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Diferente e fora dos padrões, o queer parece estar ao lado oposto ao da educação 

formal como conhecemos. A teoria importada parece pouco dialogar com a realidade do 

nosso país, sendo necessária a reinvenção dos seus pensamentos e questionamentos. O debate 

que surgiu nas academias no Brasil vindo do norte, aparenta ter ficado restrito as produções 

científicas de difícil acesso, rebuscada linguagem e pouco alcance. Vivemos em um contexto 

de crise das identidades impostas socialmente dentro de um dualismo que nos concebe a partir 

do outro, em uma relação dicotômica entre homem/mulher, hétero/gay, masculino/feminino, 

criando normas que estão sendo questionadas por aqueles que não se encaixam nestes 

binarismos de gênero, sexualidade ou performidade.  

As análises feitas neste artigo são resultadas de conversas com estudantes de Ensino 

Médio sobre a sua visão de educação, sexualidade e gênero e suas vivências enquanto sujeitos 

LGBT. Este estudo não se pretendeu ser uma pesquisa quantitativa, mas sim uma reflexão das 

vivências que, apesar de particulares, nos fazem chegar a algumas conclusões possíveis sobre 

como a educação brasileira têm se mostrado frente as questões de gênero e sexualidade.  

Nas últimas décadas os estudos das chamadas minorias políticas no Brasil tiveram 

perceptível aumento, com o surgimento dos estudos feministas e de gênero, raciais e 

indígenas. É neste contexto que a Teoria Queer chega em nosso território, sobretudo com as 

obras da filósofa pós-estruturalista norte-americana Judith Butler, reinventando o que se 

entende por gênero e colocando novas questões a serem pensadas.  

Atualmente o termo ganhou maior visibilidade e vêm se tornando mais comum 

vermos ativistas do meio LGBT no Brasil se apropriando da ideia queer para se enquadrarem 

enquanto sujeitos que fogem da norma. É importante pensarmos a teoria sobretudo desta 

forma: a fuga da normatividade. Existindo como uma forma de pensar o que nunca antes foi 

pensado, a teoria queer é difícil de ser colocada em conceitos claros, possuindo diversas 

significações e percepções. Guacira Lopes Louro reflete alguns destes questionamentos 

conceituais:  

O que me parece que está em questão aqui é como se compreende o queer: 
Como mais um tipo de sujeito? Como uma espécie de identidade ampla no 
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interior da qual se abrigariam, como num guarda-chuva, todos não 
heterossexuais? Ou como um movimento, uma disposição existencial e 
política que supõe a ambiguidade, o não lugar, o trânsito? Inclino-me a 
pensar o queer como um movimento pós-identitário. Isso não significa a 
negação dos movimentos identitários, nem a ruptura com esses movimentos, 
mas se expressa por uma mudança de foco, uma mudança epistemológica. 
(LOURO, 2012) 
 

É também nesta perspectiva que me proponho a pensar a teoria queer, como uma 

forma de repensar as identidades estabelecidas e questionar os motivos pelos quais colocamos 

identidades superiores a outras hierarquicamente e porque atribuímos aos indivíduos 

identidades engessadas sem pararmos para pensar nas subjetividades de cada ser, que podem 

levar a identificação ou não dentro deste sistema binário e heterossexista.  

 

Para pensarmos o queer no Brasil temos que entendê-lo primeiramente como 
um conceito estrangeiro e que é, para além disso, um conceito 
estadunidense, o que representa uma hegemonia própria do pensamento 
ocidental dos países ditos de centro, e que chega até nós como algo a ser 
estudado e levado para a realidade muito por conta de sua origem 
(PELÚCIO, 2014).  
 

