade sexual seja descoberta e aos 

desdobramentos que essa revelação pode ter para suas vidas profissionais. A 

relação com colegas, bem como com pais e mães e até mesmo com alunos/as, 

enfrenta algumas dificuldades em relação a esse assunto, e o medo de perder o 

emprego e/ou a credibilidade é uma constante. 

 Há muitas particularidades no cotidiano de uma professora lésbica que 

desafiam e contradizem a suposta tarefa da escola de promover o respeito à 

diversidade e combater a homofobia. Entretanto, essas particularidades são 

acontecimentos, às vezes bem explícitos e, em muitos casos, bastante sutis, que 

poderiam levar um tempo incalculável para serem presenciados em uma observação 

em campo, por exemplo. 

 Sobre isso, enfatizam Selltiz et al.: 

 
[…] os métodos de observação se dirigem, fundamentalmente, para 
a descrição e compreensão do comportamento, tal como este ocorre 
naturalmente. São menos eficientes para dar informações sobre as 
percepções, sentimentos, crenças, motivações, previsões ou planos 
da pessoa; certamente não dão informação sobre comportamento 
passado ou comportamentos íntimos – como a atividade sexual ou o 
devaneio – que, por sua natureza, dificultam ou impedem a 
observação. Para obtê-la, foram criados o questionário, a entrevista e 
o método projetivo (SELLTIZ, 1975, p.265) 
 

 Recorri, portanto, ao instrumento das entrevistas para compreender como 

essas professoras relatam e dão significados ao cotidiano por elas vivido na 

educação básica de algumas cidades do estado de São Paulo, dado que as 

pesquisas nacionais no campo são escassas. 

 As entrevistas abertas permitem que o/a participante tenha mais liberdade ao 

falar sobre o tema que foi sugerido, sendo, por isso, muito útil para as pesquisas 

exploratórias. A interação se dá de modo próximo a um diálogo informal, com a 

diferença de que o/a entrevistador/a deve intervir o mínimo possível. Já as 

semiestruturadas se apresentam como uma combinação de questões abertas e 
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fechadas. Por meio delas, o/a participante também tem liberdade para discorrer 

sobre o tema proposto, mas seguindo um determinado roteiro que é estabelecido 

pelo/a entrevistador/a. Neste caso, o/a pesquisador/a também interfere o mínimo 

possível, devendo, contudo, ficar atento/a para a necessidade de aprofundar ou 

esclarecer algum ponto, de evitar grandes fugas do assunto principal e também de 

encorajar o/a interlocutor/a a falar mais sobre o assunto investigado (BONI e 

QUARESMA, 2005). 

 Ainda segundo Boni e Quaresma (2005), o tipo semiestruturado de entrevista 

apresenta vantagens e desvantagens. Entre as vantagens, o fato de permitir uma 

recuperação maior de amostra em relação às entrevistas estruturadas, que, muitas 

vezes, especialmente quando são apresentadas no formato de questionários 

enviados pelo correio ou correio eletrônico, podem não ser devolvidas pelos/as 

participantes. Outro ponto positivo seria a facilidade de participação para pessoas 

com dificuldades de se expressar por escrito. 

 A elasticidade em relação à duração e a possibilidade de respostas 

espontâneas também são apresentadas como vantagens desse tipo de entrevista. 

Com o/a participante presente, é possível aprofundar uma determinada questão, 

esclarecer algum ponto que não foi bem explicado e perceber e comentar reações, 

por exemplo. 

 Entretanto, esse recurso também apresenta desvantagens. As limitações do/a 

próprio/a pesquisador/a poderiam representar um problema: para a realização desse 

tipo de entrevista, podem ser necessários grandes deslocamentos, maior 

investimento de dinheiro. 

 Além disso, em entrevistas presenciais mais longas, nas quais existe um 

aprofundamento de várias questões, há a grande preocupação, por parte do/a 

participante, com o anonimato e com o julgamento que poderá ser feito de si 

mesmo/a. A presença física de um/a desconhecido/a interlocutor/a, que além de tudo 

pode ter sua posição interpretada como a de avaliador/a de respostas corretas e 

incorretas, pode intimidar o/a entrevistado/a, fazendo com que ele/a retenha 

informações importantes. 

 O medo de ter a identidade revelada é particularmente maior em situações 

em que as entrevistas são gravadas e as transcrições integrais são anexadas no 

relatório final da pesquisa. Trechos em que aparecem nomes e informações sobre 

pessoas, lugares, ou comentários sobre a ocupação ou particularidades que possam 



87 
 

vir a identificar o/a participante, se reveladas, podem gerar maior tensão durante a 

entrevista, fazendo com que a pessoa tome redobrado cuidado ao falar. 

 Por isso, é preciso atenção no momento da divulgação das transcrições das 

entrevistas para que não sejam reveladas informações que possam, de alguma 

maneira, revelar a identidade do/a participante, mas que também não sejam 

retiradas a ponto de comprometer o entendimento das informações ali contidas. 

 Outro problema, que também pode aparecer em questionários mas, foge mais 

facilmente do controle em entrevistas semiestruturadas, é a questão do viés. Ao 

realizar intervenções não programadas para aprofundar ou esclarecer um 

determinado assunto, corre-se o risco de deixar transparecer algum ponto de vista 

ou de induzir o/a participante a responder seguindo uma linha de raciocínio 

específica, o que pode colocar em xeque a confiabilidade das informações 

coletadas. 

 No caso específico da pesquisa aqui proposta, as vantagens levantadas 

pelos/as autores/as mencionados para o tipo de entrevista semiestruturada devem 

ser relativizadas. A facilidade para participação de pessoas pouco familiarizadas com 

a escrita não é necessariamente uma vantagem já que o grupo com o qual se 

trabalha aqui é de professoras. 

 Em relação à recuperação da informação, que se acredita maior em 

comparação com os questionários, é preciso levar em conta que o tema da pesquisa 

podia inibir a participação de muitas professoras em uma entrevista presencial, dada 

a exposição para se falar de um assunto tão pessoal e, muitas vezes, considerado 

um tabu na sociedade. 

 Talvez o número de participantes nesta pesquisa fosse mais elevado se todo 

o contato pudesse ser feito a distância. Contudo, um questionário respondido desta 

maneira certamente deixaria muitas lacunas e não apresentaria a profundidade 

desejada nas respostas. 

 Além disso, a principal vantagem do tipo de entrevista semiestruturada para a 

investigação aqui descrita é a possibilidade de aprofundar e esclarecer pontos que 

apareceram durante o diálogo e que não estavam previstos no roteiro. 

 Um exemplo que ilustra essa questão é apresentado por Fraser e Gondim 

(2004). Em uma pesquisa sobre nutrição, pode-se perguntar o que mais se valoriza 

na alimentação, dando algumas opções como resposta (exemplo de entrevista 

estruturada): nutrientes do alimento, sabor do alimento, quantidade de alimento 
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disponível. Se o/a entrevistado/a escolher a última opção, o/a pesquisador/a terá o 

dado de que o/a informante prioriza a quantidade de alimento disponível. Contudo, é 

apenas por meio da entrevista semiestruturada que se podem compreender as 

razões que levam a/o informante a escolher a terceira opção. Os motivos podem ser 

vários e uma resposta aberta pode oferecer informações variadas sobre processos 

de socialização e aspectos culturais que não seriam contemplados em uma 

entrevista estruturada. 

 A fala que se faz possível por meio de perguntas mais abertas termina por 

contemplar experiências, memórias, emoções e reflexões que ficariam de fora com a 

utilização de outro instrumental de pesquisa. Por isso, mesmo com as desvantagens 

apresentadas e com todos os riscos e cuidados necessários para a realização das 

entrevistas semiestruturadas, estas se apresentaram como o instrumento mais 

indicado para as questões presentes nesta pesquisa. 

 Sendo assim, justifica-se o uso de entrevistas semiestruturadas, mas faz-se 

necessária a explicitação defendida por Duarte (2004), com um detalhamento do 

processo de construção da pesquisa, para que ela não perca a credibilidade. 

Segundo a autora, esse cuidado deve ser redobrado quando se recorre a entrevistas 

semiestruturadas, pois a falta de um roteiro fechado pode ser confundida com a 

carência de um objetivo claro. Por isso, é importante observar e elucidar os 

seguintes critérios: a justificativa da escolha do instrumento de pesquisa; a seleção e 

o número de entrevistadas; seu quadro descritivo; como se deu o contato com as 

informantes e como as entrevistas aconteceram; o roteiro das entrevistas e os 

procedimentos de análise. 

 

2.3 – Quadro descritivo e Roteiro 
 

Antes da realização das entrevistas, foi necessário elaborar um quadro 

descritivo das informantes, contendo dados como sexo, idade, cor, religião, estado 

civil, orientação sexual, região onde residem e onde trabalham9, se têm filhos, 

formação, tempo de docência, rede e séries em que atuam, disciplina que lecionam 

e se acumulam cargos. Essas informações auxiliaram na análise das entrevistas 

                                                           
9 Lembrando que, no caso das professoras lésbicas, é particularmente importante o fato delas 

residirem mais perto do trabalho ou não. Este fator dá outra dinâmica para suas vidas privadas. 
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transcritas. 

  Igualmente pertinente foi a introdução, ou uma explicação geral do tema da 

pesquisa para a informante. A participante teve que compreender previamente do 

que se tratava a pesquisa, como se daria a entrevista e o tempo estimado de sua 

duração, que seu anonimato seria garantido e que ela poderia encerrar a 

participação no momento em que desejasse. Entender, em linhas gerais, a principal 

preocupação da pesquisa, foi importante para facilitar a interação e a disposição 

para o diálogo. 

 Apesar disso, foi preciso cuidado para não comprometer a entrevista 

revelando, por exemplo, as hipóteses da pesquisa, correndo o risco de influenciar as 

respostas das participantes (Breakwell et al., 2010). 

 Nesse momento, foi oportuno refletir sobre alguns aspectos da realização do 

encontro com as informantes, tais como o local de realização do diálogo, segundo 

assinala Rosália Duarte (2002). Ela destaca que o local de trabalho pode ser um 

ambiente inadequado por apresentar possíveis distrações constantes para o/a 

informante, como um telefone tocando, uma interrupção de alguém com um assunto 

urgente, ou até mesmo uma agenda aberta lembrando de um compromisso de logo 

mais. 

 A autora considera que a residência do/a informante pode ser um local mais 

adequado e mais propício a entrevistas mais longas, ricas e densas. O ambiente 

mais tranquilo e seguro da própria casa pode contribuir para o/a informante ser mais 

aberto e expressar melhor suas ideias. 

 No caso da pesquisa com professoras lésbicas, considerei que o local de 

trabalho poderia ser realmente impróprio e até inviável para o encontro, 

especialmente nos casos em que a sexualidade da docente fosse desconhecida no 

ambiente escolar. Entretanto, este ambiente não seria descartado nos casos em que 

a professora demonstrasse preferência pela utilização deste espaço. Entre as 

entrevistadas, como veremos a seguir, nenhuma considerou seu próprio ambiente 

de trabalho como possível espaço do encontro. Portanto, essa problemática foi 

descartada. 

 Na impossibilidade de realizar a entrevista na residência da professora, a 

preferência foi por algum local público, também de escolha da informante e sem 

ruídos em excesso. A grande presença de pessoas ao redor também poderia inibir a 

entrevistada de falar sobre temas um pouco mais pessoais, e isso foi levado em 
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consideração. 

 De modo geral, portanto, o local, o dia da semana, e o horário do encontro 

foram decididos sempre de acordo com a preferência da entrevistada, para não se 

correr o risco de se gerar para a pessoa o desconforto de estar com alguém 

desconhecido em um local igualmente estranho ou indesejado falando sobre 

assuntos tão íntimos e que poderiam representar uma exposição pessoal. 

 Desta forma, três entrevistas foram realizadas nas casas das professoras 

(duas em Diadema e uma na Praia Grande), duas foram realizadas em um café no 

centro de São Paulo, e uma aconteceu em uma escola técnica na zona norte da 

cidade. 

 Por fim, reflito sobre a formulação e aplicação das questões em si. 

Retomando Breakwell et al., há algumas “ciladas” que devem ser evitadas. Os 

autores ressaltam seis: questões de duas vias; introdução de suposições; inclusão 

de palavras complexas; indução; inclusão de negativas duplas; e o que chamam que 

“saco de bugigangas” (BREAKWEEL et al, 2010). 

 Questões de duas vias seriam aquelas que unem dois fatos ou conclusões 

que não necessariamente são verdadeiras ou falsas em conjunto para a informante 

(por exemplo, em relação ao tema diversidade sexual: “você é a favor da 

criminalização da homofobia e da adoção de crianças por casais do mesmo sexo?”. 

Essa questão pode confundir e não recuperar uma informação exata, pois alguém 

pode ser a favor de uma coisa mas, não de outra). 

 A introdução de suposições na pergunta seria o mesmo que inserir um juízo 

de valor na questão ao colocá-la para a informante. Deixar claro, por exemplo, a 

opinião pessoal da pesquisadora sobre um determinado tema enquanto faz uma 

pergunta, ou partir de um pressuposto como se fosse verdadeiro (exemplo: “Você é 

a favor que preconceitos religiosos influenciem na formação dos/as alunos/as?”). 

 A inclusão de palavras complexas, por sua vez, pode ocasionar a perda de 

uma questão específica, além de causar desconforto para a pessoa entrevistada, 

que pode dar uma resposta genérica ou simplesmente dar a entender que concorda 

com o/a entrevistador/a, ao invés de esclarecer a dúvida. 

 No caso desta pesquisa em particular, não seria recomendável partir do 

pressuposto de que, porque a pessoa se declara como homossexual ou bissexual, 

ela é automaticamente conhecedora de determinado vocabulário. Desta forma, 

inserir termos ou informações como “lesbofobia”, “cisgênero”, ou “lei estadual 
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10.948”, por exemplo, sem as devidas explicações não seria aconselhável. Seguindo 

as orientações dos autores citados, utilizou-se uma linguagem mais próxima do 

senso comum, adaptada no decorrer do diálogo, dependendo da forma de se 

colocar das próprias entrevistadas. A ideia foi não criar um distanciamento muito 

grande entre os sujeitos, sugerindo uma relação assimétrica. 

 A indução seria uma forma de forçar alguém a dar uma determinada resposta, 

ainda que de modo desatento ou não intencional, durante o diálogo. Afirmar, por 

exemplo, “Eu imagino que você tenha presenciado casos de homofobia em sua 

escola” poderia induzir a pessoa a dizer que sim, ainda que ela possa negar. 

 A inclusão de negativas duplas seria o uso da palavra não de modo que seja 

difícil compreender o que significa o não de fato. O exemplo dado pelos autores é: 

“Você acha que atualmente poucas pessoas não entendem a expressão 'consciência 

ecológica'?” (BREAKWEEL et al., 2010, p. 244). Vale, portanto, prestar atenção 

especial para a formulação das perguntas e comentários. 

 Finalmente, o que os autores chamam de “saco de bugigangas” seria a 

utilização de uma pergunta muito genérica para abarcar a totalidade de um 

determinado tema de uma única vez, de um modo desordenado e que impossibilita 

uma resposta que forneça alguma informação útil. Um exemplo disso seria 

perguntar, no início da entrevista: “Como é ser uma professora lésbica na sua 

escola?”. Uma pergunta semelhante ao final da entrevista até poderia servir para a 

entrevistada chegar a uma espécie de síntese de tudo sobre o que discorreu até 

então. Mas, colocada como uma pergunta inicial ou deslocada em qualquer 

momento, provavelmente deixaria a entrevistada sem rumo e não possibilitaria a 

recuperação de nenhuma informação relevante. 

 Mais do que isso, uma questão desse tipo não contribui para que a pessoa 

que está fazendo um relato resgate e repense suas experiências. Diante de uma 

pergunta como essa, ela pode ter a sensação de que “é complicado”, ou “é normal”, 

sem que isso remeta a situações concretas que possibilitem uma maior elaboração a 

respeito. A resposta tanto pode ser vaga quanto um despejar infinito e caótico de 

informações relevantes e irrelevantes, quase impossíveis de organizar 

posteriormente. 

 Outra pergunta infrutífera do ponto de vista do método seria: “Como você lida 

com a discriminação e a violência que você tem que enfrentar no seu cotidiano?”. 

Isso induziria a entrevistada a partir de um mesmo pressuposto supostamente 
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adotado pela pesquisadora (de que existem discriminação e violência em seu 

cotidiano e de que isso gera um permanente estado de desconforto) dando uma 

resposta que “se quer ouvir”. Uma questão colocada desta maneira poderia 

influenciar a entrevistada a já adotar um posicionamento e se colocar em um papel 

que dará o tom para o resto da entrevista. Esse tom pode nem ser o seu próprio, 

mas o que ela considera correto adotar perante a pesquisadora. 

 Sendo assim, foi fundamental elaborar e escolher as questões com cuidado, 

para que elas pudessem ser colocadas de modo simples e objetivo, além de 

econômico. Seria pouco interessante sugerir uma entrevista semiestruturada com 

vinte questões, por exemplo, com cinco horas de duração, gerando um excesso de 

informações e da qual, provavelmente, ninguém poderia participar. 

 Por outro lado, levei em consideração o fato de que talvez, para algumas 

entrevistadas, fosse mais difícil abordar determinados assuntos do que para outras. 

A falta de intimidade com a entrevistadora, que a participante passa a conhecer no 

momento da entrevista, poderia fazer com que a informante se sentisse 

constrangida ao falar de certos aspectos de sua vida pessoal, especialmente logo no 

início do diálogo. 

 Nesse ponto, deve-se lembrar de que o fato de uma pessoa aceitar o convite 

para participar de uma determinada pesquisa não faz com que ela seja (ou esteja, 

no momento do encontro) naturalmente aberta para falar sobre qualquer assunto 

que lhe seja colocado. 

 Eventualmente, poderiam existir diferenças entre professoras militantes do 

movimento LGBT ou do movimento feminista, por exemplo, e outras sem este tipo 

de envolvimento. Dados como a religiosidade ou mesmo o fato de o encontro se 

realizar na casa da professora com outros membros da família presentes também 

poderiam influenciar na predisposição ou não para falar de assuntos mais pessoais. 

 Por isso, fez-se necessário encontrar um meio de introduzir algumas questões 

sem que elas parecessem muito invasivas, por meio de outras que deixassem a 

entrevistada mais à vontade e confiante para fornecer determinadas informações. 

Sob este ponto de vista, foi importante iniciar o diálogo, na maioria dos casos, com 

uma questão sobre como se deu a entrada da professora na carreira docente. Como 

foi essa escolha? 

 O levantamento prévio mostrou que este questionamento é presente para 

os/as professores/as gays e lésbicas: por que a decisão de entrar em uma carreira 
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cuja vigilância e opressão em relação à população LGBT parecem ser maiores do 

que nas demais? E, além disso, por que permanecer na carreira, especialmente 

quando há relatos de situações em que docentes são demitidos/as ou forçados/as a 

se demitir por causa de sua orientação sexual? Essa associação não precisa 

aparecer na questão, mas começar com a pergunta sobre o que levou a informante 

a se tornar professora e o que a mantém na profissão seria uma forma conveniente 

de iniciar o diálogo, em que questões pertinentes à pesquisa poderiam aparecer e 

ser aprofundadas posteriormente. 

 Após esse primeiro contato, mas antes de abordar particularidades da vida da 

docente no cotidiano da escola, foram discutidos temas gerais sobre gênero e 

diversidade sexual no ambiente escolar. Como a professora enxerga a relação da 

escola com essa questão? Que espaço possui (se possui algum) a discussão sobre 

gênero, diversidade sexual e homofobia na ou nas instituições escolares onde ela 

trabalha? 

 Passando da questão institucional para a individual (aproximando-se da 

questão de como ela individualmente se posiciona neste espaço), pude colocar a 

questão sobre como a professora entrevistada lida com essa questão com 

seus/suas alunos/as, se ela trabalha a questão de gênero e diversidade sexual em 

suas aulas ou em algum projeto, por exemplo. 

  Já em relação ao tema homofobia, foi questionado se a professora já 

presenciou alguma situação homofóbica na escola onde trabalha, entre os/as 

alunos/as ou entre outros/as funcionários/as da equipe (docentes, 

coordenadores/as, diretores/as, vice-diretores/as, pessoal administrativo, 

funcionários/as de limpeza, merendeiros/as). 

 Como definição de homofobia, caso fosse necessário esclarecer, associei, 

genericamente, com situações onde ocorre violência física e/ou xingamentos com 

referências à homossexualidade, comentários preconceituosos sobre alguém que se 

sabe ser ou que se acredita ser homossexual, piadas e insinuações jocosas e outros 

comentários que tratem a homossexualidade como algo fora da normalidade (MOTT, 

2003 e JUNQUEIRA, 2009). 

 Quando a resposta era positiva, questionava quais foram os desdobramentos 

da cena: se ela mesma estava envolvida e qual foi sua atitude, ou, se outros/as 

estavam envolvidos/as, quais foram as atitudes (no caso de a professora ter visto ou 

ter ficado sabendo por meio de terceiros/as). 
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 Após estas questões iniciais, que não tocavam diretamente a vivência da 

professora lésbica na escola, passei a situações hipotéticas ou mesmo reais em que 

a pessoa estivesse em evidência e sua identidade fosse colocada em jogo. Por 

exemplo, em relação a perguntas sobre sua vida pessoal (feitas por alunos/as ou 

outros membros da equipe, como em conversas na sala dos/as professores/as). Nos 

casos em que a professora estivesse em um relacionamento (conforme questionário 

prévio), perguntei se ela já foi questionada diretamente por alguém na escola sobre 

seus relacionamentos afetivos. 

 Evidentemente, não se trata exatamente de trabalhar com fatos, pois existe 

uma distância considerável entre o que ocorre e o modo com a docente interpreta os 

acontecimentos e ainda como ela conta o que aconteceu. O que interessa é 

apreender como ela entende, vivencia e reelabora em seu próprio relato essa 

realidade. 

 Acredito que esses relatos trouxeram muitas informações importantes sobre 

como as professoras lidam com suas orientações sexuais no ambiente escolar. 

Várias falas seriam possíveis aqui, desde uma verdadeira, em que se diz o nome da 

namorada ou esposa, por exemplo, passando por uma negativa (“Não estou 

namorando/não sou casada”) até uma evasiva (“Eu não falo da minha vida 

pessoal”), entre outras. Uma justificativa para a resposta também foi desejável, pois 

viabilizou o conhecimento de parte da visão da docente sobre essa relação. 

 Além disso, foi possível saber qual o nível de conhecimento dos/as colegas 

em relação à identidade sexual da professora em questão. Eles poderiam saber ou 

não de sua orientação sexual. Neste caso, quais pessoas sabiam e como ficaram 

sabendo? Deste modo, pôde se apreender o grau de isolamento ou inserção da 

professora no ambiente escolar no que se refere a essa questão, se ela tinha 

aliados/as, quem eram eles/as e como essa rede de relações é construída. 

 Outro assunto desdobrado a partir deste último foi: você já vivenciou uma 

situação homofóbica, pessoalmente, na escola? Ou seja, você já foi vítima de 

homofobia onde trabalha, seja por parte de alunos/as ou funcionários/as? 

 Considerei enfrentar certa dificuldade ao colocar essa questão, pois a 

professora poderia ter receio de que essa informação soasse como uma denúncia. 

Para que isso não ocorresse, tentei colocá-la de modo natural no diálogo, estando 

preparada para reiterar, se necessário, que o conteúdo da entrevista seria utilizado 

apenas para fins acadêmicos e que seu anonimato seria mantido. 