Embora esta problematização seja fundamental para pensarmos a teoria no nosso 

contexto sul-americano e, mais especificamente, brasileiro, não podemos deslegitimá-la ou 

diminuir a sua importância frente a nossa realidade. A saída é outra: nos desafiarmos a 

produzirmos a nossa própria teoria kuir, ou uma “teoria cu”, como a pensada por Pelúcio 

tendo como inspiração o pensamento do antropólogo Néstor Perlongher. A teoria cu seria o 

nosso modo próprio de pensar com os autores do norte, mas, ao mesmo tempo, nos 

colocarmos como parte desta tradição, assumindo papel de agentes contribuidores para esse 

pensamento. (PELÚCIO, 2014). E para além disso podemos pensar a teoria cu como a 

analogia feita por Beatriz Preciado: “o ânus não produz, ou melhor, só produz lixo, detritos. 

Não se pode esperar desse órgão produção de benefícios, nem mais-valia: nem esperma, nem 

óvulo, nem reprodução sexual. Só merda.” (PRECIADO, 2009 apud PRELÚCIO, 2009). 

Seria partir do nosso lugar colocado como subalterno para refletir sobre as nossas 

especificidades enquanto seres que vivem à margem, questionando inclusive este lugar de 

subalternidade. Isso é necessário pois existem inúmeras diferenças entre o queer do norte e o 

queer do sul. 

Nossa drag, por exemplo, não é a mesma […] de Judith Butler (2003), nem 
temos exatamente as drag king das oficinas de montaria de Beatriz Preciado, 
ou sequer podemos falar do homossexual do mesmo modo de David 
Halperin, ou da aids, como o fez Michel Warner. Nosso armário não tem o 
mesmo formato daquele de Eve Sedgwick. (idem) 
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Nossas diferenças se refletem também quando se fala do surgimento da teoria queer 

nos Estados Unidos e no Brasil. O queer chegou ao Brasil não como corrente ligada 

diretamente aos movimentos sociais, mas como teoria acadêmica (MOMBAÇA, 2016). Essa 

diferenciação é até hoje latente. Apesar de ter se expandido, o termo queer ainda não é 

popular e pouco quer dizer quando falado fora do meio acadêmico. Pensando estas nossas 

particularidades, que muito se assemelham a outros países sobretudo da América Latina, é que 

faço o esforço de aqui refletir as epistemologias dos estudos queer essencialmente, apesar de 

não exclusivamente, com autoras que não as consagradas do norte, apesar que não as excluir 

ou negar as suas contribuições. Não poderíamos começar a pensar em nada disto se não fosse 

Judith Butler com o seu essencial trabalho “Problemas de gênero” (1990)1, muito inspirada 

nos pensamentos de Michel Foucalt sobre sexualidade. Contribuições importantes também 

foram feitas por Eve Sedgwick, Teresa de Lauretis, e muitas outras. Todas estas pensadoras 

foram de fato fundamentais para darmos sentido as inquietações do queer, porém esta escolha 

teórica se dá por enxergar a necessidade de colocarmos estes postulados aplicados as nossas 

realidades e linguagens, ressignificando e indo além.  

É importante pensarmos que a teoria queer não cria novos sujeitos ou novos gêneros. Não 

precisamos de uma teoria para existir. Homens e mulheres, no sentido reducionista binário, 

existem sem a necessidade da teoria. Fazemos, porém, o uso de instrumentos teóricos, como 

por exemplo os estudos feministas, para entender a significação de sermos quem somos 

perante a sociedade, e a partir disso constituir nossa postura diante dela, seja a partir da 

afirmação de identidades ou da objeção destas. Isso faz ainda mais sentido se refletirmos que 

antes de um processo colonizador que subjugou nossos povos e culturas, colocando dogmas 

cristãos que diziam respeito a como se portar também em relação as sexualidades, a realidade 

dos nossos povos era outra, como analisa Hija de Perra.  