95 
 

 Obter informações sobre a vida pessoal das entrevistadas, com o objetivo de 

saber se algo em sua dinâmica foi alterado após a opção pela docência, também foi 

importante. Por exemplo, entender se a professora deixou de frequentar algum local 

ou evento por receio de encontrar alguém da comunidade escolar (não apenas 

alunos/as) ficando, assim, exposta. 

 Por isso, foi útil levantar questões sobre a frequência a locais ou eventos 

LGBT, relacionando essa informação, posteriormente, com o local de residência e 

trabalho das docentes. 

 Por fim, se a resposta sobre a experiência com alguma situação homofóbica 

não fosse elucidativa, planejei pedir para que a entrevistada imaginasse uma 

situação hipotética em que alguém da equipe (funcionário/a administrativo/a ou 

professor/a, por exemplo) tivesse uma atitude ou dissesse algo claramente 

homofóbico na presença dela e também de outras pessoas. O que ela faria diante 

de uma cena como essa? 

 Ainda que fosse uma situação hipotética, tendo como consequência uma 

reação também imaginada, a entrevistada, para elaborar uma resposta, foi levada a 

pensar a partir de como se vê, como professora lésbica, nesse ambiente. O quanto, 

de fato, a equipe daquela escola estava, sob seu ponto de vista, aberta às questões 

relativas à diversidade sexual? O quanto a professora considerava que tinha apoio 

daquela gestão ou daquela comunidade escolar como um todo? O quanto ela se 

sentia confortável ou desconfortável para dialogar e se posicionar sobre o assunto? 

 Evidentemente, alguns pontos foram aprofundados dependendo de cada caso 

específico e de qual conteúdo apareceu no encontro. Por exemplo, uma professora 

totalmente assumida em sua escola poderia trazer relatos muito diferentes de outra 

professora que precisasse mentir sobre sua vida pessoal para não levantar 

suspeitas. Por isso, alguns temas não previstos só puderam ser avaliados e 

aprofundados no momento da entrevista. 

 Sendo assim, dependendo das informações destacadas, outras questões 

foram levantadas e discutidas durante o diálogo. Informações relevantes não foram 

ignoradas apenas em nome da sequência do roteiro, ainda que fosse importante 

evitar grandes divagações que gerassem um acúmulo de dados não úteis à 

pesquisa. 
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 Levando tudo isso em consideração, foi possível estabelecer um Quadro 

Descritivo e um Roteiro para a Entrevista, como orientação seguida no diálogo com 

as professoras. 

 O Quadro Descritivo, formando o perfil social de cada uma das professoras, 

contou com as questões a seguir: 

 

Quadro 1 – Questões sobre perfil social das professoras 

Pseudônimo Disciplinas que leciona 

Idade Séries em que leciona (idade dos/as 

alunos/as) 

Formação Cor 

Região onde reside / Região ou regiões 

onde trabalha 

Religião 

Trabalha em escola pública (estadual / 

municipal) ou privada (ou ambas) 

Estado civil 

Acumula cargos (quais redes) Filhos/as – idades 

Tempo de docência Orientação sexual 

Exerceu outra atividade além da docência Milita em algum movimento social 

 

 

 

 O modelo do Roteiro de entrevista, apresentado em seu formato completo no 

apêndice B, contou com as seguintes questões desta maneira encadeadas: 

  

FOCO CENTRAL 

  

 Como é ser uma professora lésbica na escola e como é possível lidar com 

essa condição na vida pessoal no ambiente de trabalho. 

 

PERGUNTAS-CHAVE 
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Como se tornou professora? / Como é ser uma professora homossexual em escolas 

públicas? 

  

PERGUNTAS DE APOIO 
 

Quadro 2 -  Perguntas de apoio 

 

Como você acha que sua escola lida com as questões de gênero e diversidade sexual de

 modo geral? 

Como você lida com as questões de gênero ou diversidade sexual em suas aulas? 

Você já presenciou alguma cena/situação homofóbica na sua escola (entre alunos/as ou 

não)? Em caso positivo, quais foram os desdobramentos? 

Conte sobre a sua experiência de ser uma professora homossexual em escolas públicas. 

(Alguém na sua escola sabe sobre sua sexualidade? Como essa pessoa ficou sabendo?) 

Costuma frequentar ambientes ou eventos LGBT (como bares, casas noturnas, Parada 

LGBT ou Lésbica)? 

Diante de uma situação hipotética em que algum membro da equipe (professor/a, por 

exemplo) dissesse algo claramente homofóbico na sua presença e de outras pessoas, 

você acha que teria qual reação? 

 

  

 Evidentemente, não se tratou aqui de aplicar as questões de modo 

automático, uma após a outra, como poderia ser feito em um questionário de 

intenção de voto ou de preferência de consumo. A intenção foi criar verdadeiramente 

um diálogo com as participantes, em que, a partir da empatia estabelecida, elas 

pudessem se sentir à vontade para falar de forma livre, sem preocupações com 

certo ou errado, com um possível julgamento da pesquisadora, e, principalmente, 

com a questão da divulgação da identidade. 

 É preciso lembrar, contudo, que a violência simbólica em geral está presente, 

em maior ou menor grau, neste tipo de trabalho, em que há interação entre 

pesquisador/a e participantes. Pierre Bourdieu fala em “intrusão sempre um pouco 

arbitrária” quando se dá essa forma de comunicação (BOURDIEU, 2007, p.695). 
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 Porém, há maneiras de diminuir essa violência. A proximidade social e a 

familiaridade, por exemplo, são apontadas pelo autor como meios de diminuir a 

distância entre entrevistador/a e entrevistado/a. Da mesma forma, contra essa 

violência pode-se estabelecer uma relação de escuta ativa e metódica, que não se 

configura nem como a isenção do/a pesquisador/a numa entrevista aberta e nem 

como o dirigismo de um questionário fechado. Nas palavras de Bourdieu: 

 

Efetivamente, ela associa a disponibilidade total em relação à pessoa 
interrogada, a submissão à singularidade de sua história particular, 
que pode conduzir, por um espécie de mimetismo mais ou menos 
controlado, a adotar sua linguagem e a entrar em seus pontos de 
vistas, em seus sentimentos, em seus pensamentos, com a 
construção metódica, forte, do conhecimento das condições 
objetivas, comuns a toda uma categoria (BOURDIEU, 2007, p. 695). 

  

 Trata-se, indo mais adiante, de reduzir a distância social entre entrevistador/a 

e entrevistado/a a partir da disposição e do compromisso do/a primeiro/a em 

colocar-se no lugar do/a participante em pensamento, sem, entretanto, fingir que 

esta distância está anulada. 

 Este colocar-se no lugar do/a outro/a em pensamento não significa, por sua 

vez, uma projeção de si mesmo na outra pessoa, mas um compreender, o mais 

amplo possível, do que ele/ela é e das condições sociais e de existência que o/a 

fizeram se tornar o que é. 

 Para ir mais longe, Bourdieu considera a entrevista como um “exercício 

espiritual, visando a obter, pelo esquecimento de si, uma verdadeira conversão do 

olhar que lançamos sobre os outros nas circunstâncias comuns da vida” 

(BOURDIEU, 2007, p. 704, grifos do autor). 

 A capacidade do/a pesquisador/a de ouvir, compreender e aceitar os 

problemas do/a participante tais como são, em uma atitude acolhedora, cria 

condições para o emergir de um discurso que já estava ali, mas poderia nunca vir à 

tona. Bourdieu ressalta que muitos/as entrevistados/as, inclusive, utilizam o 

momento da entrevista como um meio de se fazer ouvir, de se explicar, de falar de 

suas experiências. O encontro acaba se tornando também, portanto, uma 

“autoanálise provocada e acompanhada” em que a pessoa pode dar voz a 
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pensamentos e vivências ou obscurecidos ou mesmo reprimidos (BOURDIEU, 

2007). 

 Deve-se lembrar aqui, contudo, que falar de um “emergir de um discurso” não 

é o mesmo que considerar uma espécie de verdade ou essência que é trazida à luz 

no momento da fala. Trata-se, ao contrário, de uma construção realista da expressão 

que resulta nos dados, e que só pode ser efetivada distanciando-se da crença na 

suposta neutralidade do/a entrevistador/a, que acaba produzindo respostas falsas a 

partir de declarações evidentemente usurpadas derivadas de questões artificiais. 

 Bourdieu fala na necessidade de uma interação entre pesquisador/a e 

participante que se distancia da suposta neutralidade exigida do/a investigador/a. É 

importante que haja a emissão de sinais verbais e não verbais de compreensão, 

concordância e incentivo para o/a participante, e até mesmo comentários que 

demonstrem identidade de pontos de vista. Assim, mesmo com mínimas 

intervenções, é possível que se construa uma certa naturalidade no diálogo que 

propicia a participação mais aberta e espontânea do/a interlocutor/a. 

 A relação entre pesquisador/a e participantes é também objeto de reflexão de 

Constanzo Ranci (2005). O autor considera que essa relação, na realização de uma 

pesquisa social, é inevitável, ainda que possa ser direta (por meio de entrevistas, por 

exemplo) ou indireta (a partir do uso de documentos, estatísticas, etc). Nesse 

sentido, o ator social, como chama os/as colaboradores/as do trabalho, é, ao mesmo 

tempo, objeto direto da pesquisa e detentor de informações que são cruciais para o 

trabalho que está sendo desenvolvido. 

 Desta forma, os/as participantes não têm um papel neutro nessa relação, mas 

influenciam tanto na definição do objeto quanto nos resultados da investigação em si 

mesma. Eles/as produzem e transmitem de forma seletiva informações e também 

interpretações sobre aquilo que está se buscando compreender. 

 Por tudo isso, normalmente a relação pesquisador/a e participante é vista 

como um inconveniente inevitável que demanda alguns “procedimentos de controle 

que permitam evitar distorções excessivas dos dados” (RANCI, 2005, p. 44). 

 Na visão mais consolidada de investigação social, a separação entre 

pesquisador/a e participante é vista como algo necessário para garantir a validade 

dos dados obtidos. A distância entre ambos e a neutralidade do/a investigador/a 

seriam a garantia de objetividade e da possibilidade de se reduzirem as possíveis 

distorções oriundas de desvios na interação com os atores sociais. 
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 Não obstante, mais recentemente tem surgido uma visão que encara essa 

relação não apenas como um elemento de perturbação a mais no trabalho científico, 

mas como um jogo relacional, no qual surgem oportunidades de notar ângulos novos 

ou obscurecidos do fenômeno em questão. 

  O problema torna-se, então, diminuir a distância entre pesquisador/a e 

participante, sendo que as soluções apresentadas pela literatura que se dedica a 

questões metodológicas são duas: as técnicas de prevenção de obstáculos, por um 

lado, e a aproximação dos/as pesquisadores/as do mundo dos atores sociais, por 

meio das pesquisas participantes e da valorização da empatia, por outro. 

 Na técnica de prevenção de obstáculos, o que se busca é a aproximação dos 

atores sociais do mundo dos/as pesquisadores/as (movendo temporariamente os 

primeiros para além de seus contextos cotidianos), enquanto na segunda solução, 

ao contrário, pretende-se aproximar o/a investigador/a do mundo dos/as 

participantes. 

 A observação participante busca a superação da distância fazendo com o/a 

pesquisador/a abandone o papel de mero observador/a. Além da boa capacidade 

comunicativa, é esperado que haja  o estabelecimento de uma relação de confiança 

e uma conformidade às regras do grupo observado, atingindo um ponto de equilíbrio 

com a observação daquela realidade. 

 De modo similar, a empatia possibilita que o/a investigador/a identifique-se 

emocionalmente com os/as participantes. 

 
[...] pela imersão do pesquisador no interior da vida cotidiana do ator 
social. O pesquisador deve abandonar os próprios esquemas 
conceituais e 'tornar-se um nativo', apoderar-se plenamente, ainda 
que por um tempo limitado, dos esquemas mentais do ator social 
(RANCI, 2005, p. 57). 
 

 Sob este ponto de vista, não é possível manter uma ilusão de neutralidade, e 

o/a observador/a sustenta um olhar constitutivamente reflexivo, reconstruindo o 

mundo segundo seus esquemas mentais. 

  Evidentemente, há limites e desafios para esta perspectiva, como nas 

situações em que a distância entre os mundos sociais é grande (caso, por exemplo, 

de estudos sobre a população afro-americana conduzidos por pesquisadores/as 

brancos/as). 
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 Contudo, o fundamental, para Ranci, não é pretender abolir as distâncias 

sociais, mas reconhecê-las, levando em conta tudo o que elas podem acarretar para 

o desenvolvimento da pesquisa. Essa distância, vista comumente como barreira, 

pode ser entendida, de outro modo, como fonte de aprendizagem: não mais como 

distúrbio ou um perigo, mas como recurso que possibilita o enriquecimento da 

análise; não mais como algo que deve ser sufocado, mas que pode ser valorizado. 

Assim, a investigação é vista também como um jogo relacional, fonte de valiosas 

informações e interpretações. 

 Para esta mudança de perspectiva, é necessário incluir, no campo de 

observação do/a pesquisador/a, a relação com o/a participante, o que significa 

refletir sobre “como seu ponto de vista contribui para o processo de construção do 

objeto de conhecimento” (RANCI, 2005, p. 61). Ou seja, compreender o ator social 

não apenas como informante ou meramente como um meio de transmissão de 

informações, mas como alguém que seleciona, organiza e reorganiza seus 

conhecimentos sobre um determinado dado, constrói e reconstrói tanto sua própria 

identidade quanto o objeto e os resultados da pesquisa em si, participando, nesse 

jogo relacional, do processo de construção de conhecimento. 

 Nesta relação, contudo, o/a pesquisador/a encontra-se em uma posição 

paradoxal, já que, mesmo dentro do jogo, não pode perder de vista o olhar de fora 

para este vínculo, seu desenvolvimento, seus objetivos, problemas e limitações. 

Ranci (2005) afirma que é preciso desenvolver a própria reflexibilidade, ou seja, uma 

consciência do jogo no qual está envolvido/a o/a investigador/a. Este olhar externo, 

contudo, não exige do/a pesquisador/a que se afaste da relação, mas apenas que a 

observe, lembrando que o ator social também é dotado de reflexibilidade. 

 Trata-se, em suma, de uma reflexão constante sobre os procedimentos 

metodológicos, de “observar como se está observando e como se está 

interpretando” (RANCI, 2005, p. 66). O essencial torna-se, assim, não perder de 

vista o construir da pesquisa e as interações que dela são oriundas, numa 

ponderação permanente. 

 Tais considerações estiveram presentes no decorrer da pesquisa, 

especialmente levando-se em conta a abordagem de um assunto tão íntimo para as 

entrevistadas. Estão, contudo, particularmente manifestas nos momentos da 

preparação dos encontros e dos encontros em si mesmo com as participantes. 
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 Deixar-se questionar sobre a sexualidade no ambiente de trabalho por uma 

pessoa desconhecida exige segurança em diversos aspectos. Um deles é em 

relação ao sigilo sobre a identidade. Mesmo nos casos em que a professora é 

totalmente assumida na(s) escola(s) onde trabalha, certas falas poderiam ser 

entendidas como denúncia ou uma abordagem de pormenores absolutamente 

pessoais. 

 Por outro lado, não é menos importante a segurança com a interlocutora. 

Conversar com uma pesquisadora que busca compreender o que significa ser uma 

professora lésbica no ambiente escolar é diferente de conversar com um/a 

pesquisador/a que, implícito em seus objetivos, trabalha com a ideia de orientação 

sexual como desvio ou de “ideologia de gênero”10 

 Nesse sentido, levando-se em conta as questões levantadas por Bourdieu 

(2007) e por Ranci (2005), ainda que seja necessário tomar os devidos cuidados 

para não enviesar as indagações e influenciar as falas das docentes, foi preciso 

também reconhecer que a total neutralidade no diálogo não é nem possível e nem 

desejável. 

 Os sinais verbais e não verbais de concordância e encorajamento, dos quais 

fala Bourdieu, são importantes para a fluidez do diálogo e para a transmissão de 

segurança. Nesse sentido, o envolvimento, ainda que se observe os limites e os 

objetivos desta relação, é determinante para a construção conjunta das narrativas 

construídas ao longo da entrevista. 

 

2.4 – O encontro com as professoras: colocando em prática o roteiro 
 

Antes de estabelecer contato com possíveis participantes da pesquisa, e 

também com professores/as, colegas e conhecidos/as de modo geral que pudessem 

indicar docentes dispostas a conceder uma entrevista, elaborei uma Carta Convite 

(juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, apêndice A) 

explicando, de modo conciso, o principal objetivo da investigação, e apresentando 

formalmente o pedido de participação para a professora. 

                                                           
10- Termo cunhado por opositores da discussão de temas relacionados a gênero e diversidade sexual 

nas escolas, por exemplo. Esses grupos defendem que a abordagem de tais assuntos pode servir 
como propaganda contra a heterossexualidade, os papeis masculinos e femininos 
tradicionalmente instituídos e o modelo familiar também tido como tradicional. 
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 Nela também esclareço como deveria se dar a entrevista (que precisaria ser 

gravada, sendo assegurado, contudo, o anonimato da entrevistada), e que a 

participação poderia ser interrompida pela professora a qualquer momento, sem 

qualquer penalização por isso. 

 Primeiramente, entrei em contato por correio eletrônico (e-mail), telefone e 

mensagem privada via Facebook11 com colegas docentes e também amigos e 

amigas gays, bissexuais e lésbicas explicando sobre a pesquisa e pedindo que 

servissem como ponte a possíveis entrevistadas. 

 Tentei também contato direto com algumas professoras que participam ou 

participavam, naquele momento, de um grupo no Facebook chamado 

Professoras/es LGBT. Neste grupo, que serve como espaço para discussão sobre 

ser um/a docente homossexual mas, veicula principalmente notícias e debates sobre 

diversidade sexual, gênero e educação, além de eventos e encontros políticos 

relacionados a estes temas, existe uma área específica para apresentação dos/as 

membros. 

 Notei algumas professoras de vários níveis de ensino do estado de São Paulo 

que se identificavam como lésbicas. Tentei comunicação direta com duas delas via 

mensagem privada, explicando brevemente sobre a pesquisa e enviando a Carta 

Convite. Só uma delas respondeu afirmando que pensaria a respeito e entraria em 

contato posteriormente. Estas mensagens foram trocadas em 21 de outubro de 

2015, mas não houve contato posterior por parte da professora em questão. 

 Também postei um tópico neste mesmo grupo, com a Carta Convite anexada, 

em que falo brevemente sobre a pesquisa e convido interessadas a participar. A 

partir deste tópico, recebi e-mails de duas professoras, que entrevistei após algumas 

semanas. 

 Os outros contatos se deram por intermédio de colegas docentes ou 

militantes LGBT, que conversaram previamente com possíveis participantes e 

passaram meu e-mail e telefone. 

 No meu primeiro contato direto via e-mail com essas professoras, enviei 

novamente a Carta Convite, com mais algumas explicações sobre como deveria se 

dar o encontro: quanto tempo, em média, deveria durar a entrevista (com previsão 

de 45 minutos), a necessidade de gravar o diálogo para transcrição posterior, a 

                                                           
11- Rede social bastante popular no Brasil e que, em 2012, já havia atingido a marca de 1 bilhão de 

usuários/as ativos/as em todo o mundo. 
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possibilidade de interromper a entrevista a qualquer momento e a garantia do 

anonimato. 

 Deixei à escolha das professoras a data, horário e local para encontro. Três 

escolheram me receber na própria casa (uma em Diadema, outra na Praia Grande e 

a terceira na Zona Sul de São Paulo), duas em um café no centro de São Paulo, e a 

última em uma escola técnica na zona norte de São Paulo. A maioria dos encontros 

ocorreu no período da tarde, com exceção do último, realizado à noite. Quatro 

entrevistas aconteceram em finais de semana e duas delas durante a semana. 

A maioria das gravações durou entre 42 e 50 minutos, tendo a última se 

estendido mais, durando 1 hora e 26 minutos. 

A entrevista piloto foi obtida pelos mesmos meios, com uma professora do 

município de Diadema. Ela foi realizada na sede do Sindicato dos Funcionários 

Públicos de Diadema (SINDEMA), no dia 29 de agosto de 2015 (sábado) no período 

da tarde. A professora se dispôs a participar com a condição de que a entrevista não 

fosse gravada. Portanto, tomei nota no meu caderno de campo, mas as anotações 

não foram utilizadas na pesquisa, servindo apenas para orientar possíveis ajustes no 

questionário e no roteiro de perguntas. 

Essa entrevista durou também por volta de 40 minutos e, com ela, pude 

perceber que o roteiro de questões poderia ser aplicado, mas que uma conversa 

anterior com a professora sobre assuntos gerais era fundamental para o sucesso do 

encontro. Esse diálogo teve a função de nos apresentar mutuamente, fazendo com 

que deixássemos de ser totalmente desconhecidas uma para a outra. Além disso, 

teve o papel de familiarizá-la com o meu discurso e vocabulário, e vice-versa. Isso 

criou certa identificação entre nós duas, ainda que superficial, dado o contato 

recente, que facilitou a realização da entrevista, deixando a participante mais à 

vontade e mais segura. 

 A partir desse encontro, percebi também que a primeira questão, sobre os 

motivos que levaram a professora a escolher a profissão, talvez não fosse 

necessariamente a melhor forma de começar o diálogo em todas as ocasiões. Eu 

precisaria sentir o nível de resistência ou de abertura da participante, no início da 

entrevista, para captar a melhor forma de introduzir as perguntas. 

Já em relação às entrevistas analisadas nesta pesquisa, foi possível perceber, 

como era de se esperar, uma heterogeneidade nas reações e formas de se 

comunicar das entrevistadas. Enquanto algumas participantes precisavam de um 
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estímulo mínimo para fornecer várias informações, outras eram mais lacônicas e 

precisavam de estímulos contínuos para que a conversa fluísse. 

Por outro lado, foi preciso tomar cuidado com grandes digressões, 

particularmente presentes na última entrevista, em que uma única pergunta disparou 

uma resposta praticamente direta de quase trinta minutos, com poucos espaços 

para mudança de foco. Nessa fala, a docente sentiu necessidade de contextualizar 

toda sua infância e adolescência, seus encontros amorosos e vida profissional 

pregressa para explicar como a docência entrou na sua vida e como ela aprendeu a 

lidar com sua orientação sexual frente à família e à sociedade de modo mais amplo. 

Apesar da riqueza e da espontaneidade de sua fala, que fluía abertamente e 

em plena confiança em mim, como sua interlocutora, em alguns momentos era difícil 

retomar o ponto central da questão, de modo a organizar e encontrar sentido no 

discurso. O corte na sua comunicação não poderia se dar de maneira abrupta, sob o 

risco de se romper o laço de segurança e empatia construído. Por isso, foi preciso 

cautela para voltar ao tema proposto, quando necessário, de modo que não se 

desse um corte brusco em sua fala. 

 É importante destacar também que era preciso que as entrevistas, apesar do 

roteiro existente, não apenas parecessem uma conversa natural, mas que fossem 

de fato uma conversa natural, ainda que balizadas por determinados pontos. Desta 

forma, o interesse genuíno em certos assuntos, ainda que não diretamente 

relacionados à pesquisa, foi vital para que um encontro de fato ocorresse, e não 

apenas um compromisso acadêmico burocrático. 

 Diferente do que eu havia previsto, três das professoras escolheram por me 

receber em suas casas, o que nos proporcionou um ambiente de maior tranquilidade 

e silêncio, em que elas se sentiram mais à vontade para expor suas opiniões e falar 

sobre seus cotidianos. 

 Duas reuniões foram realizadas em um café no centro de São Paulo em 

horário de baixo movimento, e a última aconteceu em uma ETEC na Zona Norte 

também da cidade de São Paulo, nos horários das três últimas aulas, das quais a 

professora, que frequenta um curso técnico nesta escola, é dispensada por serem 

em sua área de formação. 

 Em todos os encontros, as professoras assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e ficaram com uma cópia tanto deste documento quanto da 
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“Carta Convite”, em que havia explicações gerais sobre a pesquisa e sobre suas 

participações como entrevistadas. 

 Mesmo com esta informação constando nestes documentos, expliquei, antes 

do início da gravação, sobre a necessidade de gravar o diálogo e de transcrever e 

utilizar posteriormente as informações cedidas por elas no texto final do trabalho. 

Reafirmei o direito delas de encerrar a participação a qualquer momento, bem como 

de não responder a quaisquer das perguntas, se não desejassem. 

 Reiterei o comprometimento de enviar as entrevistas transcritas o mais breve 

possível por correio eletrônico para que elas pudessem ler e fazer apontamentos 

para modificações ou supressões, se assim considerassem necessário. 

 Uma das professoras retornou meu contato alguns meses depois de nosso 

encontro, pedindo para que um trecho de sua fala fosse cortado, o que foi atendido 

prontamente. O trecho não estava diretamente ligado à sua experiência como 

professora homossexual na escola, mas a um episódio de violência ocorrido na 

instituição, ligada a outras questões. 

 Nenhuma das professoras manifestou desejo de utilizar um pseudônimo, 

fornecendo, durante os encontros, seus nomes reais. Contudo, considerei mais 

adequado usar nomes diferentes para cada uma delas, para evitar possíveis 

identificações. 

 Da mesma forma, tratei de suprimir nomes de pessoas ou de escolas citadas 

nas falas que igualmente pudessem facilitar a identificação tanto das participantes 

quanto dessas pessoas mencionadas. 

 Quanto aos nomes das professoras, troquei pelos de personagens lésbicas 

de longas-metragens de ficção que abordam o amor entre mulheres. Os nomes 

escolhidos foram: Elena (do filme Elena Undone, de Nicole Conn – 2010), Adele (do 

filme La vie d'Adèle, de Abdellatif Kechiche – 2013), Angela (do filme Viola di Mare, 

de Donatella Maiorca – 2009), Nina (do filme Nina's heavenly delights, de Pratibha 

Parmar – 2006), Eloise (do filme Eloïse, de Jesús Garay – 2009) e Júlia (do filme 

Como esquecer, de Malu de Martino – 2010). 

 Por sorteio, os nomes das entrevistadas ficaram assim: Professora 1: Júlia; 

Professora 2: Angela; Professora 3: Adele; Professora 4: Nina; Professora 5: Eloise; 

Professora 6: Elena. Acredito que esta é uma forma totalmente impessoal de 

nomeação, para as docentes, e que pode evitar uma possível identificação. 
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 As ponderações para a realização dos encontros e a boa interação com as 

participantes possibilitaram o alcance de resultados interessantes a partir das 

entrevistas, em que as professoras compartilharam parte de suas experiências 

profissionais e vivências pessoais. Seus relatos apontaram possibilidades de 

construção de visibilidades lésbicas por parte de docentes nos ambientes escolares, 

como veremos no próximo capítulo.   
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CAPÍTULO 3 - PROFESSORAS LÉSBICAS EM ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO 
PAULO 
 

 Neste capítulo, exponho os resultados da análise dos materiais colhidos nos 

encontros com as docentes participantes desta pesquisa com a finalidade de 

compreender os distintos significados do que é ser uma professora lésbica no 

ambiente escolar. 

 Antes, porém, de introduzir a análise propriamente, é interessante apresentar 

um perfil das docentes, com um breve histórico pessoal, de modo a facilitar a 

distinção entre elas e a criar uma familiaridade com cada uma. 

  

3.1 – Percursos individuais 
  

QUADRO INFORMATIVO DE PROFESSORAS PARTICIPANTES 
 

Quadro 3 – Informativo de professoras participantes 
  

NOME JÚLIA ANGELA ADELE NINA ELOISE ELENA 

IDADE 37 27 33 31 38 49 

ORIENTAÇÃO 

SEXUAL 
Bissexual Lésbica Lésbica Lésbica Lésbica Lésbica 

COR Parda12 Branca Negra Negra Parda Negra 

RESIDÊNCIA 

 

Diadema São 

Paulo 
Praia 

Grande 
São 

Paulo 
São Paulo Santo 

André 

TRABALHO Diadema São 

Paulo 
Praia 

Grande 
São 

Paulo 
Diadema São Paulo 

                                                           
12- Utilizo aqui os termos tais como apresentados pelas entrevistadas. 
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ESTADO 

CIVIL/FILHOS 
Solteira / 

Sem 

filhos/as 

Solteira 

Sem 

filhos/as 

Solteira 

Sem 

filhos/as 

Solteira 

Sem 

filhos/as 

Namorando 

Com 

filhos/as 

Casada 

Sem 

filhos/as 

RELIGIÃO Ateia Não tem Não tem Umbanda Não tem Espiritismo 

kardecista 

FORMAÇÃO Pedagogia Letras Pedagogia História Pedagogia Letras 

REDEDE 

ATUAÇÃO 
Municipal Estadual Municipal Municipal Municipal Estadual 

IDADE DOS/AS 

ALUNOS/AS 
7-8 anos 13-15 anos 5-7 anos 11–15 

anos 
9-10 anos 11–18 anos 

  

 

 Foram seis as professoras entrevistadas nesta pesquisa. Todas as docentes 

trabalhavam, à época das entrevistas, no ensino público (ou em escolas estaduais 

ou municipais), lecionando desde a educação infantil até o ensino médio. Os 

períodos variavam, sendo matutino, vespertino ou noturno, e as disciplinas também, 

sendo que algumas tinham formação em pedagogia e outras formação específica 

em Letras ou História. 

 A maioria se identificou como negra e lésbica. Algumas eram religiosas e 

outras não, e as formações também ocorreram em instituições diferentes, tendo 

algumas passado por universidades públicas e outras por instituições de ensino 

superior particulares. 

 As participantes tinham, à época, entre 27 e 49 anos, tendo, a maioria, entre 

cinco e dez anos de docência, com experiência em mais de uma escola. Todas 

possuíam outras experiências profissionais antes de se tornarem professoras. Uma 

delas era casada legalmente com outra mulher, e apenas uma era divorciada de um 

relacionamento anterior heterossexual, do qual tinha um filho pequeno. 

  

 



110 
 

 JÚLIA 

 

A professora Júlia, primeira a ser entrevistada, recebeu-me em sua casa em 

um domingo de setembro de 2015. Ela foi a única entrevistada que não se declarou 

como lésbica, mas como bissexual. Ela vivia um relacionamento com outra mulher, 

quando conversou comigo, mas não moravam juntas, e trabalhava em duas escolas 

municipais em Diadema, com crianças com idades entre 7 e 8 anos. As escolas não 

eram muito distantes de sua residência, de forma que ela usava o transporte público 

para chegar a uma das escolas, e para a outra conseguia ir a pé. 

 Natural de João Pessoa (PB), veio para São Paulo quando pequena. Afirmou 

ser ateia, parda, não tinha filhos e teve formação em pedagogia pela USP, 

terminando o curso em 2009. Realizou estágios em escolas públicas e particulares 

da cidade de São Paulo, tendo prestado o concurso para a prefeitura de Diadema ao 

final de sua formação. 

 Antes do curso de pedagogia, Júlia teve vários tipos de empregos, tendo 

passado por uma ONG que despertou seu interesse pela educação como possível 

instrumento para transformação social. 

 A professora também considerou, durante a entrevista, que, refletia, durante 

sua formação, seus estágios ou até mesmo no início de sua carreira como docente, 

sobre a questão de gênero no ambiente escolar. Contudo, este tema, bem como o 

da diversidade sexual e da homofobia, só ganhou peso em seu cotidiano como 

professora a partir do momento em que ela iniciou um relacionamento com outra 

mulher. Segundo ela, neste instante, ela sentiu que, ainda que se tratasse de uma 

informação de sua vida pessoal, isso poderia se tornar uma espécie de instrumento 

na luta contra o preconceito, ou algo que fizesse as pessoas mais próximas 

repensar um pouco seus conceitos. 
 
(…) foi a partir de 2011 que eu comecei a me relacionar com uma 
mulher que essa questão virou um incômodo, eu acho. Porque aí eu 
tinha que... quer dizer, na verdade eu acho que eu não tinha que falar 
nada, né, mas, por outro lado, eu achava que tinha, porque tinha 
estudado coisas, sabia que assumir a posição sexual talvez fizesse 
diferença em como as pessoas viam essa questão, porque podia 
acabar um pouco com o preconceito e tudo o mais (PROFESSORA 
JÚLIA, entrevista, 13 de setembro de 2015). 
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 De modo geral, entende que as escolas trabalham de modo pouco 

sistematizado as questões de gênero ou da diversidade sexual e que a atenção a 

estes temas está muito relacionada com a atuação pontual de algumas professoras 

ou diretoras, sendo essa percepção a mesma das outras professoras entrevistadas. 

 Ela passou a se preocupar mais com a questão da homofobia depois que 

passou a se relacionar com uma mulher, e, assim como as outras docentes, também 

já presenciou situação de violência homofóbica em sua escola, relatando um evento 

com outro professor. 

 Ela conversa sobre o tema com sua turma, mas não revela sobre estar em um 

relacionamento com outra mulher. Este fato, para ela, era incômodo, pois ela sentia 

que acabava evitando falar sobre sua vida pessoal. E, ainda que fosse normalmente 

reservada sobre fatos particulares de sua experiência, ela sentia que falar com 

naturalidade sobre seu relacionamento poderia ajudar a desmistificar a 

homossexualidade.   

 Mas, pensando nas possíveis reações de sua equipe, assim como das 

famílias dos/das alunos/as, Júlia considerou que não seria seguro falar abertamente 

sobre este assunto e que poderia ser muita exposição, principalmente em uma das 

escolas. Ela sentia que não teria apoio das colegas para enfrentar uma possível 

reação preconceituosa da comunidade. E como consequência de revelar sua 

sexualidade, ela previa até mesmo a possibilidade de sofrer uma agressão física. 

 Ela afirmou não frequentar muito ambientes LGBT, com exceção da Marcha 

Lésbica, em São Paulo (que acontece todo ano um dia antes da Parada do Orgulho 

LGBT), tomando sempre cuidado para não aparecer em fotografias. Também relatou 

não ter envolvimento com militância LGBT, mas participava ativamente do sindicato 

dos/das trabalhadores/as da prefeitura de Diadema. 

 

 ANGELA 

 

 A segunda professora, Angela, encontrou-me no centro de São Paulo, numa 

tarde de sábado de setembro de 2015. Identificou-se como lésbica, estando solteira 

e sem filhos no momento da entrevista. Formou-se em Letras em uma universidade 

privada de São Paulo, e lecionava para turmas de fundamental II e ensino médio de 
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uma escola pública estadual na própria cidade de São Paulo, tendo seus/suas 

alunos/as idades entre 13 e 15 anos. 

 Natural da capital paulista, a professora foi criada por família católica, mas 

afirmou não ter religião. É branca, tinha 27 anos quando foi entrevistada, afirmou 

não ter envolvimentos com a militância LGBT, e é professora desde 2011, 

anteriormente tendo atuado como assistente administrativa. Permanece na mesma 

escola onde começou a carreira e gasta 30 minutos a pé de sua casa até seu 

trabalho. 

 Afirmou que a vontade de se tornar professora de língua portuguesa se 

consolidou no ensino médio e que está muito satisfeita com a escolha e com a 

vivência profissional. 

 Também esclareceu que o trabalho com o tema diversidade sexual na escola 

fica mais a cargo de iniciativas pessoais, não sendo uma prática sistemática e 

consolidada por parte da gestão (visão compartilhada pelas outras docentes 

entrevistadas). Apesar disso, reconheceu que há incentivo e apoio quando essas 

iniciativas surgem, o que pôde comprovar quando realizou projetos na área junto 

com colegas. 

 Angela explicou que sua decisão em revelar sua orientação na escola partiu, 

entre outras coisas, de sua experiência em seu emprego anterior, em que tinha que 

omitir seu relacionamento com outra mulher. Seu receio de ver essa informação 

revelada acabou fazendo com que ela criasse um relacionamento inexistente com 

um homem para seus/suas colegas de trabalho. 

 Essa situação era, para ela, fonte de muita ansiedade, a ponto de ela inventar 

também o fim dessa relação inexistente para findar a pressão por apresentar o 

suposto namorado. Segundo ela, foram muitos meses de angústia, agravados pelo 

fato de que quando ela realmente terminou o relacionamento com sua namorada, 

não podia compartilhar o pesar com ninguém. 

 Tal como para Júlia, falar com naturalidade sobre sua orientação sexual 

representaria a possibilidade de desfazer preconceitos e desconstruir estereótipos 

sobre a homossexualidade, não só entre colegas mas, principalmente, entre os/as 

alunos/as. 
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 ADELE 

 

 Adele, de 33 anos no momento da entrevista, formou-se em pedagogia 

também em uma universidade privada de São Paulo. É natural da capital paulista, 

identificou-se como negra e lésbica, sem religião mas, com formação familiar 

espírita. Estava solteira e não tinha filhos, até a data do encontro, e tinha 9 anos de 

docência, trabalhando, naquele momento, com educação infantil II e 1o ano, com 

crianças com idades entre 5 e 7 anos. 

 Chegou a lecionar em São Paulo, mas meu encontro com ela foi em sua 

casa, na Praia Grande, onde estava trabalhando, na educação municipal. 

Trabalhava em duas escolas, que ficavam mais ou menos a 20 minutos de bicicleta 

de sua residência. Também relatou não ter envolvimento com a militância LGBT. 

 Segundo ela, a opção pela pedagogia se deu por inquietações em relação à 

sociedade e pela possibilidade de formar opinião e de levar à reflexão. Ela afirmou 

trabalhar questões de igualdade de gênero com as crianças e abordar o tema da 

sexualidade com naturalidade, tal como trazido pelas crianças a partir de suas 

vivências. 

 Relatou visões e práticas preconceituosas de colegas e também afirmou falar 

sobre sua experiência de modo espontâneo, pois acredita que isso ajuda a 

desestabilizar a intolerância e o prejulgamento. 

 Contudo, demonstrou preocupação com sua própria reação caso fosse 

questionada por algum/a aluno/a sobre seu relacionamento (por exemplo, com uma 

pergunta do tipo: “qual o nome do seu marido?”). Neste caso, disse que seria uma 

situação mais difícil por serem crianças mais novas e também que teria medo de 

uma possível reação dos pais e das mães, especialmente pela questão religiosa. 

 A docente afirmou se sentir insegura em relação a esse tema, mesmo tendo 

como diretora uma mulher que ela acredita ter também um relacionamento com 

outra mulher (ou talvez exatamente por isso). Segundo ela, trata-se de uma pessoa 

bastante reservada, principalmente em relação ao assunto sexualidade, e que 

inclusive já a aconselhou a ser discreta. 

 Em sua experiência docente anterior, com alunos/as de ensino médio, a 

professora revelou que a relação era diferente. Em São Paulo, dando aulas de 

sociologia e filosofia, ela falava mais abertamente sobre o assunto, respondendo a 

perguntas, sendo solicitada para dar conselhos, assim como relatado por Angela. 
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 NINA 

 

A quarta participante também me encontrou em um café, no centro de São 

Paulo, em uma tarde de sexta-feira do mês de outubro de 2015. Nina se identificou 

como negra, lésbica, umbandista (tendo formação católica até os 14 anos e depois 

se tornado ateia) e afirmou ter envolvimento com a militância feminista e LGBT. 

Participou, inclusive, da fundação de um grupo LGBT em sua cidade natal, Suzano, 

na região metropolitana de São Paulo. Afirmou também ser ligada ao PSOL (Partido 

Socialismo e Liberdade), apesar de estar afastada, no momento da entrevista, por 

motivos pessoais. 

 Nina escolheu a graduação em História por gostar muito desta disciplina na 

escola, assim como de língua portuguesa. Não pensava necessariamente em se 

tornar professora, sendo isso uma consequência de sua formação, já que a atuação 

do/a bacharel em História é restrita no país. Também se definiu como escritora, 

sendo esta profissão sua primeira vocação e prioridade, e a docência o que faz para 

viver. 

Formada por uma universidade pública estadual paulista, a professora iniciou 

a carreira na docência em 2007, em uma escola estadual em sua cidade natal 

(município a mais ou menos 30km da capital e com quase 300 mil habitantes), nela 

permanecendo por cinco anos. Quando foi entrevistada, atuava em uma escola da 

prefeitura de São Paulo, na região do Aricanduva, onde trabalhava desde 2012. 

 Com 31 anos, residia na zona leste de São Paulo, gastando entre 1 hora e 1 

hora e meia até seu trabalho. Era solteira e sem filhos e seus/suas alunos/as tinham 

por volta de 11 anos. 

 Antes de ser professora, teve vários tipos de emprego, tendo atuado 

predominantemente na área do telemarketing. No momento da entrevista, a 

professora se encontrava afastava da sala de aula por problemas de saúde, tendo 

relatado depressão e ansiedade. 

 O ingresso de Nina em sua primeira escola, ainda em Suzano, esteve muito 

relacionada com suas reflexões sobre ser lésbica e ser professora. Segundo ela, 

tratava-se de uma escola em que havia muitos LGBT, entre alunos/as e 

professores/as, e em que a equipe era bastante unida, o que facilitava a abordagem 

e a discussão das questões relativas à diversidade sexual. 
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 Já no outro colégio, na cidade de São Paulo e da rede municipal, Nina sentiu 

que o processo tanto para se assumir quanto para falar sobre sexualidade e 

homofobia foi bem diferente. O fato de estar em uma região e com uma equipe 

desconhecidas pareceu pesar bastante, segundo sua fala, para que ela se situasse 

e pudesse avaliar as possibilidades de abordar tais questões. A faixa etária dos/as 

estudantes, particularmente, foi uma fonte de preocupação para a professora, já que 

em sua primeira escola os/as alunos/as eram mais velhos/as, e isso parecia facilitar 

a abordagem de certos temas. 

 Mesmo assim, quando questionada abertamente durante a aula ou por 

estudantes, mais em particular, Nina decidiu revelar que era lésbica, tendo 

vivenciado desdobramentos tranquilos em relação a isso. 

 

 ELOISE 

 

 A penúltima professora participante também me recebeu em sua casa, na 

zona sul de São Paulo (região próxima de Diadema). Eloise tinha 38 anos, 

identificou-se como parda e lésbica e estava em um relacionamento com outra 

mulher no momento da entrevista, tendo vivido um casamento heterossexual 

anteriormente, do qual tinha um filho de seis anos. Sua namorada estava vivendo 

em sua casa, no momento da entrevista, transitoriamente. 

 De família católica, não possuía mais envolvimento religioso e nem atuação 

em movimento militante LGBT (mas afirmou participar de um movimento feminista 

sobre protagonismo no parto). 

 Formada em Pedagogia por uma universidade federal de outro estado, a 

docente tinha 6 anos de docência e também trabalhava na prefeitura de Diadema, 

em duas escolas, com crianças com idades entre 9 e 10 anos. 

 Natural de São Paulo, exerceu diversas atividades administrativas antes de 

ser professora, inclusive na própria prefeitura de Diadema. 

 Ela relatou ter vivido problemas em sua escola, onde surgiram rumores de um 

suposto envolvimento entre ela e outra funcionária (a guarda escolar). A professora 

explicou que a guarda, que era lésbica, estava vivendo um conflito, pois se sentia 

pressionada a uma conversão religiosa. Quando ingressou na escola e se deparou 
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com tal situação, a docente passou a se aproximar e a conversar com a funcionária, 

tornando-se alvo de boatos. 

 Eloise contou que fez um enfrentamento da questão, inclusive durante as 

reuniões pedagógicas e que esses acontecimentos, entre boatos, reclamações e 

discussões, perduraram o ano todo. 

 Por conta de tudo isso, e também por acreditar na importância de se discutir 

sobre gênero, diversidade sexual, discriminação e homofobia na escola, a 

professora mencionou trabalhar essas questões e pontuou algumas estratégias 

utilizadas com os/as alunos/as para discutir esses temas. Além disso, refletiu 

também sobre a reação silenciosa do filho ao saber de sua namorada, que 

interpretava como um entendimento para não falar sobre o assunto, e buscava 

compreender de onde vinha essa compreensão em uma criança com sua idade. 

 

 ELENA 

 

 A última entrevistada, Elena, foi a professora de maior idade, com 49 anos 

quando o encontro aconteceu. A docente se formou em Letras em 2009 em um 

centro universitário particular da região metropolitana e começou a lecionar em 2012 

em escolas públicas estaduais em São Paulo. 

 Natural de São Paulo, ela também se identificou como negra e lésbica. Não 

tinha filhos e estava em um relacionamento com outra mulher há mais de 18 anos, 

tendo se casado assim que a união entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida 

nos cartórios brasileiros, em 2013. 

 Nosso encontro aconteceu em uma noite de novembro de 2015, em uma 

escola técnica da zona norte da cidade de São Paulo onde a professora estava 

fazendo um curso no período noturno. A entrevista se deu nos horários das três 

últimas aulas, voltadas para língua portuguesa, disciplina da qual a docente era 

dispensada. 

 Essa entrevista foi a mais longa, tendo a participante fornecido informações 

bastante detalhadas de sua vida familiar, profissional e afetiva. Antes de ser 

professora, trabalhou em várias empresas, no setor de artes gráficas, chegando a 

ter seu próprio negócio. Falou sobre as diversas dificuldades que enfrentava devido 

à doença da esposa, de suas crenças religiosas – mais particularmente de seu 
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envolvimento com o espiritismo – e até mesmo de suas relações com os vizinhos em 

seu prédio. 

 Contou sobre suas vivências amorosas na adolescência e juventude, sobre 

suas relações afetivas com homens e também sobre como foi a construção de sua 

identidade lésbica. Falou de suas relações familiares e de como lidou e ainda lida 

com o preconceito e a discriminação nos mais diversos ambientes pelos quais já 

passou. 

 Apesar do pouco tempo na carreira docente, se comparado com as outras 

professoras, Elena já havia passado por várias escolas estaduais de São Paulo, das 

mais variadas regiões, e trabalhado com estudantes de diversas idades. Este fato 

também a fez conhecer muitos/as profissionais da educação, com bagagens e 

visões de mundo bastante diferentes. 

  

3.2 – A presença na escola: do silêncio à visibilidade lésbica 
  

 Alguns temas recorrentes nas entrevistas retomam pontos presentes nas 

pesquisas internacionais, tais como o medo das consequências da revelação de sua 

orientação sexual na escola, as considerações sobre as implicações de assumir-se 

para a equipe e para os/as alunos/as, e o papel da gestão da escola no 

posicionamento das professoras frente a esta questão, por exemplo. 

 Outros aspectos, tais como o silenciamento dos sujeitos após a comunicação 

sobre sua orientação sexual, ou a relação feita por algumas docentes entre 

homofobia e a violência presente nas comunidades nas quais estão inseridas as 

escolas, não haviam sido apontados nos estudos observados. 

 De modo geral, podemos perceber que, apesar da diferença entre os 

contextos desta pesquisa e das investigações verificadas, especialmente as 

internacionais, muitas falas, obstáculos, situações e tensões se repetem. Mesmo 

localizadas nas mais variadas regiões, com distintas culturas, histórias e legislações, 

as pesquisas levantam narrativas que falam de dificuldades, violências simbólicas de 

vários tipos e de um cotidiano permeado de preocupações e tentativas de existir e 

resistir no ambiente escolar, dando sentido às suas experiências. 