A cultura da viadagem sempre existiu dentro de nossos limites, mas não se 
havia enfocado sob um olhar que unisse esses fatos como matéria de luta ao 
modo de uma tropa ou um movimento no sentido do percurso histórico das 
novas identidades sexuais e suas manifestações socioculturais implícitas. 
(PERRA, 2014) 

Não é fácil pensar a existência queer nas ruas das periferias, no interior ou em 

quaisquer espaços que não os de produção de conhecimento acadêmico no Brasil, mas 

                                                           

1
 Esta obra de Butler é considerada a fundadora da Teoria Queer, aonde a autora apresenta suas críticas as 

identidades, sendo, sem dúvida, uma obra basilar para se pensar a teoria, apesar de a expressão ‘teoria queer’ ser 
atribuída a Teresa de Lauretis, no seu artigo “Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities” publicado em 1991 na 
revista diferences.  
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existem e sempre existiram, sem dúvidas, aqueles os sujeitos que são colocados no lugar do 

diferente e vistos como abjetos, que transgredem a norma e que se colocam fora da dualidade 

binária de gêneros. São os sujeitos vistos como afeminados, bichas, viados, sapatonas e outros 

tantos rótulos que são postos quando se foge da heteronorma. É necessário problematizar que 

se tentássemos propor uma teoria própria, uma teoria viada ou sapatona, nestes termos ou em 

outros que nos representem significado, provavelmente ela não seria encarada da mesma 

forma no meio acadêmico. Penso que falar em queer e fazer alusão aos pensamentos vindos 

do norte, traz uma maior aceitação a estes estudos que não viria se falássemos partindo de 

uma linguagem própria e periférica. Porém, apesar de não falarmos sobre queer de forma 

acessível, e isto ser uma problemática a ser pensada e um desafio e ser enfrentado, ele existe 

como experiência vivida na prática. 

Seguindo este entendimento que se fazem importantes as contribuições do 

pensamento queer para a educação. No ambiente escolar são colocadas desde muito cedo as 

expectativas em relação ao gênero e a sexualidade dos sujeitos, aonde são reforçados e 

ensinados os papéis sociais e são sociabilizadas as posturas esperadas de meninos e meninas, 

seja pelos brinquedos, cores e formas de agir próprias para cada um, e aonde a 

heterossexualidade é posta como a única forma possível de se pensar as relações afetivas e 

sexuais e o gênero faz parte de uma relação direta e intransponível com as genitálias, só 

havendo dois gêneros possíveis.  

 

[...] a escola tenta, pelos mais diversos meios pedagógicos, criar meninos 
masculinos e meninas femininas. Portanto, o ensino escolar participa e é um 
dos principais instrumentos de normalização, uma verdadeira tecnologia de 
criar “normais”, leia-se, disciplinadas, controladas e compulsoriamente 
levadas a serem como a sociedade as quer. Em outras palavras, a escola pune 
e persegue aqueles e aquelas que escapam ao controle, marca-os como 
estranhos, “anormais”, indesejados (MISKOLCI, 2016)    
                                                                      

Reconhecendo o espaço escolar como um ambiente propício para além do 

aprendizado em termos conteudistas, para a transformação de paradigmas e discussão de 

ideias, podendo construir uma nova perspectiva não apenas educacional, como de mundo, é 

que coloco a educação como campo favorável e fundamental para o florescimento dos 

pensamentos do queer. A construção escolar daquelas e daqueles que ocupam lugares outros 

que não o do privilégio da heteronorma, que não escolhem ser “queer”, mas que são xingados 

queer é violenta, fazendo com que a escola seja o principal instrumento de opressão na vida 

de crianças, adolescentes e jovens LGBT. Viados, bichas pretas, travecos, sapatonas e tantas 

outras, que ultrapassam a barreira do socialmente aceito dos padrões cis-heteronormativos, 
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brancos e masculinos. Percebendo a escola como espaço de construção de identidades e de 

não-identidades, o currículo como norteador da atividade docente e a pedagogia como 

formadora crítica, a mudança em direção a uma educação não discriminatória é necessária.  