 Contudo, foi interessante perceber que as professoras ouvidas buscavam, de 

varias maneiras, construir uma visibilidade lésbica nas escolas. E procuravam, desta 
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forma, edificar um ambiente mais seguro para elas mesmas, bem como desenvolver 

e fortalecer um modelo positivo para as/os alunas/os. 

 Para elas, é importante contribuir com uma visão de mundo mais otimista, 

edificante e segura para os/as adolescentes LGBT e, além disso, com uma 

perspectiva mais democrática e respeitosa em relação à diversidade para os/as 

estudantes em geral.   

  

3.2.1 - Fundamentalismo religioso e conservadorismo: o outro como lugar da 
intolerância 

  

 De modo mais contundente que nas pesquisas internacionais, a questão do 

fundamentalismo religioso aparece nas falas das professoras entrevistadas como 

sendo um problema. Ao mesmo tempo uma ameaça à existência da diversidade e 

um obstáculo para a desconstrução da homofobia, sujeitos que trazem imposições 

de valores religiosos para dentro da escola são vistos como portadores de visões 

preconceituosas que minam a consolidação de princípios democráticos. Além disso, 

são compreendidos também como possíveis agentes de insegurança para sujeitos 

LGBT no ambiente escolar. 

 Júlia, por exemplo, diz que não havia se assumido até aquele momento por 

acreditar que não receberia apoio das equipes com as quais trabalhava. 

Desenvolvendo esta reflexão, ela explicou que provavelmente haveria muitos 

comentários, já que muitas professoras eram religiosas, fazendo com que ela não se 

sentisse segura. 

 Já a professora Adele, que atua na prefeitura da Praia Grande, pontuou que 

algumas professoras tendem a se relacionar com certas questões dentro da escola a 

partir de sua formação religiosa. Avaliam de acordo com suas convicções pessoais 

determinadas situações, como por exemplo a de uma família formada por duas 

mães e uma criança. Neste caso, a aluna em questão vinha apresentando 

problemas como não fazer as lições de casa ou não usar o uniforme escolar, e a 

mãe foi chamada para uma conversa com a diretora. No momento do encontro, 

apareceram as duas mães, e a professora considerou que, ainda que naquele 

instante elas tivessem sido respeitadas, vários tipos de comentários foram feitos 

posteriormente. 



119 
 

 Ela ouviu de funcionárias que os problemas apresentados pela criança 

derivavam de uma “família desestruturada” (PROFESSORA ADELE, entrevista, 11 

de outubro de 2015). Neste momento, Adele fez uma intervenção afirmando que o 

que causava a situação não era o fato de a menina ser criada por duas mães, pois 

outras crianças da escola tinham dois pais e não traziam as mesmas questões. Só 

então a pedagoga comunitária reconheceu a contradição e concordou com a 

professora. 

 A mesma docente relatou outro caso em que um aluno de 5 anos com 

comportamentos tidos como femininos era chamado de Félix (personagem gay da 

novela Amor à vida, de Walcyr Carrasco, exibida na Rede Globo entre 20 de maio de 

2013 e 21 de janeiro de 2014). Além de colegas de sala, funcionárias da escola 

também o chamavam por esse apelido. 

 Com as crianças em sala de aula, a professora realizou um trabalho 

abordando diferentes tipos de famílias, na tentativa de problematizar e diminuir os 

assédios sofridos pelo aluno. Já com relação às atendentes (funcionárias que 

acompanham os/as alunos/as em momentos de recreação, e que podem ou não 

possuir o ensino superior), a docente contou que, além de se referirem ao garoto 

como Félix, também faziam comentários como “Vira homem!” (não diretamente ao 

menino, mas entre elas). 

 Quanto a isso, a professora chamava a atenção das funcionárias nos 

momentos em que ouvia tais comentários. Retratou a situação da seguinte forma: 

 
E aí eu cheguei e conversei com a atendente que era a responsável 
pela minha turma, no período da tarde, e falei para ela: 'O que está 
acontecendo? Se isso chegar aos ouvidos da família...', e eu falei 'a 
gente está aqui como educadora, não dá para a gente se posicionar 
com relação...', porque tudo isso tem um fundo religioso, são 
pessoas extremamente religiosas, que querem impor sua doutrina, 
sua maneira de ver, e a escola não é o ambiente para você se 
posicionar dessa maneira, né. (PROFESSORA ADELE, entrevista, 11 
de outubro de 2015). 
 

 

 Conflitos relacionados à religião também apareceram na fala da professora 

Eloise (que trabalha na prefeitura de Diadema). Ela conta que, logo que chegou à 

escola, percebeu o seguinte cenário: a guarda da escola, que era publicamente 



120 
 

lésbica, estava sendo assediada por duas professoras evangélicas que queriam 

converter a funcionária. 

 A professora, então, aproximou-se da guarda, que era bastante jovem, para 

compreender a situação. Segundo seu relato, a jovem estava bastante confusa e 

perturbada, acreditando na real possibilidade de ir para o inferno por consequência 

de sua orientação sexual. Eloise passou, então, a conversar com ela no sentido de 

desconstruir os preconceitos erigidos em torno de sua lesbianidade. 

 Percebendo a pressão exercida pelas outras professoras, Eloise tratou de 

discutir nas reuniões com os/as docentes a questão da discriminação e de como 

isso poderia se configurar como crime sujeito a processos judiciais. Ela passou, 

então, a ser vista, por um grupo de professoras, como uma má influência na escola 

e rumores começaram a surgir a respeito de um possível relacionamento entre ela e 

a guarda, o que criou um cenário de tensão que perdurou o ano inteiro. 

 A mesma visão sobre atitudes de pessoas religiosas como sendo uma 

ameaça ao respeito à diversidade sexual aparece na fala da professora Elena, 

comentando um episódio familiar (não ocorrido no ambiente escolar). Relatando a 

reação de familiares quando ela decidiu ir morar com a esposa, ela diz: 

 
Um primo querido, depois eu fui morar com a [nome da esposa], um 
primo chegou e falou: 'você sabe que todo mundo falou mal de você, 
falou que não ia dar certo, que você ia para o inferno', 'nossa, sério? 
Na minha frente eles falam que me amam!'... é tudo evangélico. Não 
querendo... mas eles têm essa visão muito tacanha. E aí eu comecei 
a criar uma coisa com evangélicos, de me afastar e ficar com medo, 
e ficar na minha (PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro 
de 2015). 

  

 A mesma professora fala sobre a perseguição sofrida por uma aluna bissexual 

do ensino médio em uma escola onde trabalha, declarando que ela sofre ataques de 

outras meninas de seu período, que são evangélicas. Avalia ainda da seguinte 

maneira o contexto no qual estão inseridas as crianças e adolescentes das escolas 

por onde já passou e onde ainda leciona: 

 
E outra coisa, eu acho que a questão do homossexualismo, ainda é 
muito perseguido principalmente por causa dessa bancada 
evangélica, moralista... se não tivesse isso, eles estão se 
fortalecendo. Se não tivesse isso, eu tenho medo desse 
fundamentalismo, sabe? Eu acho que se não tivesse nada disso, ia 
ser ótimo, porque está abrindo, sabe? As pessoas estão 
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percebendo... até a segunda página, né, como disse a [nome da 
colega]. Entendeu? Porque tem um pessoal forte, e a igreja faz a 
cabeça da criançada, eles vêm com essa ideia de que nós somos 
monstros, de que nós vamos para o inferno, que não tem 
homossexualismo na bíblia, que nós somos errados, só que Jesus 
nunca falou nada sobre isso, nunca! (PROFESSORA ELENA, 
entrevista, 12 de novembro de 2015). 

  

 A professora Eloise avalia, contudo, que a religião não é necessariamente 

uma questão negativa no ambiente escolar, desde que não haja uma tentativa de 

imposição de valores. Ao falar do diretor de sua escola, que é evangélico, reconhece 

que ele “não é um evangélico fundamentalista, que quer ditar regras a esse respeito, 

que quer trazer a religião para a vida profissional, em nenhum sentido” 

(PROFESSORA ELOISE, entrevista, 25 de outubro de 2015). 

 Percebe-se, portanto, uma forte tensão em torno do tema, cujo conflito é 

trazido por meio de agentes que atuam no sentido de desestabilizar a já frágil 

laicidade do espaço escolar público (sobre o assunto, ver CUNHA, 2006). As 

professoras admitem sentir insegurança em relação a outros/as docentes ou colegas 

de equipe religiosos, particularmente evangélicos/as, pelos comentários e 

perseguições que podem eventualmente surgir, ou mesmo pela falta de apoio que se 

arriscam a enfrentar. 

 Não apenas a religiosidade de alguns sujeitos é associada com a intolerância, 

mas o pertencimento a certos grupos étnicos ou culturais também. Elena, ao falar 

como foi mal recebida em sua vizinhança por ser lésbica e morar com outra mulher, 

conta: “Uma vez, tem um senhor, ele é árabe, e ele não cumprimentava. Eu: 'Boa 

noite', 'Bom dia', e ele não olhava para a minha cara. Puta, o cara é homofóbico” 

(PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). A mesma professora 

assim explica o contexto de comportamentos homofóbicos em uma das escolas 

pelas quais passou: 

 
Não, porque, uma vez, no [nome de escola], na leste V tem muito 
italiano, então esse pessoal é bem fechado, né. São homofóbicos, 
mesmo. E eu percebia que eles falavam mesmo, na cara dura, na 
frente da gente mesmo. Falavam umas bobagens: 'Ah, se esse 
mundo virar gay, eu desço do trem', sabe? (PROFESSORA ELENA, 
entrevista, 12 de novembro de 2015). 

  

 Retomando Ferfolja (2008) e Connell (2016), é interessante notar como, em 

muitas falas, as professoras localizam a homofobia no espaço ocupado pelo outro: 
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no estrangeiro, no distinto étnica e culturalmente e, muitas vezes, no homem. Para a 

primeira autora, é mais simples atribuir a certos grupos um comportamento 

intolerante, discriminatório e violento do que reconhecer que seus/suas iguais 

também podem considerá-las como desviantes e reproduzir as mesmas práticas. 

 Os homens tendem a ser mais associados com a agressividade, até mesmo 

pela suposta natureza mais tolerante, compreensiva e aberta das mulheres. Do 

mesmo modo, pessoas oriundas de culturas em que a homossexualidade é 

condenada de modo geral (especialmente do Oriente Médio) também são vistas 

como mais homofóbicas do que os anglo-saxões (FERFOLJA, 2008). 

  

Claramente, europeus ou pessoas do Oriente Médio não são os 
únicos perpetradores de assédio anti-lésbico. Descendentes de 
anglo-saxões também assediam. Além disso, posicionar os 
agressores em discursos provê uma explicação pronta e fácil para 
esse comportamento / sentimento. Às vezes é mais fácil culpar o 
'outro' do que aqueles de nossa própria cultura (FERFOLJA, 2008, p. 
144, tradução nossa) 

 

 Além disso, a autora mostra como os homens também são vistos pelas 

docentes como maiores agressores em consequência de questões mal resolvidas 

deles com suas próprias sexualidades. Masculinidades frágeis, quando confrontadas 

por manifestações que desafiam a heteronormatividade, seriam um elemento a 

contribuir para a homofobia. 

 Essa lógica é também problemática, pois ao invés de responsabilizar os/as 

agressores/as, termina por patologizá-los/as, sugerindo que eles/as mesmos/as 

seriam homossexuais ou potencialmente gays e lésbicas não resolvidos/as ou não 

assumidos/as. Segundo esta argumentação, apenas pessoas com questões 

psicológicas mal resolvidas poderiam se tornar agressores/as, enquanto 

heterossexuais teriam menor probabilidade. 

 A questão toda parece girar, nessa linha de raciocínio, em torno de pessoas 

homossexuais, que são vítimas e ao mesmo tempo agentes da violência. 

Estereótipos de gênero também acabam sendo reforçados, na medida em que nas 

falas aparece o discurso do essencialismo biológico determinando que as mulheres 

são mais tolerantes, pacíficas e compreensivas. 

 Algumas falas também trazem a ideia de que homofóbicos/as são adultos, 

crianças e adolescentes com limitações intelectuais ou mesmo com algum tipo de 
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desordem ou desequilíbrio psicológico. No caso das crianças, há uma culpabilização 

dos pais e das mães, visto como pessoas pouco instruídas. 

Um discurso que também associa homofobia e diferenças étnicas é detectado 

por Catherine Connell (2016), em sua pesquisa com professores/as gays e lésbicas 

de escolas públicas. Segundo seus achados, os/as docentes constroem uma 

explicação racial para a homofobia, na qual estudantes, pais, mães e colegas da 

equipe latinos/as e negros/as tendem a ser mais homofóbicos/as. 

 A autora mostra que, concordando com essas visões, muitos estudos 

abordam as diferenças raciais e as atitudes em relação às pessoas LGBT. De 

acordo com algumas pesquisas, os/as afro-americanos/as estariam mais 

propensos/as a enxergar a homossexualidade como um desvio moral e a ter atitudes 

homofóbicas do que pessoas brancas e latinas. Da mesma forma, o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo teria também menor aprovação entre afro-

americanas/os, e, além disso, homens que fazem sexo com homens (HSH) afro-

americanos relatam maior taxa de rejeição e desaprovação por parte de suas 

famílias (dados apresentados em Bonilla e Porter, 1990; Egan e Sherrill, 2009; 

Lewis, 2003; Durell, Chiong e Battle, 2007; Schulte, 2002; Hunter, 2013; Stokes, 

Vanable e McKirnan, 1996). 

 Contudo, um olhar mais cuidadoso sobre os mesmos dados poderia revelar 

uma realidade um pouco mais complexa do que a aparência de números e 

estatísticas parece sugerir. Por exemplo, apesar de considerar a homossexualidade 

como um desvio moral, afro-americanas/os também são mais inclinadas/os a apoiar 

leis de proteção a pessoas LGBT, incluindo políticas antidiscriminação para o 

ambiente de trabalho, do que brancos/as ou latinos/as. 

 Por outro lado, pessoas afro-americanas teriam uma atitude mais cética em 

relação à instituição do casamento de modo geral, e não só em relação ao 

casamento entre pessoas do mesmo sexo. O racismo existente nas próprias 

comunidades LGBT, por sua vez, também teriam impacto no modo que afro-

americanos/as percebem o casamento igualitário. 

 Além disso, há a não menos importante questão da religiosidade que, 

segundo alguns estudos (como Guittar e Pals, 2014 e Schulte, 2002) seria uma 

influência ainda maior para algumas comunidades no que diz respeito às relações 

com as questões LGBT. 
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 Por isso, parece exagerado, segundo Catarine Connell, atribuir apenas à 

questão racial as diferenças de atitudes em relação à diversidade sexual. Múltiplos 

aspectos culturais e sociais devem ser levados em conta em tal análise. Mesmo 

assim, a questão racial aparece com destaque na percepção que docentes têm 

sobre o grau de violência homofóbica exercida por diferentes sujeitos. 

 Para Ferfolja (2008), esse tipo de construção argumentativa 

desresponsabiliza os/as agressores/as e camufla a realidade dos assédios que 

ocorrem nos mais diversos ambientes escolares. A autora reconhece que trata-se de 

uma questão bastante complexa, e que a forma pela qual as professoras lidam com 

as agressões as ajuda a manter sua integridade em momentos difíceis e de grande 

tribulação emocional. Contudo, elas acabam, segundo suas conclusões, 

contribuindo com a invisibilidade da violência contra as lésbicas nas escolas, o que 

não atinge, evidentemente, apenas as docentes, mas as alunas também. 

 Por outro lado, localizar a homofobia em pessoas que, em vários outros 

aspectos da convivência diária, são vistas como iguais, parceiras e progressistas 

traz uma dificuldade que fica clara na fala da professora Angela. Ao comentar 

declarações ouvidas na sala dos/as professores/as, ela faz a seguinte avaliação: 

 
Fiquei pensando isso e acabei associando a outros professores na 
escola que têm um perfil aberto, têm um perfil bacana, mas que 
também ficam fazendo piadas homofóbicas, também insinuam que 
um está ficando com o outro como uma forma de estimular uma 
piadinha, e pensando numa forma de como lidar com isso, mas é 
bem difícil (PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro de 
2015). 

  

 A professora se dizia chocada ao ouvir certos tipos de comentários de 

pessoas que ela já considerava mais conservadoras, mas também reconhecia a 

complexidade de perceber o mesmo pensamento presente em amigos que ela 

considerava terem um “perfil aberto”. Mesmo um perfil progressista e uma abertura 

para discutir e enfrentar questões relativas à diversidade sexual não são garantias 

de não pertencimento ao “outro” grupo, que supostamente deteria o exclusivo 

monopólio do exercício da homofobia. 

 A percepção de comportamentos de desaprovação, zombaria, discriminação e 

assédio oriundo de pessoas de círculos sociais, culturais, ideológicos e políticos 
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próximos, parece ser tão delicada e penosa que mal consegue ganhar forma e 

expressão na linguagem. 

  

 3.2.2 – Vigilância homofóbica: “Vira homem!” 

  

 Atitudes homofóbicas no ambiente escolar, tomadas por membros da equipe 

ou por alunos/as, são citadas por todas as professoras, e não são apenas atos de 

pessoas religiosas, tentando impor seus valores acima da laicidade da escola 

pública. 

 Os apelidos e a fala “vira homem!”, por exemplo, relatados pela professora 

Adele, dirigidos a um menino de cinco anos, fazem parte de um conjunto de atitudes 

tomadas por um grupo de pessoas de diversas idades e que ocupam diferentes 

funções na escola. 

 Além da cobrança do ideal de masculinidade com todos os itens que formam 

esse papel, há a associação entre expressão de gênero, identidade de gênero e 

identidade sexual, mesmo para a criança. O “menos masculino” é logo identificado 

como homossexual, daí todo o peso da vigilância sobre, no caso, homens e meninos 

para que se corresponda a este modelo (JUNQUEIRA, 2011). 

 Esta vigilância que se dá sobre os garotos na escola não é praticada apenas 

por colegas, mas por todos os indivíduos da instituição. Rogério Junqueira assim 

entende este processo: 
 
‘Vira homem!’, mesmo que potencialmente endereçável a todos os 
rapazes, costuma configurar um gesto ritual por meio do qual seu 
alvo é desqualificado ao mesmo tempo em que seu enunciador 
procura se mostrar como um indivíduo perfeitamente adequado às 
normas de gênero. Assim, um professor que, aos berros, cobra de 
um aluno que ‘vire homem’ pode sentir-se um emissor 
institucionalmente autorizado, orgulhosamente bem informado pelas 
normas de gênero (JUNQUEIRA, 2011, p. 101). 

  

 Mais do que um emissor das normas, o sujeito que apelida ou empreende, 

por meio do bullying, a cobrança de um determinado comportamento, promove uma 

vigilância que se impõe sobre o outro mas, também sobre si mesmo, na medida em 

que reitera as diferenças e também os limites a serem observados nas fronteiras de 

gênero. 
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 A professora Angela fala sobre comentários discriminatórios circulando na 

sala de professores/as, sendo uma cena de professores dizendo que 

homossexualidade é “pouca vergonha”, e “que é certo mesmo bater”, e a outra cena 

de uma professora de História que, em tom de brincadeira, disse para outro 

professor que “você criar um filho, para depois ele ser gay, é jogar dinheiro no lixo” 

(PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro de 2015). 

 Já a professora Nina traz outro tipo de situação, mas que também fez com 

que se sentisse discriminada. Ao confrontar um aluno do terceiro ano do ensino 

médio que disse que não faria um trabalho com um colega por ele ser gay, a 

professora afirmou que então ele também não poderia assistir às suas aulas, já que 

ela mesma era lésbica. Ela conta que não disse isso expulsando o aluno, mas 

apontando sua contradição, e o garoto, então, pediu desculpas e disse que estava 

brincando. 

 Mas a história chegou ao conhecimento do diretor, que a chamou para uma 

conversa dizendo que os/as docentes não deveriam falar sobre suas vidas pessoais, 

e que essas eram informações que não interessavam às outras pessoas na escola, 

especialmente para os/as alunos/as. Na época, Nina disse ter ficado sem reação e 

sem condições de dar uma resposta (como teria atualmente), o que a fez se sentir 

discriminada, pois se o conteúdo da informação sobre a vida pessoal fosse 

heteronormativo, certamente o diretor não teria sentido necessidade dessa 

conversa. 

 Julia também apresenta uma cena em que um professor substituto de sua 

escola, que correspondia ao estereótipo de homossexual, foi alvo de comentários e 

piadas por parte de alguns alunos de 8 anos de idade. Ele resolveu questionar os 

meninos sobre o caso durante o recreio, criando uma situação ainda mais 

constrangedora para ele mesmo, na frente das outras crianças. A professora diz que 

interviu naquele momento, de modo um pouco confuso, tentando fazer as crianças 

entenderem que aquele comportamento não era correto, mas não houve maiores 

desdobramentos. A ocorrência foi abafada, nada foi discutido em reuniões com os/as 

professores/as, por exemplo, e ela não soube se a direção ou a coordenação 

tomaram alguma providência, mas disse que os comentários e piadas continuaram 

até o final do ano. 

 A professora Elena, por sua vez, expõe uma situação em que duas garotas, 

durante a aula, deram um beijo na boca, o que gerou uma reação de risos e 
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zombaria por parte dos/as colegas. Ela conversou com as meninas separadamente, 

dizendo que aquele não era o local adequado para isso. Mesmo assim, foi chamada 

depois pela direção, pois uma mãe teria reclamado do ocorrido, dizendo à diretora 

que a professora havia presenciado o beijo de duas garotas na sala de aula sem ter 

feito nada a respeito. 

 A professora, então, ficou contrariada, pois, na mesma sala, um casal 

heterossexual vivia, há mais tempo, trocando carícias, inclusive bastante ousadas, 

sem que isso tenha sido motivo de reclamação para nenhum pai ou mãe. Elena 

mostrou esta contradição à diretora, argumentando que a mãe em questão teria 

motivações homofóbicas em sua denúncia. 

 Segundo a professora, essa diretora sabia de sua orientação sexual e de seu 

casamento com outra mulher (Elena é casada no civil desde 2013), tendo inclusive 

sido a responsável pela sua entrada nesta escola específica, da qual Elena disse 

gostar muito. Mesmo assim, ela disse ter usado um tom mais firme na conversa, 

pedindo o nome da mãe que fez a reclamação para acioná-la na justiça por 

homofobia, e alegou que assim procedeu pois desconfiou, na verdade, “que não era 

nada de mãe, que era a direção” (PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de 

novembro de 2015). 

 Ou seja, mesmo com a boa relação com a direção da escola, a professora 

considerou que havia motivos para supor que a reclamação, que julgava 

homofóbica, vinha da própria diretora, que teria inventado a situação da mãe apenas 

para não confrontá-la diretamente. 

 Esta situação, além de evidenciar a clara diferença no tratamento (ou na 

expectativa de tratamento) de comportamentos de adolescentes heterossexuais e 

homossexuais dentro da sala de aula ou da escola (seja por parte da mãe, de fato, 

ou da diretora), também revela o permanente estado de alerta da professora para a 

vigilância e a perseguição que pode vir a sofrer, mesmo de pessoas consideradas 

como parceiras dentro da escola, como é o caso desta diretora. 

 Essa sensação constante de insegurança é a mesma relatada por Endo, 

Reece-Miller e Santavicca (2010) no caso do professor que, ao ouvir da colega uma 

crítica à camisa que estava vestindo, entendeu que ela estava querendo dizer que 

sua roupa era muito gay, o que fez com que ele repensasse seu modo de se vestir e 

de se comportar. 
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 A crítica da professora em relação à camisa era mesmo porque ela poderia 

passar uma imagem “gay” do professor que a estivesse usando, ou é o/a docente 

que, na escola, encontra-se em um estado tão tenso de vigilância que acaba 

interpretando a fala desta maneira? O relato do professor, neste caso, diz muito, 

independente da verdadeira intenção do comentário, sobre a relação das/os 

docentes LGBT com o grupo na escola. Qualquer pergunta, comentário, riso, gesto 

ou olhar pode ser visto como uma possível ameaça, ato repressivo, ou armadilha na 

qual se pode cair. 

 Eloise, por exemplo, ao ser questionada sobre o que significa para ela ser 

lésbica e professora, afirma que está sempre tendo que fazer escolhas e acaba 

“pisando em ovos”, pois qualquer coisa que venha a dizer pode ganhar proporções 

imprevistas, fazendo com que ela sinta que está vivendo um “big brother” virado 

para ela mesma:   

 
(…) as pessoas estão olhando para você. E qualquer coisa errada 
que você faça, as professoras vão dizer: 'olha, olha ali, é a 
professora lésbica que está fazendo isso'. Então, não deixa de ser 
uma coisa de você viver pisando em ovos (PROFESSORA ELOISA, 
entrevista, 25 de outubro de 2015). 

  

 Julia comenta sua impressão de que sua presença na escola onde trabalha 

gera um sentimento de curiosidade entre as pessoas, especialmente entre as 

professoras, suas colegas. Apesar de não fazerem perguntas diretamente e de não 

comentarem, ela diz “sentir” isso: “[...] eu sinto essa curiosidade. Pode ser que seja 

uma invenção da minha cabeça, mas eu sinto isso. Até porque eu nunca falo sobre a 

vida pessoal, então isso pode gerar mais curiosidade ainda” (PROFESSORA JULIA, 

entrevista, 13 de setembro de 2015). 

 No entender das outras docentes, o cuidado redobrado com o que se fala e 

com a maneira que se fala também é algo muito presente. A sensação de que os 

olhares estão sempre sobre si, não apenas sobre o conteúdo de seus discursos 

mas, também sobre seus modos de vestir, de se comportar e sobre suas relações 

dentro da escola é uma constante em seus cotidianos. 

 Tanto a professora Nina quanto a professora Angela afirmam que não deixam 

de abordar determinados assuntos por conta de possíveis consequências, mas 

dizem sempre tomar cuidado ao escolher a maneira e as palavras mais adequadas 

para discutir certos temas. A preocupação com as possíveis repercussões está 
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sempre presente. Angela, inclusive, diz se preocupar ao abordar questões relativas à 

diversidade sexual em sala de aula sendo lésbica pela possibilidade de surgirem 

acusações de pais ou mães de que ela estaria tentando influenciar seus/suas 

filhos/as a serem homossexuais. 

 Para Deborah Britzman, este é um dos mitos comuns que envolvem a 

homossexualidade: 

  

Para um número significativo de heterossexuais que imaginam sua 
identidade sexual como “normal” e “natural”, existe o medo de que a 
mera menção da homossexualidade vá encorajar práticas 
homossexuais e vá fazer com que os/as jovens se juntem às 
comunidades gays e lésbicas. A ideia é que as informações e as 
pessoas que as transmitem agem com a finalidade de “recrutar” 
jovens inocentes (BRITZMAN, 1996, p. 80). 

  

Ainda que este raciocínio tenha uma parcela de verdade, como argumenta a 

autora, já que as identidades sexuais são também sociais, parte-se de uma 

concepção de que, ao não entrar em contato com a experiência homossexual, os/as 

estudantes certamente não escolherão esse estilo de vida. É como se fosse possível 

estabelecer uma espécie de blindagem das crianças e adolescentes em relação a 

uma potencial ameaça gay. 

 Sensação parecida também é relatada por Elena, que, ao perceber 

comportamentos homofóbicos em uma de suas turmas, começou a pensar em uma 

forma de lidar com o problema: 

 
(...) porque você tem que pensar muito bem o que você vai fazer. 
Não pode ir com o calor da emoção. Porque, principalmente, eu me 
sinto muito dentro dessa situação, então você não pode se alterar 
(PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). 
 

 Além de Eloise, que teve de enfrentar comentários sobre seu inexistente 

envolvimento amoroso com a guarda da escola, com a qual conversava, Elena 

também relatou passar por situação parecida, quando, ao se aproximar de uma 

jovem professora para trocar experiências sobre conteúdo pedagógico, viu surgirem 

rumores de que elas estariam vivendo um caso amoroso. 

 Essa sensação de vigilância permanente, que não é apenas das outras 

pessoas para si, mas também de si para si mesmas, acaba resultando em uma 
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elevada cobrança sobre suas próprias funções, o que aparece na fala de todas as 

entrevistadas e também reitera os achados das pesquisas internacionais. 

  

 3.2.3 – É preciso superar expectativas: ser mais inteligente por ser 
homossexual? 

 

As professoras sentem que precisam ter um melhor desempenho e mais 

solidez em suas posições por estarem sendo sempre monitoradas. Eloise, por 

exemplo, destaca a necessidade de estar sempre muito bem embasada 

teoricamente para fazer qualquer colocação: 

 
[tudo] tem que estar muito mais explicado. É uma forma de dizer 
“olha, eu sei o que eu estou fazendo”, porque senão, em algum 
momento, alguém vai dizer: “olha lá, ela está querendo desvirtuar as 
crianças!” (PROFESSORA ELOISA, entrevista, 25 de outubro de 
2015). 

  

 A mesma docente explica ainda que a segurança de seu trabalho deve ir além 

da consistência teórica que serve de base para suas atividades pedagógicas e 

intervenções em reuniões de docentes ou de mães e pais. Ela sente que precisa ser 

uma excelente profissional: “Eu nunca sofri uma discriminação direta, mas eu me 

protejo muito, no sentido de que, o meu trabalho, eu sou aquela que não falta, não 

atrasa, né!” (PROFESSORA ELOISA, entrevista, 25 de outubro de 2015). 

 Essa forma de buscar proteção da discriminação e do assédio por meio de 

um trabalho exemplar é retomada por Rudoe (2010) e Kissen (1993). No contexto 

estadunidense, as professoras procuravam manter um nível de excelência em suas 

funções como meio preventivo, pois mesmo as leis antidiscriminação não as 

deixavam totalmente seguras. 

 Além disso, qualquer deslize poderia ser visto não apenas como uma 

desatenção, mas como um a falta da responsabilidade da professora lésbica, ou 

presumidamente lésbica, o que fica implícito na hipotética fala “olha lá, ela está 

querendo desvirtuar as crianças!”. 

 O “desvirtuar”, neste caso, não estaria apenas resumido à questão sexual, de 

uma possível influência a tornar as crianças e adolescentes gays ou lésbicas, mas 

também de levá-los a uma conduta que é toda desviante, marginalizada, rebelde, 
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antissocial, ou mesmo antinatural, como toda prática que parece estar, neste 

imaginário, associada ao comportamento homossexual. 

 Por isso, as docentes expressam a necessidade de superar as expectativas, 

sendo profissionais acima da média para ganhar e manter o respeito tanto da equipe 

quanto dos/as estudantes e de pais e mães. 

 Elena, por exemplo, afirma: “Aí, tem essa coisa: a gente tem que ser mais 

inteligente que os outros, porque é homossexual. Você tem que ser mais inteligente. 

Porque senão, putz, como você vai ganhar o respeito das pessoas?” 

(PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). 

 Ainda que de forma não muito direta, Julia também aponta a relação entre ter 

a confiança da equipe e, particularmente, da comunidade para abordar os assuntos 

que quiser e desempenhar uma atividade reconhecidamente de alta qualidade. Ela 

menciona que trata do tema diversidade sexual durante a reunião com pais e mães, 

ressaltando a importância de se educar as crianças para respeitar as novas 

configurações de família e os diversos tipos de relacionamentos na sociedade 

contemporânea. Quando questiono se esses diálogos têm algum tipo de 

repercussão, ela diz que, em geral, os pais e as mães concordam com ela, mas uma 

vez um pai disse que “aquilo não estava certo” e que “não pode se relacionar 

homem com homem”, ao que ela respondeu que não cabia a ele julgar o 

relacionamento das outras pessoas, como não julgavam o casamento dele, e que 

todos deviam ser respeitados. 

 Essa fala, segundo ela, fez as pessoas pensarem um pouco a respeito, sem 

grandes conflitos, apesar da discordância. Questionada sobre os desdobramentos 

desse tipo de debate, se ela recebe algum tipo de crítica, por exemplo, junto à 

direção da escola, ela afirma: 
 
Não, eu não percebi isso. Nesses anos, eu acho que eu era uma 
professora muito querida na escola, muito querida mesmo, as 
pessoas queriam que as crianças viessem estudar comigo, porque 
diziam que eu era muito carinhosa com as crianças e que eu fazia 
muitas atividades diferentes dentro da sala de aula, então o pessoal 
da comunidade reconhecia que eu era uma professora legal 
(PROFESSORA JULIA, entrevista, 13 de setembro de 2015). 

  

 O reconhecimento e a valorização do trabalho desempenhado pelas 

professoras pela comunidade e também pela equipe parecem ter, portanto, um peso 

fundamental para que elas se sintam mais seguras, ou pelo menos, menos 



132 
 

vulneráveis e mais confiantes tanto para realizar o enfrentamento da homofobia 

quanto para falar sobre (ou pelo menos não lutar para esconder) determinadas 

informações de suas vidas pessoais no ambiente escolar. 

 Rogério Diniz Junqueira (2011), ao analisar a busca pela inclusão de 

estudantes LGBT por meio da supercompensação, considera que o mesmo 

comportamento ocorre também entre profissionais da educação. Internalizando 

exigências construídas a partir de padrões heteronormativos, não só estudantes, 

mas também docentes tendem a adotar certas posturas que facilitem sua aceitação: 

 
Trata-se, em suma, de esforços para angariar um salvo-conduto que 
possibilite uma inclusão (consentida) em um ambiente hostil, uma 
frágil acolhida, geralmente traduzida em algo como: 'É gay, mas é 
gente fina', que pode, sem dificuldade e a qualquer momento, se 
reverter em 'É gente fina, mas é gay'. E aí o intruso é arremetido de 
volta ao limbo (JUNQUEIRA, 2011, p. 103). 

  

 Essa busca pelo perfeccionismo, fonte de grande ansiedade, não garante, 

contudo, nem a segurança da/do docente (ou das/dos estudantes) e nem sua 

inclusão, mesmo consentida, já que, a qualquer momento, o menor dos deslizes 

pode ser associado à sua orientação, como fica perfeitamente explícito na fala da 

professora Eloise - “olha lá, ela está querendo desvirtuar as crianças!”. 

  

 3.2.4 – Diretoras/es e coordenadoras/es: a gestão como apoio ou 
obstáculo 

 

Essa sensação de segurança, contudo, pode ser fortalecida se a gestão da 

escola for aberta a discutir a questão da diversidade sexual. Tal como apontado nas 

pesquisas internacionais, o posicionamento de diretores/as e coordenadores/as, 

além da própria equipe, é preponderante tanto para a consolidação da confiança das 

docentes em relação ao ambiente de trabalho quanto para o avanço de suas 

reflexões sobre assumir-se ou não na sala de aula e na escola de modo geral. 

 Poucas gestões foram apontadas pelas professoras como provocadoras e 

organizadoras deste debate nas escolas, ficando essa atividade a cargo de 

iniciativas individuais de docentes ou grupos de docentes interessados nesta 

discussão. Em todas as falas apareceu, contudo, direta ou indiretamente, a 
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importância do papel de gestores/as na construção de um espaço mais seguro para 

sujeitos LGBT. 

 Angela, por exemplo, afirma que se sentia insegura em uma escola cuja vice-

diretora não se posicionava em casos de discurso homofóbico. Não ajudando a 

desconstruir um discurso de um pai sobre sua própria filha, como ela se comportaria 

diante de um evento de flagrante violência homofóbica, por exemplo? 

 
A equipe gestora faz muita diferença, porque quando você tem... a 
gente teve uma vice-diretora na escola, que ela tinha.... bem, ela 
tinha uma visão muito antiquada, ao meu ver. Então, quando foi o pai 
de uma aluna na escola reclamar que ela... não foi na escola que 
aconteceu a situação, mas o pai foi lá na escola falar de uma 
situação de indisciplina e acabou tocando no assunto de que ele 
achava que o fato da filha dele ficar com outras meninas era errado, 
era impuro, e não sei o quê, ao invés de ela tentar desconstruir isso 
de alguma forma, ela se calou. Então, eu acho que esse tipo de coisa 
atrapalha muito. E aí você fica também se sentindo inseguro porque 
se ela se cala diante dessa situação, ela pode se calar diante de 
outras (PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro de 
2015). 

  

 Por outro lado, nesta mesma escola, à época da entrevista, havia uma 

diretora que Angela considerava aberta em relação ao tema diversidade sexual, o 

que a fazia se sentir mais segura: 

 
Como eu sei que a equipe gestora tem um perfil muito aberto, a 
diretora da escola conheceu a minha namorada anterior, a próxima 
namorada, então ela sempre lidou bem com essas questões, ela 
tinha minha namorada no Facebook, falava com ela, ela tinha alguns 
interesses em comum com a filha dela, então eu acho que me 
sentiria mais segura porque a direção conhece meu trabalho e não 
tem problemas em relação a isso. Agora, se fosse uma outra equipe 
gestora, talvez isso se tornasse um problema para mim 
(PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro de 2015). 
 

 Além, portanto, de conhecer o trabalho da professora, que não deixava 

espaços para críticas negativas e questionamentos, a diretora possuía um perfil 

aberto, o que a tranquilizava, denotando o papel determinante destes dois aspectos 

nesta relação. 

 A posição da direção da escola pode ser um fator de insegurança ou de 

pressão por muitos motivos. Não apenas por se ausentar de uma discussão 
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necessária, mas, às vezes, por provocar uma visibilidade que, num primeiro 

momento, poderia ser vista como benéfica. 

 A fala de Adele mostra como uma característica de sua diretora de certa 

forma a pressiona para manter uma certa discrição. Segundo ela, existem 

comentários em sua escola de que a diretora mantém um relacionamento com uma 

mulher, que, inclusive, é também funcionária no mesmo ambiente. Segundo a 

professora, os comentários circulam, pois esta funcionária em questão tem uma 

liberdade maior com a diretora do que os outros membros da equipe, e quando elas 

são vistas juntas na escola, outras pessoas comentam “ah, é a esposa da diretora!”. 

 Adele entende que a existência desta situação dificulta, ao invés de facilitar, 

uma abordagem tranquila de questões relativas à sua própria vida pessoal na 

escola. Quando a questiono sobre isso, ela afirma que não se sente mais livre por 

causa dessa suspeita, e, pelo contrário, sente que a diretora é bastante cautelosa e 

a aconselharia a não expor sua vida pessoal: “Viraria para mim e falaria, 'não fale 

isso, minha filha, que não sei o quê!', porque ela tem bastante medo de se expor, em 

função disso, de sofrer alguma... (pausa)” (PROFESSORA ADELE, entrevista, 11 de 

outubro de 2015). 

 Uma postura diferente por parte da gestão, como acentuou Angela, pode se 

traduzir em resguardo para as docentes, aponta também Nina. Segundo ela, quando 

iniciou seu processo de se assumir em seu ambiente de trabalho foi importante 

pertencer a um grupo em que o preconceito e a discriminação não só eram menores 

como também eram combatidos. 

 
Eu me efetivei nessa escola porque eu estava no processo de me 
assumir e a coordenadora pedagógica de lá era minha amiga, uma 
lésbica assumida, militante também, casada com a companheira dela 
[…]  aí eu fui para essa escola porque era um lugar em que eu me 
sentia segura nesse momento em que eu estava me assumindo. Que 
eu tinha, no começo, muito medo de como seria essa questão de ser 
uma professora lésbica (PROFESSORA NINA, entrevista, 23 de 
outubro de 2015) 

  

 A professora afirma que logo depois que entrou na escola, porém, esta 

docente deixou a coordenação e ainda mudou de horário. Nina ficou um pouco 

isolada no período noturno para enfrentar o debate sobre diversidade sexual e 

homofobia e foi neste momento em que foi discriminada pelo diretor, que a 

questionou sobre falar de sua vida pessoal com os/as alunos/as, como já 
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mencionado anteriormente. Mesmo assim, ela reconhece a importância de uma 

gestão progressista e comprometida com a construção de uma cidadania 

democrática. 

 Retomando uma colocação da professora Eloise, que aborda o fato de seu 

diretor ser evangélico mas, não levar seus valores religiosos e pessoais para o 

ambiente escolar, é interessante notar em que contexto ela coloca esta informação. 

Falávamos sobre estratégias de abordagem e desenvolvimento do tema diversidade 

sexual em sala de aula, quando a docente mencionou sua intenção de utilizar um 

livro infantil que retrata um conto de fadas em que a princesa desiste de se casar 

com o príncipe porque se apaixonou pela costureira de seu vestido de noiva13. 

 Quando pergunto sua opinião sobre as possíveis repercussões que essa 

atividade poderia ter, ela responde que não sabe e, em seguida, adiciona sua 

impressão sobre o diretor, falando de sua crença e de seu comportamento, 

concluindo: “Então é uma pessoa tranquila nesse sentido” (PROFESSORA ELOISE, 

entrevista 25 de outubro de 2015). 

 Obviamente, se ela não o percebesse como uma pessoa “tranquila”, a 

escolha do livro mencionado para a realização da atividade em sala de aula, por 

exemplo, não seria tão simples e poderia até mesmo não acontecer. A inibição de 

discutir tais temas poderia recair até mesmo sobre uma professora que escolheu se 

assumir e realizar um enfrentamento referente a estas questões em sua escola, 

como é o caso de Eloise. 

 

3.2.5 – Construindo o respeito à diversidade: iniciativas individuais 

 

 Sobre a realização de atividades relativas à diversidade sexual e homofobia, 

foi possível constatar algo parecido com aquilo que foi apontado por Nixon (2006), 

Rudoe (2010) e McKenzie-Bassant (2007). As docentes mencionaram que não 

havia, com poucas exceções, iniciativas das gestões das escolas no sentido de 

abordar de modo sistemático a questão da homofobia e da discriminação por 

gênero, ficando essas atividades a cargo de iniciativas individuais. 

 Tal situação pode resultar num estado de pressão para professores/as LGBT 

que, ao levar adiante determinadas discussões, ficam em uma delicada evidência e, 

                                                           
13Trata-se do livro “A princesa e a costureira”, de Janaina Leslão, da Editora Metanoia. 
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ao mesmo tempo, tornam-se os/as únicos/as responsáveis por um diálogo de 

deveria envolver toda a equipe. Além disso, empreendendo isoladamente essas 

atividades, elas correm o risco de se tornar o “assunto do/a professor/a X”, ou seja, 

um interesse individual e uma questão menor. 

 Mesmo assim, como a maioria das docentes entrevistadas escolheu se 

assumir no ambiente escolar, elas também optaram por, de modo mais ou menos 

organizado e sistemático, encabeçar a discussão sobre desigualdades de gênero, 

diversidade sexual e homofobia com os/as alunos/as e com a comunidade. Esses 

diálogos aparecem de diversas formas: durante as aulas, em projetos 

extracurriculares e até mesmo nas reuniões com pais e mães. 

 Adele discute o assunto quando aparece algum caso de discriminação, como 

por exemplo, no contexto em que um dos alunos era chamado de Félix. Para isso, 

utiliza várias estratégias, como jogos teatrais, filmes, rodas de conversa. Contudo, 

reconhece que não consegue trabalhar do modo que gostaria em função de outras 

demandas que têm prioridade dentro do planejamento. 

 Sobre a possibilidade de ter suas atividades questionadas pelas famílias de 

seus/suas alunos/as, a docente afirma que a maior preocupação da gestão é com as 

metas de alfabetização que, uma vez cumpridas, garantem liberdade na sala de 

aula. 

 Julia, como já mencionado, trata dos temas em sala de aula, aproveitando 

acontecimentos do cotidiano dos/as alunos/as ou fatos em evidência na mídia. 

Procura conversar também com pais e mães no sentido de fazê-los pensar na 

importância do respeito à diversidade sexual e às novas configurações de família. 

 Eloise também busca introduzir o debate sobre gênero e diversidade sexual 

em suas aulas, por meio de atividades em que as crianças criam e trocam 

personagens e, no momento da entrevista, estava se preparando para ler um livro 

infantil cujo tema central é o amor entre duas garotas. 

 Ela traz, entretanto, uma preocupação que não apareceu tão claramente na 

fala das outras professoras, que é a falta de referenciais teóricos para elaborar seus 

projetos e planos de aula. Como é bastante enfática sobre sua necessidade de estar 

adequadamente embasada teoricamente para fazer suas colocações sobre 

diversidade sexual no ambiente escolar, demonstra preocupação a respeito de não 

ter acesso a estudos nesse sentido. 

 Já Angela e Nina trazem outros tipos de experiências, como a organização de 
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mesas-redondas e elaboração de disciplinas optativas na área de sexualidade e 

gênero, para alunos/as de várias turmas. 

 Nina afirma que milita nos movimentos feminista e lésbico, e que outros/as 

professores/as de sua escola também têm envolvimento com o movimento feminista 

e com o movimento negro, o que faz com que eles/elas cobrem um posicionamento 

da escola, exigindo e, ao mesmo tempo, organizando diversas atividades que 

abordam estes temas. 

 Trabalhando em uma escola grande, que atende alunos/as de várias idades, 

inclusive a EJA (Educação de Jovens e Adultos), é possível realizar diferentes tipos 

de trabalhos. Com os/as estudantes mais novos/as, do ensino fundamental, ela 

explica que, por meio do TCA (Trabalho de Conclusão Autoral, realizado no nono 

ano), pôde abordar a questão do preconceito e do bullying, e com as turmas da EJA, 

participou de uma mesa, dentro da programação do mês da mulher, sobre mulheres, 

movimento feminista, movimento negro e movimento lésbico. 

 Já Angela explica que, até 2013, havia um grupo de docentes mais engajado 

na problematização de questões relacionadas à diversidade sexual, homofobia e 

desigualdades de gênero. Eram promovidos, então, debates, trabalhos 

interdisciplinares e grupos de discussão. Ainda que não fosse algo envolvendo todas 

as disciplinas, era uma atividade mais sistemática na qual trabalhavam por volta de 

seis professores/as. 

 Contudo, como eram docentes temporários/as, eles/as foram substituídos/as 

por efetivos/as que não deram continuidade ao trabalho e, a partir de 2013, esse 

debate se perdeu na escola, o que mostra como a tarefa de lidar com esses 

assuntos acaba se tornando um encargo individual ao invés de compromisso 

institucional. 

 Atualmente, a professora afirma que esses temas aparecem muito em sala de 

aula, nas diversas atividades propostas por ela, mas, geralmente, trazidos pelos/as 

próprios/as alunos/as. Usa como exemplo um trabalho sobre textos argumentativos, 

em que as turmas deveriam escolher assuntos sobre os quais seria necessário criar 

manifestos. Alguns grupos, então, escolheram falar sobre homofobia, transfobia e 

até mesmo sobre a intervenção artística na Parada LGBT de São Paulo de 2015, em 

que uma transexual apareceu crucificada em um dos trios elétricos. 