A pedagogia que vivenciamos hoje é tradicional, hierárquica e acostumada a 

reproduzir conceitos prontos, sendo pouco inovadora ou questionadora. E é exatamente por 

isso que colocar a perspectiva pós-identitária do queer nos bancos escolares é uma maneira 

levar para a educação o poder transformar que ela de fato deveria ter, pois possui esse 

potencial. Estas mudanças não são só advindas de uma visão teórica de que as categorias 

identitárias estabelecidas devem mudar, mas vêm do exercício de pensar os sujeitos como 

diversos, pois: 

Butler afirma que as sociedades constroem normas que regulam e 
materializam o sexo dos sujeitos e que essas “normas regulatórias” precisam 
ser constantemente repetidas e reiteradas para que tal materialização se 
concretize. Contudo, ela acentua que “os corpos não se conformam, nunca, 
completamente, às normas pelas quais sua materialização é importa 
(LOURO, 2001) 
 

Refletindo a partir das vivências destas que não cabem na norma, a transpondo, é que 

conversei com algumas estudantes sobre suas experiências e suas expectativas para a 

educação. Estas conversas, que não tiveram roteiros rígidos, tiveram tom de desabafo, e para 

tanto, foi garantido o anonimato das pessoas entrevistadas, a fim de gerar um maior conforto e 

segurança para as mesmas.  

A escola é desde muito cedo ambiente propício para a discriminação e situações de 

violência para as pessoas LGBT. Entendo estas situações também por ter tido a vivência 

LGBT na escola, enquanto mulher bissexual, e não é surpreendente perceber que não tivemos 

grandes avanços, dada a manutenção das práticas excludentes e discriminatórias. “Na escola é 

que sofremos as maiores violências, somos vistos como anormais, eu não quis ir para as aulas 

durante muito tempo pelas piadas que faziam sobre mim”, disse Carol2, estudante lésbica do 

2º ano do Ensino Médio. As análises sobre o cotidiano escolar das/os jovens LGBTs revelam 

o estreitamento de processos sociais que desdobram e aprofundam as diferenças, interferindo 

na produção social do desempenho escolar (JUNQUEIRA, 2010) além de impactar 

drasticamente a saúde mental, envolvendo processos duros de aceitação de si próprio perante 

as ideias colocadas pelo outro.  

                                                           

2 Todos os nomes referidos as entrevistadas são fictícios e escolhidos pelas próprias, como garantia de 
anonimato.  
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Desde antes mesmo de a sexualidade ser algo vivenciado pelos indivíduos, a 

discriminação acontece. “Desde que eu me lembre na escola eu sofri preconceito, sendo 

chamado de viadinho, bichinha, me mandavam virar homem, e nunca ninguém fez nada, era 

tudo sempre visto como brincadeira”, desabafo de Luã, bicha preta do 3º ano do Ensino 

Médio. Ele diz também que “O racismo também sempre esteve presente. Mesmo junto dos 

outros meninos gays, eu era o menino gay negro”. As discriminações direcionadas as pessoas 

LGBT não atingem da mesma forma a todas. As pessoas negras além de serem estigmatizadas 

enquanto LGBT, também sofrem com a discriminação racial, sendo um marcador duplo em 

suas vivências. É importante que se pense nos recortes de gênero, classe e raça de maneira 

interseccional ao falarmos de sexualidade.  

A misoginia e o machismo também são marcadores presentes nas trajetórias das 

mulheres. “Ser lésbica e não me vestir e agir de forma feminina não me livra de sofrer 

machismo. Sempre fui colocada como aquela garota que precisa de um homem para se 

‘ajeitar’, tudo é sempre colocado em torno dos homens”, disse Carol. Destaco também que 

quando falamos da realidade de mulheres transexuais e misoginia também se faz cruel, assim 

como a transfobia.  