 Além disso, houve a elaboração, em parceria com outro docente, de uma 

disciplina eletiva que abordava o tema “sexualidades” e pretendia discutir, de modo 
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aberto, curiosidades dos/as alunos/as, doenças sexualmente transmissíveis, 

discriminação, e temas correlatos. Com turmas multisseriadas e estudantes de 

oitavos e nonos anos (sétimas e oitavas séries), a disciplina foi semestral, com duas 

aulas semanais, e recebeu um número elevado de inscrições, contando 38 

matrículas. Os/as responsáveis pelos/as estudantes tinham que autorizar a 

participação por escrito, a partir de uma carta enviada pelos/as professores/as 

explicando os objetivos do curso. Segundo Angela, apenas uma família não 

autorizou a participação da filha. 

 Já Elena apresenta uma relação um pouco diferente com a abordagem 

desses temas tanto em sala de aula quanto na escola. Explica que, sendo assumida 

para a equipe e para os/as alunos/as, fala sobre homofobia, sexualidade, 

discriminação e desigualdades de gênero comumente durante as suas aulas, 

colocando os assuntos no contexto do que está desenvolvendo e a partir dos 

interesses da turma. Sem um projeto sistemático, fala a partir de suas experiências 

pessoais e de sua visão de mundo, buscando mais um diálogo, também a partir das 

experiências dos/as estudantes, do que uma discussão com apoio teórico. 

 Conta, ainda, que foi chamada pelos/as organizadores/as de um projeto 

extracurricular, em uma das escolas em que trabalhou, para participar de uma mesa 

redonda sobre homofobia, mas que recusou o convite. Quando questionada sobre 

os motivos, explica que teve medo por achar a comunidade muito violenta. 

 Fala similar apareceu também em outras entrevistas, e é interessante notar 

que as pesquisas internacionais não trazem essa informação. Aprofundando sua 

reflexão, a professora assim explica a relação que enxerga entre homofobia e 

violência na comunidade: 

 
Porque a comunidade era diferente. Eles vivem muito em violência, 
em estado de violência, muitas comunidades do lado, muito bandido, 
eu tinha aluno bandido, aluno traficante, tinha aluno que era viciado, 
né. Então, não, não posso, pelo amor de Deus, né. (risos) 
(PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). 

  

 Dizendo sentir medo de abordar questões relativas à diversidade sexual fora 

da sala de aula, expondo de modo mais intenso sua imagem, ela explicou que o 

medo era de ser agredida ou de ser ofendida, estando em uma comunidade mais 

perigosa. 

 A mesma percepção aparece na fala da professora Julia que, ao abordar suas 
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reflexões sobre assumir-se na escola, diz que talvez ficasse numa situação insegura 

em relação às famílias, já que a comunidade era “complicada”. Quando pergunto o 

que ela entende por isso, ela explica que a escola foi municipalizada, tinha histórico 

do que é conhecido como fracasso escolar, era fechada para a comunidade e estava 

no meio de uma favela numa região sem opções de lazer. Por tudo isso, a escola se 

tornou o centro da vida comunitária do bairro, fazendo com que ocorressem brigas 

nos finais de semana, situações envolvendo o tráfico de drogas, ameaças a 

professores/as, etc. A relação entre o contexto onde a escola está inserida e a 

possibilidade de revelar sua orientação sexual assim é entendida por Julia: 

 
E aí, diante disso, eu pensei que se eu falasse que eu sou lésbica 
[...], nessa escola, com esse grupo de professoras que talvez não me 
apoiassem, e daí eu acho isso porque a gente convive já há algum 
tempo, talvez elas não me apoiassem, com certeza a comunidade 
saberia, e também não me apoiaria, e aí eu ficaria numa situação 
muito vulnerável dentro da escola, e aí isso me fez não falar nada 
(PROFESSORA JULIA, entrevista, 13 de setembro de 2015). 

 

 Essa sensação de vulnerabilidade pode parecer um pouco abstrata, mas, tal 

como revelado pela professora Elena, há um medo real de, ao ganhar muita 

visibilidade, não ter apoio da equipe e nem da comunidade e chegar a sofrer algum 

tipo de violência, física ou psicológica. 

 No caso de Elena, esse receio não a impede de falar sobre sua vida pessoal 

com os/as outros/as docentes ou em sala de aula. Ela evita, porém, ganhar 

visibilidade no contexto escolar com sua imagem sendo relacionada com o tema 

diversidade sexual. Já Julia, apesar de participar de debates sobre homofobia, por 

exemplo, não fala sobre a vida pessoal com quase ninguém, com exceção de 

algumas professoras mais íntimas. 

 Nina aponta a mesma preocupação. Assumida na escola de sua cidade, ela 

explica que não foi tão simples assumir-se também na escola da cidade de São 

Paulo, onde passou a trabalhar posteriormente. Quando pergunto como foi este 

processo, ela ressalta as dificuldades e também as relaciona com a violência da 

comunidade, assinalando que tinha medo: 

 
E ainda tinha toda essa questão da violência, né, eu não sabia como 
funcionava, então, essa questão de estar numa comunidade que tem 
tráfico e tal, eu não sabia direito como funcionava e aí eu morria de 
medo. Agora eu sei que é só você não mexer com ninguém que 
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ninguém mexe com você. Agora eu sei que é só você ficar na sua 
que ninguém te importuna, mas na época eu não sabia, né, então eu 
cheguei toda cheia de medos (PROFESSORA NINA, entrevista, 23 
de outubro de 2015). 

 

 Pergunto a Nina de que forma ela acredita que falar sobre sua sexualidade 

poderia colocá-la em risco, no contexto de sua segunda escola, e ela começa a 

resposta hesitante, como se não tivesse pensado claramente a respeito. Ela afirma 

que não sabia o que poderia se passar na cabeça das pessoas, e que na escola de 

sua cidade, que ficava perto de sua casa, conhecia a comunidade, pais, mães, 

alunos/as, familiares, colegas, e isso lhe dava uma sensação de segurança. 

 Essas falas mostram que há uma convicção por parte das docentes de que a 

violência que se manifesta de diversas formas nessas comunidades pode também 

ser direcionada às suas identidades sexuais, se elas se tornarem muito visíveis. E a 

violência esperada não se limita a um bullying com apelidos, provocações e 

zombarias. As professoras relatam temer, além disso, agressões físicas, como já 

mencionado, como é o caso de Elena e de Julia. 

 Contudo, no caso da maioria das professoras entrevistadas, esse medo não 

foi um empecilho suficientemente grande para suas escolhas de revelar sua 

orientação sexual no ambiente escolar. Mesmo com a sensação de exposição e 

vulnerabilidade, o assumir-se trouxe certo alívio justamente por extinguir a 

impressão de uma iminente revelação impensada e para a qual a docente não 

estivesse devidamente preparada. 

 A preparação para revelar a orientação sexual, tal como apontado nas 

pesquisas internacionais, também foi ressaltada nas entrevistas. Ela tem início muito 

antes do ingresso das profissionais na docência e é um processo que nunca está 

terminado. 

 Angela, por exemplo, explica que, em seu antigo emprego, que não era como 

docente, mas como assistente administrativa, ela não era assumida como lésbica. 

Porém, como estava em um relacionamento com uma mulher e usava uma aliança, 

inventou um namorado que, mais tarde, virou um noivo que todos/as em seu 

trabalho queriam conhecer. 

 Sem saber como continuar sustentando a situação, ela decidiu inventar o 

término da relação, dizendo à sua companheira, na época, que não poderia mais 

usar a aliança no emprego por conta de todo o ocorrido. Relata ainda que, algum 
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tempo depois, terminou de fato com sua namorada e ninguém em seu ambiente de 

trabalho pôde saber, pois achavam que ela já havia rompido o noivado 

anteriormente. 

 Todas essas circunstâncias foram muito estressantes para Angela, que 

decidiu que não gostaria mais de esconder ou mentir sobre seus relacionamentos 

em seu ambiente de trabalho. Entretanto, ao ser aprovada no concurso para docente 

em São Paulo (rede estadual), começou a refletir sobre como trataria do assunto em 

sua futura escola. Conta que, nos seis meses de curso para ingressantes, ficou 

muito angustiada pensando sobre o assunto. 

 
Quando eu entrei na escola, eu me questionava muito sobre isso. 
Como eu ia fazer com os professores e como eu ia fazer com os 
alunos. Antes... porque a gente passou pelo curso de ingressantes, 
né, então, eu tive seis meses para pensar em como eu ia lidar com 
essa questão e eu ficava muito angustiada. E eu decidi fazer da 
seguinte forma: que com os professores eu falaria se surgisse algum 
assunto, e que eu precisasse me posicionar, porque nessa época eu 
morava com uma namorada minha, então, eu achei que o assunto 
surgiria naturalmente. E com os alunos eu falaria se eles me 
perguntassem (PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro 
de 2015). 

  

 A mesma ansiedade é mencionada por Elena. Logo no início da entrevista, 

quando ela fala sobre como ingressou na carreira docente, ela conta que não queria 

se tornar professora porque tinha medo de sofrer discriminação. Ela retoma essa 

fala várias vezes em seu depoimento. Relata que, mesmo quando decidiu cursar a 

faculdade de Letras por afinidade com o conteúdo do curso, acreditava que nunca 

lecionaria: “Eu prestei, passei, comecei a estudar, 'mas não vou dar aula nunca'. 

Justamente eu pensava isso, sou homossexual, eu vou entrar na sala de aula, eles 

vão me destruir!” (PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). 

 

3.2.6 – Estratégias de convivência e visibilidade: choque de injúria 

 

 Eribon faz uma leitura interessante sobre essa relação entre o/a homossexual 

e os olhares que recebe na sociedade cotidianamente. Entende que eles/elas 

aprendem sobre a sua diferença a partir do “choque da injúria” (ERIBON, 2008). 

  Desde muito cedo, homossexuais descobrem que são pessoas de quem se 
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pode falar uma série de coisas e para quem se pode olhar de determinadas formas, 

e que isso é aceito como legítimo na maior parte das vezes e na maioria dos 

espaços. 

 Por exemplo, o garoto que é chamado de Félix por colegas e funcionárias da 

escola certamente intui, compreende ou sente certos tipos de olhar em sua direção, 

além de captar os comentários. Desde cedo, está aprendendo que carrega alguma 

diferença e que, por isso mesmo, pode ser alvo de olhares e opiniões. 

 Ainda que haja, neste caso em particular, uma docente que problematiza o 

ocorrido, isso poderia ter acontecido sem sua ciência. Ou então, ela poderia não 

estar neste espaço, como não está em muitas outras escolas, e este fato continuaria 

acontecendo todos os dias sem nenhum tipo de contestação, como se fosse 

absolutamente normal, razoável e aceitável. 

 Ainda segundo o raciocínio de Eribon, a existência da injúria faz com que o/a 

homossexual perceba e aprenda que não é ele ou ela quem está no controle, mas 

o/a outro/a. A outra pessoa, que está de certa forma autorizada a lançar o olhar ou o 

discurso, é quem tem o domínio e o poder de ferir. 

 Por meio da injúria é que se pode estabelecer um limite entre os “normais” e 

os “estigmatizados”, além de atribuir um lugar no mundo para aqueles que diferem 

dos demais (ERIBON, p. 29, 2008). 

 Desta forma, uma constante para as professoras é a preocupação com as 

injúrias que elas podem vir a receber na rotina de seus trabalhos: reclamações, 

olhares, comentários, questionamentos, ridicularizações, enfim, uma série de 

violências, simbólicas ou não, que são totalmente possíveis de acontecer, pois estão 

no campo da imposição de limites entre os normais e os estigmatizados ou 

desviantes. 

 Ainda segundo o apontado por Didier Eribon, toda esta problematização sobre 

as injúrias pode ser vista como um exagero, principalmente por homens 

heterossexuais brancos, mas também por muitos homossexuais. Muitas pessoas, 

gays ou lésbicas, podem ter recebido vários apelidos ao longo de suas vidas, 

xingamentos, provocações ou ter sido alvo de piadas sem que isso tenha sido 

compreendido como uma violência, mas apenas como brincadeiras. 

 Contudo, fofocas, alusões, insinuações, comparações, chistes, apelidos, 

zombarias, certos olhares e até mesmo determinadas inflexões de voz podem sim 

ser entendidas como injúrias. E mesmo para aqueles que negam ter sofrido esses 
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tipos de agressão, a consciência de que elas são algo possível e que pairam no 

horizonte é muito presente. Um exemplo é o professor citado por Eribon que, todos 

os dias, ao entrar em sua sala de aula, teme ver algum tipo de insulto (como 

“pederasta”) escrito no quadro-negro (ERIBON, 2008). 

 Além disso, mesmo nos casos em que há a negação da experiência da 

injúria, é interessante notar como essas violências influenciam o modo como os 

próprios sujeitos passam a se enxergar e a se compreender, com o passar do 

tempo. Por exemplo, uma mulher adulta negra que afirma nunca ter sido vítima de 

racismo pode passar décadas alisando constantemente seus cabelos por considerar 

que possui um cabelo feio, muito armado, difícil, inadequado de várias maneiras, em 

suma, um “cabelo ruim”. Ainda que ela diga que um cabelo alisado é mais prático ou 

que combina mais com seu estilo, no fundo de sua consciência certamente ainda 

ressoam os comentários, às vezes de sua própria família, sobre a inconveniência e 

desarmonia de seus cabelos, sob uma ótica social racista. 

 Da mesma maneira, um gay ou uma lésbica podem afirmar nunca ter sido 

vítimas de discriminação ou violência homofóbica e, mesmo assim, intuir ou 

entender exatamente quais lugares sociais ocupam. Ou seja, saber que não devem, 

no julgamento de alguns, ou que é arriscado, no entendimento de outros, 

demonstrar afetos típicos de casal em público ou falar sobre a vida afetiva no 

ambiente de trabalho, ou expressar-se na esfera pública da maneira que estão 

acostumados a fazer na esfera privada (com seus meios de linguagem, seus 

trejeitos, entonações de voz, suas roupas, etc). 

 Ora, de onde vem essa percepção de que o lugar social que se ocupa não é 

um lugar de privilégio, ou ainda, de que se trata de uma existência que pode ser 

apontada, criticada, proibida, contestada e ultrajada senão pela prévia experiência 

vivida repleta de críticas, interdições, zombarias e ultrajes? 

 Ou seja, essa apreensão diária que faz a pessoa temer o que pode vir a 

encontrar ou enfrentar em seu ambiente de trabalho, seja uma piada, uma pichação, 

um olhar, uma insinuação, e que, além disso, faz com que a pessoa evite 

determinados comportamentos, gestos, falas, roupas e passe a medir suas atitudes, 

pode ser entendida de que maneira, senão como decorrência de uma violência 

cotidiana? 

 Para Julia, que escolheu não falar sobre sua orientação sexual no ambiente 

escolar, a não ser com algumas professoras com quem tem uma relação mais 
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próxima, esta situação também é desconfortável, pois ela acaba evitando falar sobre 

a vida pessoal, seja com alunos/as ou com membros de suas equipes. Além da 

ansiedade de medir palavras, evitar assuntos e desconversar, o não assumir-se 

também gera angústias de outra natureza. Julia faz a seguinte reflexão: 

 
Eu acho que é uma situação incômoda, porque de certa forma eu 
acabo evitando de falar sobre a minha vida pessoal. Bom, mas isso 
não é uma coisa... como se diz...de agora, né, em geral eu costumo 
não falar sobre a minha vida pessoal. Mas isso me incomoda de 
certa forma porque eu imagino, e não imagino sozinha, a minha 
companheira também fala isso, que se as pessoas soubessem que 
estavam convivendo com uma pessoa homossexual e como essa 
pessoa age talvez isso ajudasse a diminuir o preconceito, então eu 
penso sobre isso, quando eu penso que eu poderia falar, eu não 
estou na verdade afirmando o meu direito de querer conversar e falar 
sobre a minha vida, mas eu acho que mais pra mostrar que eu estou 
numa relação homossexual e eu sou uma pessoa que trabalha, que 
estuda, e que tudo o mais, e que eu posso... e que essa minha 
condição pode ajudar a diminuir o preconceito das pessoas em 
relação a esse assunto. Mas... de qualquer forma, eu não falo, eu já 
pensei mesmo em falar, mas eu considerei outras coisas além do 
grupo da escola, eu considerei, por exemplo, a reação das famílias 
das crianças, mãe, pai, essas coisas, e achei que isso talvez não 
fosse... é... muito... seguro pra mim, fazer essa revelação 
(PROFESSORA JULIA, entrevista, 13 de setembro de 2015). 

 

 Trata-se, portanto, de uma questão que pesa. Não apenas pelos cuidados 

diários que acarreta, mas também por fazer com que a professora sinta que carrega 

uma responsabilidade sobre os ombros cotidianamente, a responsabilidade de 

desconstruir preconceitos. 

 Angela, por sua vez, problematiza a ideia de que revelar a homossexualidade 

na escola é expor, ou “escancarar” a vida pessoal, como disse escutar de algumas 

pessoas. Ela ouviu de uma colega, por exemplo, que deveria ser mais discreta para 

evitar a vulnerabilidade e uma situação em que pudesse ser agredida, ao que ela 

respondeu que as pessoas deveriam se preocupar mais em inibir quem agride, e 

não quem é agredido/a. 

 Além disso, é interessante notar, ressalta, como uma professora ou um 

professor falando do/a companheiro/a, ou dos/as filhos/as, do feriado em família, e 

de coisas cotidianas é visto como algo normal, mas, para um/a professor/a gay ou 

lésbica, isso é “escancarar” a vida. 
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 Isso se deve ao fato de o âmbito público ser, como nomeia Didier Eribon 

(2008), o espaço do espetáculo da heterossexualidade. Quando a 

homossexualidade sai do espaço privado e ousa ocupar o ambiente público, fica 

estabelecida uma ameaça ao privilégio e à dominação heterossexual. Daí a 

denúncia de estar “expondo a vida”, como aparece, ainda que sob uma roupagem 

de proteção à colega, na fala da professora citada por Angela. 

 Sob este ponto de vista, quando a fala que é produzida não é depreciativa em 

relação à homossexualidade, ou, mais do que isso, trata de colocá-la no mesmo 

patamar de legitimidade que a heterossexualidade, fala-se em proselitismo, 

propaganda, indiscrição, e desnecessária exposição (ERIBON, 2008). 

 

3.2.7 – Da visibilidade ao posicionamento político-pedagógico contra a 
homofobia: é função e compromisso!  
 

 Elena explica sua opção por falar abertamente sobre a vida pessoal na 

escola, quando surgem perguntas ou quando ela sente que precisa se posionar, de 

alguma maneira. Para ela, muito além do que uma questão de exposição, trata-se 

de fazer com o que o outro perceba seu valor enquanto pessoa, sua legitimidade, 

seu pertencimento. Ela coloca desta forma seu entendimento sobre a questão: 

 
Sou casada, eu estou, naquela época, eu estava há 16 anos com a 
minha esposa, tenho um casamento estável, eu tenho minha casa, 
minha casa é própria, entendeu? Eu tenho meu carro que está pago. 
Todas essas coisas são coisas que a sociedade valoriza. Entendeu? 
Então, eu comecei a perceber que também era meio função minha, 
aos poucos. Essas pessoas têm que ver que eu sou igual a eles! 
Que eu não sou diferente de ninguém! (PROFESSORA ELENA, 
entrevista, 12 de novembro de 2015). 

 

 Essa “função”, mencionada por Elena, de desconstruir estereótipos a respeito 

do que significa ser homossexual ou lésbica em nossa sociedade, pode ser 

entendida como uma visibilidade que é pedagógica. Ao contrário da invisibilidade, 

que comunicaria que a lesbianidade ainda é um tabu, ou uma existência clandestina, 

desviante e ilegítima, o posicionamento dessas docentes que escolhem a exposição 

busca a problematização, o questionamento dos preconceitos e a edificação de uma 

outra possibilidade de compreensão a respeito da diversidade sexual. 
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 Angela faz semelhante apontamento: 
 
[…] quando eu tomei a decisão de não mentir na escola, se algum 
aluno me perguntasse, falar, eu pensei o seguinte: que eles têm uma 
visão muito estereotipada do que é um gay ou uma lésbica, ou um 
transexual ou uma transexual, e eu pensei que talvez fosse 
importante eles terem outras visões, de que não é o que eles 
imaginam que seja uma lésbica, uma profissão de lésbica, não sei. 
Mas que uma professora pode ser lésbica, uma médica pode ser 
lésbica, qualquer profissão você pode ter uma lésbica, então eu 
pensei nisso. Que eles precisavam saber que havia homossexuais 
em torno deles, que não era um ser abstrato, mítico, que estava só 
no Zorra Total (PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro 
de 2015). 

 
 Essa escolha, contudo, revela-se bastante desgastante, pois se trata de um 

posicionamento político e pedagógico que as docentes entendem como fundamental 

e que as fariam falhar em suas funções caso ignorado. Porém, ao mesmo tempo, é 

uma postura para a qual elas não consideram ter o respaldo institucional necessário. 

 Falando sobre o momento em que revelou ter uma namorada na sala de aula, 

Nina assim explica: 

 
Primeiro ela perguntou se eu namorava. Aí eu falei: “namoro”. “Ah, é 
menino ou menina? Homem ou mulher? É ele ou ela?”, mas ela 
começou a perguntar num tom irônico, achando que ia ficar ofendida. 
E eu fiquei surpresa, mas foi o que eu falei, a forma como eu lidar 
com isso vai interferir totalmente na educação deles, né. É meu papel 
respirar fundo e falar com a maior naturalidade do mundo que eu sou 
lésbica sim, porque é natural e eu, como educadora, tenho que 
passar isso para eles. Só que eu também não queria muito, porque, 
por mais que eu seja assumida, e hoje eu sou até militante da causa, 
na época eu não era e tal, mas, mesmo já estando mais bem 
resolvida com isso na época, eu não gosto muito de ficar me 
expondo, sabe? Não acho que o aluno tem que ficar perguntando da 
minha vida pessoal. Mas, quando eles perguntam para uma 
professora se ela é casada, se ela namora, as professoras 
respondem com maior orgulho “Ai, namoro, meu marido não sei o 
quê, não sei o que lá, ou o meu namorado... eu tenho tantos filhos”... 
então, a mesma curiosidade que eles têm para saber das outras 
professoras, eles têm para saber da minha, e eu tenho que ter o 
direito de responder também, da mesma forma. Aí eu decidi, pensei 
em tudo isso que eu estou te falando em 10 segundos (risos), e 
respondi que eu namorava, que era uma mulher, que o nome dela 
era [...] e “agora eu posso continuar a minha aula??” (PROFESSORA 
NINA, entrevista, 23 de outubro de 2015). 

 

 A pressão, assim, está sempre presente, seja forçando as docentes a 

redobrar os cuidados para não revelar certas informações sobre a vida pessoal, 
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quando elas não desejam se assumir, seja para reforçar nelas a culpa por não 

ajudar a desconstruir preconceitos. O posicionamento, por mais difícil que seja, é 

entendido, nesse sentido, como algo imprescindível. Ou, posto de outra forma, sob a 

perspectiva de Adele: “É complicado, você tem que estar disposta sempre a discutir 

e a educar” (PROFESSORA ADELE, entrevista, 11 de outubro de 2015). 

 Este processo, evidentemente, quase nunca é tranquilo. Porém, como já 

apontado, estar em uma escola onde a gestão e a equipe são sensíveis à discussão 

sobre diversidade sexual e homofobia facilita e passa maior sensação de segurança 

à docente. 

 Além disso, a existência de outros membros LGBT na equipe pode ser um 

elemento facilitador para a docente que quer se assumir, dependendo, obviamente, 

da postura dessas pessoas, conforme a observação da professora Adele em relação 

à sua diretora. Por vezes, um/a colega gay, lésbica ou bissexual não assumido/a e 

que busca esconder sua orientação sexual, especialmente se for parte da gestão, 

pode ser um fator complicador ao invés de facilitador nesta relação. 

 Por outro lado, colegas gays, lésbicas ou bissexuais, sejam docentes ou 

coordenadores/as e diretores/as, que lidam com naturalidade com sua orientação 

sexual no ambiente de trabalho tendem a tornar menos inseguro e solitário o 

processo para quem quer se assumir. 

 Este tema não aparece com tanta ênfase nos estudos verificados, mas revela-

se, por exemplo, no entender de Nina quando ela fala de sua experiência na 

primeira escola onde lecionou. Ela relata que decidiu assumir sua sexualidade em 

todas as esferas de sua vida, inclusive no trabalho, mas que este foi o último espaço 

onde conseguiu falar sobre o assunto e, mesmo assim, só abordou este aspecto da 

vida pessoal quando questionada pelos/as estudantes. 

 Contudo, explica também que foi de grande ajuda o fato de, nesta escola, 

existirem muitos/as docentes e estudantes LGBT.   

 
[…] eu estava numa escola LGBT de verdade! (risos) As pessoas 
falavam que essa escola era o ponto G de [nome da cidade]. Porque 
era assim: o aluno era gay e estava sofrendo bullying na escola dele 
e ninguém estava sabendo lidar. Ele ia para essa escola, sabe? E lá 
tinha muitos professores e professoras gays e lésbicas, e tinha 
outros que eram héteros, também. Mas era um grupo bem unido, 
todo mundo era amigo, sabe? Cidade pequena, né, acho que as 
coisas são mais fáceis (PROFESSORA NINA, entrevista, 23 de 
outubro de 2015). 
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 Na leitura feita pela professora Nina, a escola não apenas tinha membros 

LGBT, entre docentes e estudantes, como se transformou numa espécie de refúgio 

para alunos/as que sofriam com homofobia em outros colégios. Se a escola é vista 

como um porto seguro, claramente sua decisão não será vivenciada, pressupõe-se, 

de modo excessivamente turbulento. 

 É interessante, contudo, notar que a docente também destaca o tamanho da 

cidade como um fator tranquilizador. Segundo ela, a escola ficava no centro de uma 

cidade da região metropolitana de São Paulo, perto de sua casa, e as pessoas se 

conheciam (equipe, pais, mães, alunos/as), frequentando os mesmos lugares e 

residindo em locais próximos. Ao contrário de fazê-la temer a exposição, essa 

proximidade sugeria segurança, e não vulnerabilidade, como em sua escola 

posterior, localizada em São Paulo, num bairro grande e periférico, onde ela não 

tinha conhecidos/as. 

 Esta percepção é bastante diferente da destacada por Viñuales (2006) e 

Eribon (2008). Nestes trabalhos, as cidades aparecem, para homossexuais, como 

lugares de refúgio. Além de proporcionar a possibilidade de anonimato, as cidades 

grandes, ao contrário de pequenos municípios afastados e do campo, também 

favorecem a construção de coletivos públicos. 

 Evidentemente, as pequenas cidades não são desprovidas de existência 

LGBT, assim como as grandes não são, por si só, garantias de segurança para esta 

população, e os inúmeros casos de violência homofóbica, lesbofóbica e transfóbica 

são provas disso. Sempre é necessário negociar sua relação com o mundo à sua 

volta, como coloca Didier Eribon (2008), o que implica em saber onde se pode andar 

de mãos dadas, por exemplo, ou onde se pode demostrar afeto ou não, para não se 

colocar em risco maior. 

 Contudo, as grandes cidades sempre foram buscadas, por homossexuais, 

bissexuais, travestis e transexuais, por parecerem mais acolhedoras e seguras, 

devendo-se isso ao fato de serem “um mundo de estranhos” (ERIBON, p. 34, 2008). 

O anonimato, sob este ponto de vista, facilita o exercício da liberdade na medida em 

que libera os indivíduos da pressão da rede de conhecidos/as, em que o controle 

sobre os detalhes da vida pessoal é muito maior. 

 Visão diferente, entretanto, aparece na fala da professora Nina. Para ela, foi 

muito mais difícil se sentir segura na capital. Ainda que sua cidade de origem não 
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fosse muito pequena, era muito menor do que São Paulo, mas este 

desconhecimento e as relações mais impessoais foram justamente o que a deixaram 

mais desconfortável quando pensou em se assumir. 

 Este aspecto evidencia como a percepção sobre fatores de segurança ou 

insegurança particularmente para lésbicas que pensam em se assumir publicamente 

é relativa. Passa, com bastante ênfase, por elementos bastante subjetivos tais como 

as relações que são construídas na comunidade em que se está inserida.   

 Ainda em relação à importância do apoio do grupo, Angela também aponta, 

como já mencionado, que tinha como colegas professores gays e interessados em 

levantar o debate sobre homofobia e diversidade sexual na escola onde começou e 

se assumiu, o que fortalece e ampara o sujeito no processo de assumir-se. 

 Contudo, o apoio de colegas não é suficiente, ou o elemento principal quando 

uma professora toma a decisão de assumir sua homossexualidade em sua escola. 

Ainda que este apoio, assim como um posicionamento da gestão em relação ao 

assunto, seja importante, outros fatores pesam e são decisivos para que elas 

resolvam dar este passo. 

 Levei as professoras a essa reflexão e, para todas, existia a convicção de que 

poderiam ajudar a desconstruir um preconceito juntamente com os/as alunos/as ao 

falar abertamente de sua homossexualidade. O assumir-se, nesse sentido, ganha 

um papel político, tal como reconhecido pelas docentes entrevistadas nas pesquisas 

recuperadas. 

 Falar com naturalidade destes aspectos da vida pessoal contribuiria para que 

se compreendesse a simplicidade da situação, ao mesmo tempo em que tentar 

esconder, tratar com gravidade ou irritação certos questionamentos transmitiria a 

ideia de existência de um tabu, ideia que as docentes tentam problematizar e 

combater. 

 Todas as entrevistadas, de diferentes maneiras e em maior ou menor grau, 

sentem-se responsáveis pelo combate à homofobia, independente da existência ou 

não de projetos da escola trabalhando o tema. Acreditam também que, para além de 

uma abordagem pedagógica, o uso da experiência pessoal pode dar uma 

contribuição mais realista e humanizada sobre o respeito à diversidade sexual para 

a comunidade escolar. 

 Essa posição aparece em diversos momentos das falas das docentes. Julia, 

por exemplo, sente-se incomodada por não ser mais aberta sobre sua vida pessoal 
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na escola por considerar que poderia ajudar no combate ao preconceito sendo 

assumida. Conversando sobre isso inclusive com sua companheira, ela entende que 

não se trata apenas de falar da própria vida, de modo gratuito, como se pode pensar 

num primeiro momento. Retomo de sua fala um trecho menor já citado 

anteriormente: 

 
Mas isso me incomoda de certa forma porque eu imagino, e não 
imagino sozinha, a minha companheira também fala isso, que se as 
pessoas soubessem que estavam convivendo com uma pessoa 
homossexual e como essa pessoa age talvez isso ajudasse a 
diminuir o preconceito, então eu penso sobre isso, quando eu penso 
que eu poderia falar, eu não estou na verdade afirmando o meu 
direito de querer conversar e falar sobre a minha vida, mas eu acho 
que mais pra mostrar que eu estou numa relação homossexual e eu 
sou uma pessoa que trabalha, que estuda, e que tudo o mais, e que 
eu posso... e que essa minha condição pode ajudar a diminuir o 
preconceito das pessoas em relação a esse assunto (PROFESSORA 
JULIA, entrevista, 13 de setembro de 2015). 

  

 Apesar de não se sentir segura em sua escola, como já discutido aqui, Julia 

coloca para si mesma esse questionamento e essa “função”, tal como aparece de 

modo recorrente também nas entrevistas. 

 A mesma percepção possui Elena, ao afirmar que, com o passar do tempo 

dentro da escola, foi percebendo que era sua “função” mostrar, para colegas e 

estudantes, que “era igual a eles”, e que não era diferente de ninguém 

(PROFESSORA ELENA, entrevista, 12 de novembro de 2015). Para ela, mostrar 

que é lésbica e professora, trabalhadora, casada, com uma vida estável, tal qual 

seus/suas colegas, poderia ser pedagógico, na medida em que mostraria sua 

dimensão mais humana, complexa, real e, portanto, merecedora de tanto respeito 

quanto qualquer outro ser humano. 

 Eloise também considera a questão da representatividade, ao argumentar 

que, em geral, as crianças crescem com a ideia de que existe apenas uma maneira 

correta de se relacionar amorosamente, e que qualquer coisa fora disso é vista 

como um erro, um desvio, o que gera muita frustração. Desta forma, ter uma 

professora como um referencial pode fazer muita diferença. 

 Angela busca, por sua prática cotidiana, desconstruir a noção de que, para 

um/a homossexual, falar sobre sua vida é uma provocação, ou uma exposição 
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desnecessária ou gratuita. Trata-se, sim, de falar com normalidade sobre algo que, 

de fato, é normal, sendo este posicionamento, em si, pedagógico. 

 A mesma docente, ao refletir sobre o que considerou para revelar sua 

lesbianidade para a equipe e, especialmente, para seus/suas alunos/as, explica que, 

como já havia passado pela experiência de mentir no ambiente de trabalho sobre um 

relacionamento, não queria reviver a situação, conforme já mencionado. Ao inventar 

um namorado, quando na verdade namorava uma mulher, ela passou por momentos 

de grande angústia que não queria ver repetidos. 

 Refletindo longamente sobre esta decisão no curso preparatório ao ingressar 

na carreira docente, Angela decidiu que para os/as colegas professores/as contaria 

se o tema surgisse em alguma conversa. Já para os/as alunos/as, diria se 

perguntassem. O que ressalta como uma curiosidade é que, apesar dos/as 

estudantes saberem de sua orientação sexual e comentarem com outros/as 

docentes (amigos/as de Angela), não fazem para ela perguntas diretas que fariam 

normalmente (como por exemplo, qual o nome do namorado). 

 Em outras palavras, ela explica desta maneira o processo com seus/suas 

alunos/as: 

 
E eu decidi fazer da seguinte forma: que com os professores eu 
falaria se surgisse algum assunto, e que eu precisasse me 
posicionar, porque nessa época eu morava com uma namorada 
minha, então, eu achei que o assunto surgiria naturalmente. E com 
os alunos eu falaria se eles me perguntassem. E o mais curioso é 
que até hoje nenhum aluno nunca me perguntou. Então, eu nunca 
falei. Embora eles saibam porque eles comentam com outros 
professores, e esses professores, quando são meus amigos, falam. 
Mas eles nunca me perguntaram diretamente, acho que eles pensam 
que é ofensivo. Então, com os professores foi nesse processo. 
Quando alguém falava: 'Ah... meu marido gosta de comer macarrão', 
eu falava, 'Nossa, sério? Minha namorada também adora!'. Então, foi 
num caminho mais natural, assim (PROFESSORA ANGELA, 
entrevista, 26 de setembro de 2015). 

  

Nina afirma que assumir-se lésbica para si mesma e em todos os âmbitos de 

sua vida era um desejo que ela buscou realizar para a sua plena realização 

enquanto sujeito, sendo a escola, contudo, o último espaço onde ela conseguiu levar 

a cabo esse processo. Mesmo assim, segundo ela, essa revelação, para os/as 

estudantes, aconteceu em decorrência do questionamento deles/as. 



152 
 

 Ela conta que, logo no começo do ano, em uma de suas salas, uma garota 

começou a fazer perguntas pessoais publicamente, se ela namorava ou não e, ao 

ouvir uma resposta positiva, se era homem ou mulher, em tom de chacota. Nesse 

momento, ela explica que pensou em tudo o que poderia representar, para aquela 

turma, a sua resposta, como já mencionado em trecho citado, e decidiu afirmar que 

namorava com uma mulher. 

 A reação da turma, segundo ela, foi de silêncio absoluto por alguns segundos, 

seguido da costumeira conversa generalizada sobre os mais diversos assuntos. 

Os/as alunos/as mostraram-se solidários/as no cotidiano, mantendo com ela uma 

boa relação, sem que a conversa tenha trazido consequências negativas. 

 Mais de uma professora, contudo, mencionou esse silêncio após falarem 

sobre suas vidas pessoais, assumindo sua homossexualidade, algo que também 

não apareceu nos estudos verificados nacionais ou internacionais. Entre estudantes 

ou mesmo entre a equipe, todas elas relataram certo silenciamento das pessoas, 

tanto no que se refere a questões particulares de suas vidas (perguntas e 

comentários, por exemplo), quanto em relação a comentários homofóbicos, 

preconceituosos, jocosos, etc. 

 Eloise, por exemplo, conta que revelou que namorava uma mulher para uma 

professora, colega sua, da seguinte forma: ao assistir a uma apresentação de dança 

das alunas, a docente, ao lado de Eloise, comentou que uma das meninas tinha 

“jeito de lésbica”, tendo Eloise respondido que não sabia como era esse jeito. A 

professora, então, explicou que era um jeito um pouco masculino, ao que ela tornou 

a responder: “Ah, não sei, minha namorada não acha que eu tenho um jeito 

masculino” (PROFESSORA ELOISA, entrevista, 25 de outubro de 2015). 

 Diante desta declaração inesperada, Eloise diz que a professora ficou sem 

reação, não tocando mais no assunto. Além disso, as piadas machistas e 

homofóbicas, que eram mais ou menos frequentes na sala dos/as professores/as, 

por exemplo, diminuíram muito, pelo menos em sua presença. 

 Quando questiono se esta conversa com a professora teve algum tipo de 

repercussão entre docentes, pais, mães, alunos/as ou outros/as funcionários/as da 

escola, como comentários ou indagações, ela reitera que ninguém pergunta nada, 

mas faz essa afirmação ressaltando o tom de surpresa. 

 Explica que, em sua página no Facebook, costuma publicar fotos com a 

namorada, além de postagens contra a homofobia, o machismo, a discriminação, 
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etc. Vários/as alunos/as, além de pais e mães e colegas da escola têm acesso à sua 

página, mas ela não enfrenta perguntas sobre o conteúdo de suas publicações, nem 

mesmo em relação às fotos. A professora considera “engraçado” o fato de seus/suas 

alunos/as, por exemplo, não fazerem perguntas a esse respeito. 

 Sobre isso, comenta a relação com seu próprio filho de seis anos, de seu 

casamento anterior (heterossexual). Ela conta que explicou ao filho que a amiga que 

ele sempre via em sua casa era sua namorada, e que ele “não tocou mais no 

assunto”, nem mesmo com o pai, quando vai visitá-lo. 

 Obviamente, esse silêncio não é entendido por Eloise como uma indiferença 

comum, de quem não se importa com o assunto ou pouco sentido depreende dele. 

Essa sensação se expressa da seguinte forma em sua fala: 

 
Mas de alguma forma, e aí eu perguntei para o meu ex-marido, que é 
o pai dele, se ele comenta lá. E aí ele falou: 'ele nunca comentou 
nada'. E é curioso né, porque uma criança de 6 anos tem essa 
sensação de que ele não.... da onde é... eu estou pensando, estou 
conversando isso com a [nome da namorada], como é que a gente 
desconstrói isso que já existe numa criança de 6 anos, eu sempre 
falei para ele, olha, você pode se apaixonar por quem você quiser, 
uma coisa não tem nada a ver com a outra, já conversei com ele 
desde que eu me lembro, e mesmo assim ele ainda fica... né, e eu 
acho que as crianças também, acho que os pais das crianças devem 
comentar isso por ver coisas no facebook, não sei se comentam ou 
não, sei que isso não chega (PROFESSORA ELOISA, entrevista, 25 
de outubro de 2015). 

  

 Em nosso diálogo, fica evidente sua surpresa e, ao mesmo tempo, 

preocupação, com o silêncio de seu filho sobre seu relacionamento com outra 

mulher. Apesar das conversas que ela tem como ele no sentido de desconstruir 

preconceitos – ou de construir uma visão mais aberta sobre a sexualidade humana, 

dada sua pouca idade – ela sente que ele já possui internalizada uma ideia de que 

este assunto pode representar um tabu e que, por isso, deve ser evitado. 

 O mesmo é percebido em relação aos/às alunos/as que, mesmo tendo 

acesso às suas fotos e publicações no Facebook, e mesmo com os comentários 

circulando pela escola (como no caso com as professoras por causa da guarda 

escolar, caso já mencionado aqui), não fazem comentários e nem perguntas, pelo 

menos diretamente para ela, sobre sua vida pessoal ou sua namorada. O mesmo 

acontece com colegas e outros/as funcionários/as. 
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 A mesma situação aparece nas falas de Angela, de Nina e de Elena. Quando 

elas escolhem revelar sua lesbianidade, há uma certa “não-reação” por parte do 

grupo discente e de colegas, que, no entender delas, está relacionada à falta de 

conhecimento e de referências sobre como lidar com essa informação. 

 Para Eloise, o/a LGBT é tão reduzido a esse aspecto de sua vida – a 

sexualidade – que, quando uma professora se revela lésbica, entendida como algo 

tão distante e tão exótico para o senso comum, cria-se um conflito. É como se uma 

mulher lésbica fosse apenas isso, e não pudesse ter sua existência relacionada a 

tantas outras coisas (mãe, filha, professora, desempregada, etc...), de modo que, 

quando uma pessoa tão próxima, de seu próprio cotidiano laboral, revela essa 

identidade, não há reação. Não se sabe o que fazer: 

 
Quando eu estou falando de alguém que é lésbica, em muitas 
comunidades, em muitos lugares, é alguém que eu não conheço, que 
vem de fora, é o estranho. E de repente, não é mais o estranho, é 
alguém que está no meu convívio. E agora, o que eu faço com 'isso'? 
Com isso, mesmo, não é uma pessoa... (PROFESSORA ELOISE, 
entrevista, 25 de outubro de 2015), 

  

 O silêncio e essa falta de reação dos quais falam as docentes pode se 

relacionar com algo apontado por Eribon (2008). Quando o/a homossexual diz o que 

é, o/a heterossexual é levado/a a enxergar seu lugar de privilégio, que antes não era 

percebido. É levado/a, também, a pensar que é heterossexual, ou seja, que a sua 

própria sexualidade também é uma identidade entre outras possíveis. 

 Além disso, o/a homossexual passa de objeto do discurso de outrem, como 

comumente acontece, para sujeito de seu próprio discurso, o que pode ser um 

elemento desorganizador para a heteronormatividade. 

 Exatamente pela falta de referências que as professoras percebem em seus 

ambientes de trabalho em relação a sujeitos LGBT e, particularmente, professoras 

lésbicas, é que elas mesmas, enquanto indivíduos, acabam se tornando os novos 

parâmetros sobre esta realidade nas escolas onde atuam. 

 A maioria delas visualiza claramente esse cenário, entendendo como se 

tornam pessoalmente responsáveis pela problematização de conceitos muitas vezes 

cristalizados, como a desigualdade de gênero e a homofobia. 
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 Além de sentirem que passa a ser sua função desconstruir o discurso 

discriminatório, constatam que se tornam a referência, dentro da escola, para a 

discussão desses temas. 

 Sendo convidadas para organizar ou participar de debates ou solicitadas para 

tirar dúvidas e sugerir abordagens em sala de aula, as docentes sentem que se 

transformaram em uma espécie de “autoridade” no que se refere aos assuntos 

gênero e diversidade sexual em suas escolas. Até mesmo em relação a conversas, 

mesmo que informais, sobre estes temas, recorre-se a elas para problematizações 

ou questionamentos. 

 Eloise explica, por exemplo, que não consegue se calar quando escuta, de 

professores/as ou funcionários/as, alguma opinião machista ou preconceituosa 

sobre pessoas LGBT. E que, apesar de nunca ter se considerado uma presença 

intimidadora, quando alguém faz algum comentário com esse tipo de conteúdo, logo 

os olhares recaem sobre ela, na expectativa de, ao menos, alguma consideração. 

 Nina relata algo parecido. Em sua escola, quando o tema é diversidade 

sexual ou desigualdade de gênero, é ela a pessoa chamada para pensar, opinar, 

organizar, redigir e concretizar. Ela foi, por exemplo, a responsável pela redação em 

torno dessa área no Projeto Político Pedagógico da escola. 

 Não apenas em relação aos aspectos teóricos e às práticas pedagógicas, 

mas também no tocante às relações dentro da escola, as docentes que optam pela 

visibilidade se tornam uma espécie de modelo. Chegam mesmo a ser procuradas 

por alunos e, especialmente, por alunas, para sanar dúvidas, angústias, ou para 

compartilhar descobertas. 

 Angela conta que algumas alunas lésbicas (que comentam sobre a 

lesbianidade da professora com os outros professores, colegas de Angela, mas que 

não perguntam diretamente para ela, como mencionado anteriormente), às vezes, 

recorrem a ela com questões do tipo: “como conto para a minha família?”, “minha 

família não me aceita, como lido com isso?”, ou até mesmo “o que eu dou de 

presente para minha namorada?”. Nestes casos, a professora conversa abertamente 

com as alunas, e sente que é uma figura importante para essas jovens que, de outro 

modo, estariam emocionalmente sozinhas neste processo. 

 A mesma situação é vivenciada por Nina, que, indo um pouco além, chegou a 

oferecer abrigo a um aluno do ensino médio que foi expulso de casa por ser 

homossexual. 
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 Nina também se transformou, segundo explica, em uma espécie de referência 

para além dos assuntos pedagógicos, sendo chamada a responder a diversas 

perguntas que, caso fosse uma docente heterossexual ou mesmo homossexual 

mas, não assumida, talvez não tivessem tanto espaço. 

 Questionada sobre a natureza dos diálogos, ela responde: 
 
Nossa. Todo tipo de pergunta! Até as mais descabidas, do tipo 'Como 
é que é? Como duas mulheres fazem sexo?', todo tipo de coisa! Até 
teve um menino que veio perguntar uma coisa, e aí a menina 
cutucou e disse: 'Ô, se liga, não pergunta isso para a professora! Ela 
é nossa professora!', mas essas perguntas, é claro, eles não faziam 
na frente de todo mundo, faziam só para mim. Aí teve um aluno que 
veio me falar que ele se sentiu atraído por uma travesti, mas ele não 
sabia que era travesti, ele não percebeu, e aí ele ficou conversando 
com ela, e depois os meninos viram e foram zoar com ele, e ele 
estava mal porque ele achou a travesti linda, e que ele teria ficado 
com ela e não teria nem percebido, sabe? E se ele era gay por causa 
disso ou não, que ele ficou em crise. Ele falou: 'eu não acho que eu 
sou gay, eu me interessei por ela porque eu achava que ela era 
mulher', sabe? Todo tipo de dúvidas sobre esse assunto. E aí os 
meninos que eram gays vinham me fazer de confidente, essas coisas 
(PROFESSORA NINA, entrevista, 23 de outubro de 2015). 

  

 As professoras abordam esse tipo de episódio como sendo algo positivo nas 

relações com seus/suas alunos/as. O fato de assumirem sua orientação sexual no 

ambiente escolar favorece o debate sobre homofobia e diversidade sexual entre a 

equipe e estudantes, além de possibilitar a existência de referências para jovens que 

estão se identificando como LGBT. Evidentemente, não se trata de uma conquista 

pequena. 

 Ainda que não seja exatamente uma relação de amizade – que facilita e 

contribui com o desenvolvimento de uma identidade de modo mais concreto e 

positivo como homossexual, tal como destaca Eribon (2008) – a existência de uma 

docente lésbica que opta por se assumir no ambiente escolar e fazer disso uma 

escolha política pode ajudar, tal como elas mesmas afirmam, no fortalecimento da 

autoestima desses/as estudantes. 

 Saber que não se está sozinho/a e que a existência tanto de um/a LGBT 

quanto de suas relações afetivas é possível e legítima é um aprendizado crucial para 

esses/as crianças e adolescentes. 

 As visibilidades homossexual e lésbica, em particular, trazidas por essas 

professoras são importantes não apenas para jovens LGBT que participam deste 
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convívio, mas para a comunidade de uma forma geral. A visibilidade ajuda a 

transformar a sociedade como um todo já que modifica e já “modificou 

profundamente o que nela se pode dizer, ver e, portanto, pensar” (ERIBON, p. 43, 

2008). 

 Além de um auxílio ao processo de aceitação de si para jovens LGBT, a 

visibilidade dessas docentes pode trazer, para pais, mães, funcionários/as e 

outros/as docentes um novo olhar sobre modos de feminilidade e sexualidade, 

distintas possibilidades de relações e de constituições familiares, além de uma 

possibilidade de desconstrução de preconceitos sobre o que significa ser 

homossexual ou, particularmente, ser lésbica. 

 Porém, olhando sob outro ângulo, percebemos que a responsabilidade que 

recai sobre uma única profissional dentro do grupo é enorme. Se, ao abordar tais 

assuntos em uma discussão pedagógica, o cuidado e a autovigilância já se fazem 

presentes de uma maneira particularmente intensa, o que dizer quando as 

conversas são de nível pessoal, relacionando-se a trocas de experiências, 

conselhos, entre outros? 

 O cotidiano das professoras com quem mantivemos diálogo é permeado de 

escolhas diárias, permanentes, sobre o que dizer, como dizer e para quem dizer. 

Além disso, nunca se trata de um processo acabado, em que, uma vez feita a opção 

de se assumir, a questão está encerrada pelo resto da carreira. 

 Especialmente nos contextos verificados, em que há grande rotatividade de 

docentes entre as escolas, esse processo deve ser repetido inúmeras vezes. Como 

aparece na fala da professora Angela, no novo ano escolar, dada a 

heterossexualidade presumida, ela já não era mais uma professora lésbica 

assumida: 

 
De 20 professores que ficaram na escola, só 8 eram professores 
antes. Então, eu pensei: bem, mais da metade não sabe de novo da 
minha orientação sexual, então eu vou ter que falar tudo de novo, 
vou ter que ficar pensando todas as vezes se vai rolar algum choque, 
alguma coisa (PROFESSORA ANGELA, entrevista, 26 de setembro 
de 2015). 

 

 Mesmo com os ganhos e com os avanços sentidos no cotidiano, trata-se de 

uma vivência extenuante, desgastante emocionalmente e cheia de angústias, pois, 
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de fato, não é possível saber se haverá novos sujeitos naquele cenário específico 

que tornarão a existência dessas professoras mais ou menos possível. 

 E não só entre docentes há grande rotatividade, mas entre estudantes, 

naturalmente, pois a cada ano a professora trabalha com uma nova turma, alunos/as 

entram e saem da escola, o que faz com que, novamente, seja preciso refletir, 

elaborar, experimentar e finalmente fazer ou não a revelação em algum momento, já 

que, particularmente para estas docentes, a heterossexualidade é quase sempre 

presumida. 

 A escolha sobre dizer ou não dizer sobre sua sexualidade parece ter grande 

importância na experiência de gays e lésbicas, e, especialmente, na vivência das 

docentes que participaram desta pesquisa. 

 Questionamentos que homossexuais colocam para si mesmos/as, tais como 

se é necessário se revelar, como, quando e para quem, representam uma – tensão – 

constante, e não é uma experiência vivida por heterossexuais, que não precisam 

sequer pensar sobre isso. Aliás, mais do que isso, heterossexuais não conseguem, a 

menos que sejam levados a esta reflexão, sequer elaborar sobre o que significa ter 

que ponderar tantos aspectos para falar sobre algo tão comum em suas vidas 

pessoais como seus relacionamentos afetivos (Eribon, 2008). 

 O peso da necessidade da fala, a tensão que cerca as possíveis 

consequências disso, a insegurança cotidiana, tudo isso compõe o dia a dia dessas 

docentes lésbicas. Contudo, nestes casos apresentados aqui, o que não permite 

generalização, mas sinaliza uma possibilidade, há de fato um esforço pela 

construção de uma visibilidade docente lésbica que permita um modo mais aberto e 

progressista de encarar as relações sociais. 
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CONCLUSÃO 
 

 Ao propor e iniciar esta pesquisa, que aborda um tema ainda pouco estudado 

de modo geral e, particularmente, no Brasil, havia a percepção de que, para as 

professoras, a lesbianidade era uma informação de suas vidas pessoais que não 

podia encontrar espaço em suas vidas profissionais. O fato de serem homossexuais, 

ou de estarem vivendo um relacionamento afetivo e sexual com outra mulher, era 

algo que deveria ser mantido em segredo no ambiente escolar, seja em relação a 

membros da equipe ou, principalmente, em relação aos/às estudantes. 

 Esta ideia inicial foi formulada a partir da leitura da maioria das publicações 

internacionais sobre a experiência de docentes lésbicas, que apontavam nesta 

direção, e também pelo contato com as teorias sobre sexualidade, homofobia e 

identidade LGBT. 

 Além disso, trata-se de uma percepção que também encontra raízes na 

História. Ainda que não tenham sido recuperadas pesquisas sobre a perseguição 

sofrida no passado por professores/as LGBT no contexto nacional, Karen Graves 

(2007) mostra, no cenário estadunidense, como se deu a repressão legal e 

institucional de docentes gays e lésbicas na Flórida, nos anos de 1950 e 1960. 

 Neste processo, desempenhou importante papel o Comitê de Investigação 

Legislativa da Flórida (FLIC), que, no início de suas atividades, em 1956, tinha como 

foco a investigação de ativistas do movimento negro que pressionavam pela 

integração na Faculdade de Direito da Universidade da Flórida. Com as vitórias 

deste movimento, houve um enfraquecimento do Comitê, que passou a ter sua 

continuação ameaçada, em 1959. 

 Buscando uma justificativa para sua permanência, o FLIC encontrou um outro 

problema para combater: a homossexualidade, que, segundo seus membros, estava 

se espalhando pelas escolas do estado da Flórida. 

A partir daí, foi instaurado um complexo sistema de vigilância, contando com 

informantes e profissionais infiltrados para identificar suspeitos homossexuais nas 

instituições de ensino. Uma vez elaborada uma lista, professores/as começaram a 

ser investigados/as e, em questão de meses, dezenas de docentes e estudantes de 

todos os níveis, inclusive da Universidade da Flórida, foram interrogados/as e 

mesmo desligados/as das instituições. 
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Até 1964, 64 licenças de docentes haviam sido revogadas e outros 83 casos 

foram arquivados, e estes números excluem os incontáveis casos em que os/as 

administradores/as das escolas permitiam que os/as docentes se desligassem da 

profissão antes de enfrentar um processo e o constrangimento público. No 

desenrolar dos processos, os/as professores/as pouco podiam fazer para se 

defender, já que corriam o risco de serem enquadrados/as nas leis de sodomia da 

Flórida. 

 O Comitê fazia pouca distinção entre docentes gays ou lésbicas, 

considerando todos como seres doentes, hipersexuais e predadores, além de serem 

associados à pedofilia. Contudo, por ter uma relação com o uso dos espaços 

públicos diferente das mulheres, os homens estavam mais visíveis, e, portanto, mais 

sujeitos à perseguição, investigação e prisão. 

 Processos recaíram sobre uma variedade grande de docentes: homens e 

mulheres casados/as com pessoas de sexo diferente, ou que, por outro lado, viviam 

com alguém do mesmo sexo; pessoas que moravam com os pais; docentes que já 

haviam passado pelas Forças Armadas; docentes que assumiam ou negavam já ter 

tido relações com pessoas do mesmo sexo. A grande maioria, contudo (90%), 

lecionava em escolas ou universidades que atendiam apenas à população branca. 

 Além de docentes que já se encontravam em exercício, a vigilância recaiu 

também sobre estudantes dos cursos de licenciatura. Existiu um esforço concreto, 

conforme apresentado em relatório do ano de 1958, no sentido de impedir que 

“estudantes com inclinações comunistas ou com quaisquer traços de personalidade 

depreciativa se tornassem professores/as” (GRAVES, 2007, p. 13). 

 Fortes argumentos para a perseguição na época eram o de que docentes 

homossexuais poderiam ser uma má influência para as crianças e adolescentes, no 

sentido de torná-los homossexuais também, e de que, além disso, poderiam 

assediá-los/as, molestá-los/as e desvirtuá-los/as. 

 Apesar da organização posterior dos movimentos LGBT nos Estados Unidos 

e da criação e fortalecimento de associações de docentes LGBT que, com seu 

desenvolvimento, puderam pressionar os/as legisladores/as por leis de proteção 

contra perseguições, assédios e demissões homofóbicas, muitos desses 

argumentos em relação a docentes gays e lésbicas ainda persistem. Docentes 

LGBT, como mostram as pesquisas, ainda são vistos, em muitas ocasiões, como 

possíveis molestadores/as ou influência negativa para crianças e adolescentes. 
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 Para além da questão histórica, Didier Eribon (2008), ao falar sobre a injúria 

como uma ameaça constante na vida de homossexuais e refletir a partir do caso do 

professor que, cotidianamente, vivia a tensão de ver algum xingamento referente à 

sua sexualidade escrito no quadro negro, afirma que, para homossexuais, “quase 

sempre é necessário dissimular a homossexualidade no lugar de trabalho” (ERIBON, 

p. 67, 2008). 

 Independente do lugar social ocupado pelo indivíduo homossexual, que pode 

ser executivo/a, esportista, psicanalista, militar, político/a ou operário/a, revelar sua 

sexualidade no ambiente de trabalho poderia tornar a vida da pessoa algo 

insustentável (ERIBON, 2008). 

 As pesquisas internacionais e também nacionais sobre as experiências de 

docentes lésbicas também estão recheadas de exemplos de professoras que 

precisam ou precisaram mentir, omitir, disfarçar, desconversar, evitar determinados 

assuntos, vigiar a si mesmas quanto a conversas, gestos, manias e roupas, 

conforme vimos ao longo desta investigação. 

 Contudo, também foram possíveis experiências em que as professoras 

puderam se assumir no ambiente escolar e fazer isso de modo refletido, como 

consequência de uma opção própria e tendo controle sobre suas privacidades e as 

implicações pedagógicas de suas escolhas (KISSEN, 1993 e MELILLO, 2003). 

 Apesar disso, foram constantes as avaliações que trouxeram à tona um 

estado permanente de vigilância por parte das docentes para que suas 

lesbianidades não se tornassem públicas. O medo de uma revelação – voluntária ou 

involuntária – também assombrava o cotidiano das professoras, tanto nos contextos 

internacionais quanto nacionais. 

 A ansiedade, a falta de segurança, a possibilidade de perda do emprego ou 

até mesmo de sofrer algum tipo de violência física foram elementos presentes em 

vários relatos, tanto em contextos políticos como o brasileiro quanto em cenários 

onde a existência de proteção legal a profissionais LGBT é uma realidade, como em 

regiões dos Estados Unidos da América onde há sindicatos específicos de docentes 

LGBT. 

 Portanto, o pressuposto inicial desta pesquisa era a existência de uma 

invisibilidade lésbica nas escolas, por parte das docentes, que era, em si mesma, 

pedagógica, pois reiterava a heteronormatividade e a ideia de existência de 

indivíduos desviantes que devem ser silenciados. 
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 Entretanto, as narrativas das docentes ouvidas e analisadas neste trabalho, 

ainda que não exaustivas, trouxeram novas perspectivas sobre as possibilidades de 

ser professora e lésbica nas escolas de educação básica em São Paulo. 

 Apesar das participantes também terem feito relatos em que apareciam boas 

doses de inseguranças, dúvidas e vivências de discriminação, elas também 

demonstraram ser possível, mesmo partindo de pontos de vista diferentes em muitos 

aspectos, construir e consolidar no ambiente escolar uma visibilidade lésbica 

pedagógica. Nesse sentido, buscam, a partir de suas próprias existências nas 

escolas – presenças carregadas de significados – a desconstrução de várias noções 

cristalizadas sobre gênero, sexualidade, lesbianidade e diversidade sexual. 

 As visões sobre esses assuntos e as estratégias adotadas pelas docentes 

não são homogêneas. Algumas, como as professoras Júlia e Adele, preferem uma 

discrição maior até mesmo para obter certa preservação frente a reações 

desconhecidas. Acreditam que não precisam falar da vida pessoal com qualquer 

pessoa da escola se não sentirem confiança, mas escolhem problematizar atitudes e 

comentários homofóbicos e trabalhar os assuntos em sala de aula sempre que 

possível. 

 Já as professoras Angela, Nina, Eloise e Elena optam por tratar essa 

informação de suas vidas particulares de modo mais aberto. Procuram abordar o 

tema como uma professora heterossexual faria ao falar de seus relacionamentos, 

quando há, com colegas, ou responder às perguntas dos/das alunos/as também de 

forma espontânea. Compreendem esse modo de agir como um ato político e 

pedagógico, que pretende romper com a heteronormatividade e erigir a existência na 

diversidade sexual como uma vivência legítima. 

 Além da espontaneidade nas relações interpessoais, essas docentes também 

se esforçam para inserir em seus planos de aula atividades, leituras e debates que 

levem as turmas à reflexão sobre a existência de múltiplas configurações familiares 

e de diferentes formas de relacionamento afetivo, sobre as desigualdades de gênero 

e sobre os efeitos da homofobia e da discriminação. 

 A professora Eloise, por exemplo, estava se preparando, no momento da 

entrevista, para a leitura com seus/suas alunos/as do livro infantil A princesa e a 

costureira, de Janaína Leslão, livro infantil que aborda o amor entre duas mulheres. 

Essa atividade, principalmente partindo de uma docente abertamente lésbica, não 

pode ser vista como algo sem importância, mas como um exercício que foi resultado 
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de uma longa reflexão e de escolhas com implicações não só pedagógicas, mas 

também políticas. 

 Angela, por sua vez, organizou e ministrava disciplina optativa sobre 

sexualidades para adolescentes em sua escola, em parceria com outros/as 

docentes, enquanto Nina também participava da organização de mesas-redondas 

sobre diversidade sexual, racismo e feminismo para estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos. 

 A professora Elena constrói um tipo de visibilidade mais pessoal, mostrando 

sua certidão de casamento, falando da esposa e da vida familiar e afirmando sua 

identidade nos momentos em que sentia que era preciso. Falar de suas conquistas 

profissionais, sociais e intelectuais se transforma também em um modo de 

desconstruir a heteronormatividade, pois busca colocá-la no mesmo patamar de 

legitimidade que qualquer heterossexual. 

 Como ressalta Eribon (2008), ao comentar a análise de Foucault sobre um 

relato publicado no jornal Libération a respeito de um episódio homofóbico, não é 

especificamente o ato homossexual que incomoda, aquele que acontece entre 

quatro paredes e que não é visto, mas o “prazer visível”, o que ousa aparecer à luz 

do dia (ERIBON, 2008, p. 372). 

 Da mesma forma, também não é o conteúdo do discurso homossexual que 

constrange e inquieta, mas o simples fato do/da homossexual tomar a palavra, ousar 

falar de si e negar a “heterossexualidade obrigatória” (ERIBON, 2008, p. 271). Ou 

ainda, como afirma, avaliando a condenação de Oscar Wilde, a reprovação e a 

censura estão menos ligadas ao fato de ser gay ou lésbica e mais relacionadas à 

atitude de não se calar e não esconder o que se é. 

 É nesse sentido que se pode compreender as falas e a atitudes da professora 

Elena nas escolas nas quais trabalha como uma tentativa de construir uma 

visibilidade pedagógica. Apesar de evitar se envolver com atividades acadêmicas 

sobre diversidade sexual, ela busca fazer de seu próprio cotidiano e sua própria 

existência na escola um meio de desconstruir conceitos pré-definidos, seja com 

colegas docentes e outros/as funcionários/as da escola ou estudantes. Trata-se, 

segundo suas próprias palavras, de mostrar aos/às adolescentes que ser 

homossexual não é incompatível com ter uma família, uma profissão, estar 

integrado/a à sociedade, em suma. 

 Portanto, as docentes buscam, utilizando diferentes estratégias, construir uma 
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visibilidade lésbica nas escolas onde atuam. Apesar da vulnerabilidade, já que elas 

contam com pouca proteção legal (além da criminalização da homofobia, o que, na 

prática, sabemos, tendo em vista o que foi levantado pelas outras pesquisas 

nacionais, que pouco protege o/a docente LGBT no ambiente escolar), e das 

possibilidades reais de ocorrerem várias reações negativas, elas escolhem enfrentar 

a heteronormatividade. 

 Falar de si, ou porque se quer, ou porque se é indagada, ser simplesmente 

quem se é e do modo que se é sem a necessidade de mentir, de omitir ou de manter 

um policiamento sobre si mesma, além de trazer alívio para as docentes, também 

permite que elas sejam vistas como professoras e pessoas, com uma existência 

legítima. Não lidar com a própria sexualidade e afetividade como se fosse um tabu já 

é, por si só, um ato político e pedagógico. 

 Aquilo que é comum para uma docente heterossexual, para uma professora 

lésbica pode ser considerado um ato bastante corajoso e ousado, na medida em que 

carrega em si muito significado, e um significado altamente progressista e 

comprometido com valores como o respeito à diversidade. 

 Sendo assim, a visibilidade lésbica e pedagógica é possível, é buscada e 

construída na educação básica de São Paulo, ainda que as estratégias utilizadas 

para tal edificação sejam variadas. 

 Vários fatores podem dificultar ou contribuir com a disposição das docentes 

de enfrentar a homofobia e a heteronormatividade no ambiente escolar a partir de 

suas próprias vivências, tais como o apoio da equipe gestora da escola 

(coordenação e direção), de colegas docentes, além da interação de pais e mães 

com o andamento acadêmico. O contexto sócioeconômico no qual está inserida a 

escola também influencia, pois as professoras precisam se sentir seguras não 

apenas no que se refere à abertura da equipe, mas também em relação às 

condições de segurança da comunidade do entorno da escola. 

 Evidentemente, a relação consigo mesmas também é um fator que parece 

crucial para a existência desse ânimo de enfrentamento diário de preconceitos. A 

compreensão de si e de suas próprias identidades faz bastante diferença para a 

solidez que elas demonstram ao edificar suas visibilidades pedagógicas.  

 Portanto, há múltiplas dificuldades para a vivência lésbica de docentes na 

educação básica em São Paulo. A sensação de insegurança e vulnerabilidade são 

bastante presentes pois a discriminação é ainda muito difundida e palpável nos mais 



165 
 

diversos contextos. Mesmo assim, as narrativas levantadas nesta pesquisa 

mostraram que é possível estruturar e experienciar uma visibilidade que contribua 

com o exercício pedagógico de garantir a reflexão e um respeito maior à 

diversidade. 
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APÊNDICE A – CARTA CONVITE E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 

Cara professora, 

 

Meu nome é Tatiana Carvalho de Freitas. Atualmente curso Doutorado na Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo e desenvolvo uma pesquisa de 

doutorado intitulada “A invisibilidade pedagógica: ser professora lésbica na 

Educação Básica de São Paulo”, sob a orientação da Profa. Dra. Cláudia Vianna. 

Gostaria de convidá-la para participar, como voluntária, da minha pesquisa 

concedendo-me uma entrevista. Seria muito importante poder contar com a sua 

participação. 

O objetivo desta entrevista é estritamente acadêmico para fins de explorar como é o 

cotidiano de professoras homossexuais (ou que se relacionem com outras mulheres) 

na escola e como elas lidam com essa informação de suas vidas pessoais como 

professoras. 

Asseguro total garantia de que seu nome não aparecerá em nenhum lugar e nada 

que possa identificá-la será revelado, ficando assim garantido o seu anonimato e a 

sua privacidade. O material coletado na pesquisa poderá ser usado em uma futura 

publicação em livro ou artigo em revista científica. Mas, mesmo nessa circunstância, 

sua identidade não será revelada. Será garantido o acesso ao relatório final da 

pesquisa, após a conclusão do mesmo. 

Esclareço que sua participação poderá ser interrompida a qualquer momento, se 

assim o desejar. Desse modo, sua colaboração não lhe causará nenhum dano ou 

prejuízo e será para mim, repito, de grande valia e também para a pesquisa na área. 

A entrevista será gravada em áudio, sendo que as gravações ficarão arquivadas em 

computador da pesquisadora, com acesso restrito, e sem identificação das 

entrevistadas. O local e o horário da entrevista serão marcados de acordo com sua 

disponibilidade. 

Para visualizar meu Currículo Lattes, digite na página do Google o meu nome 

completo. 
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No caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso 

de recusa, você não será penalizada de forma alguma. 

Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessário. 

Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail . 

 

Tatiana Carvalho de Freitas 

Pesquisadora/aluna de pós-graduação FEUSP 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido da participação da pessoa na 
pesquisa. 
 

Eu, _________________________ , concordo em participar do estudo “A 

invisibilidade pedagógica: ser professora lésbica na Educação Básica de São Paulo”, 

como sujeito. Fui devidamente informada, conforme os esclarecimentos acima 

detalhados, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Entendo que minha 

colaboração não me causará nenhum dano ou prejuízo e que posso interrompê-la a 

qualquer tempo, se assim o desejar. Estou ciente de que nenhuma compensação 

será fornecida em decorrência da minha participação. 

 

Local e data:    Nome e assinatura da participante: 

 



185 
 

APÊNDICE B – MODELO DE ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
SEMIESTRUTURADA 
 

 

FALA DE ABORDAGEM: 

 

Obrigada por aceitar participar desta pesquisa. Este será um momento para 

conversarmos sobre algumas questões em torno de como você equaciona sua 

identidade sexual com sua identidade docente. Não irei julgar suas respostas e não 

há certo e/ou errado. Quero deixar claro que não se trata de uma avaliação, mas sim 

de entender como esse tema chega até você e os desafios que daí decorrem. 

Reafirmo que a sua identidade não será divulgada de forma alguma e que a 

gravação é para que eu possa retomar nossa conversa em outra oportunidade. Para 

isso, vou fazer poucas perguntas. Essa entrevista é aberta e é interessante que 

aconteça mais como um diálogo, sem ficarmos necessariamente presas às 

questões. Você também pode interromper a entrevista quando quiser, sem esperar 

pelo fim. 
 

FOCO CENTRAL 
: 

Como é ser uma professora lésbica na escola e como é possível lidar com 

essa condição na vida pessoal no ambiente de trabalho. 

PERGUNTAS-CHAVE: 

Como se tornou professor/a? 

Como é ser uma professora homossexual em escolas públicas? 

PERGUNTAS DE APOIO: 

(não serão necessariamente explicitadas) 

1- Como você acha que sua escola lida com as questões de gênero e 

diversidade sexual de modo geral? 
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2- Como você lida com as questões de gênero ou diversidade sexual em suas 

aulas? 

3- Você já presenciou alguma cena/situação homofóbica na sua escola (entre 

alunos/as ou não)? Em caso positivo, quais foram os desdobramentos? 

4- Conte sobre a sua experiência de ser uma professora homossexual em 

escolas públicas. (Alguém na sua escola sabe sobre sua sexualidade? Como essa 

pessoa ficou sabendo? Quando alguém pergunta diretamente sobre sua vida 

pessoal, o que responde? Já vivenciou uma situação homofóbica contra você na 

escola?) 

5- Costuma frequentar ambientes ou eventos LGBT (como bares, casas 

noturnas, Parada LGBT ou Lésbica)? 

6- Diante de uma situação hipotética em que algum membro da equipe 

(professor/a, por exemplo) dissesse algo claramente homofóbico na sua presença e 

de outras pessoas, você acha que teria qual reação? 
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