Os rótulos que são colocados a partir da visão da fuga da feminilidade ou da 

masculinidade esperadas são constantemente colocados no ambiente escolar. Mas as 

opressões também são colocadas para os indivíduos que estão dentro do que lhes é esperado 

em relação a performidade de gênero, apesar de em menor grau daquelas pessoas que fogem a 

estes padrões. Isso acontece pois há uma constante vigilância na vida dessas pessoas LGBT e 

de suas relações. Ser LGBT é também ser constantemente cobrado por uma saída do armário, 

pois a mesma sociedade que o cria e nos coloca dentro dele, também cobra que assumamos 

uma identidade não-hétero, o que não é uma necessidade colocada para as pessoas 

heterossexuais, pois estas assumem desde sempre uma identidade que não lhes é questionada 

e nem diminuída. “Sair do armário na escola é difícil, porque antes mesmo de pensar nisso, as 

pessoas já estão apontando o que você é e zoando você por isso”, disse Arthur, garoto trans do 

3º ano. Percebendo-se excluídos de um grupo maioritário, o grupo dos heterossexuais, pessoas 

LGBT se veem na necessidade de criar grupos próprios, sendo mais uma vez necessária uma 

saída do armário e autoafirmação de identidade para serem aceitos. Como afirma Louro: 

 

A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que alguém 
“assuma” sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de 
que só pode haver um tipo de desejo sexual e que esse tipo – inato a todos – 
deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola nega e ignora a 
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homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, desta forma, 
oferece poucas oportunidades para que adolescentes ou adultos assumam, 
sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento mantém-se, 
com relação à sexualidade, o lugar do desconhecimento e da ignorância. 
(LOURO, 2000)  
 

Arthur relata também algumas de suas experiências dentro da escola e diz que mesmo 

afirmando para todos da sua identidade de homem trans, as pessoas não a respeitam sua 

identidade de gênero, muitas vezes o colocando como sapatão. As dificuldades aparecem ao 

não poder usar o banheiro dentro da escola por não ser visto como homem, e também na 

imensa dificuldade em conseguir o nome social, envolvendo uma grande burocracia e o 

envolvimento dos pais. O estudante acredita que a escola não possui preparo par lidar com 

essas questões, fazendo com que o sofrimento que já existe pela discriminação dos outros 

alunos seja ainda maior.   

A sexualidade quando tratada na escola, parte de um ponto de vista biológico, 

heterossexual e proibicionista para os adolescentes. Quando se fala de sexo, se fala 

exclusivamente de prevenção no sexo hétero para evitar a gravidez e as doenças sexualmente 

transmissíveis, sendo esta prevenção impensada para outras formas de relações sexuais que 

não pênis e vagina. Como relata Carol “na escola nunca me falaram como eu poderia me 

proteger no sexo com outra menina ou se isso seria possível”. O sexo é colocado como algo 

negativo e que se deve evitar pois pode trazer consequências “ruins” para os casais cis-hétero, 

e para todos aqueles que não se encaixam nisto, a prática sexual é apenas inexistente.  

 A escola, quando se omite também violenta os estudantes LGBTs, seja não dando 

importância para os casos de discriminação, se colocando como avessa e distante das 

demandas ou ignorando a existência destes alunos. A escola age como se não falar sobre as 

pessoas LGBTs faça com que estas deixem de existir, ignorando-as enquanto seres ocupantes 

desse espaço e vítimas de violências dentro dele, fazendo com que essa cegueira sobre as 

diversidades sexuais colabore para uma aparente manutenção da norma heterossexista.  

A falta de abordagens e de atuação de professores e educadores pedagógicos sobre 

gênero e sexualidade sem dúvida vêm também da falta preparo. Não temos nos nossos 

currículos de licenciatura espaços para discutir estas questões e também são poucos os 

espaços de formação disponíveis, e menor ainda o incentivo para que se participem deles. 

Falar de gênero e sexualidade no ambiente escolar é também travar disputas, pois as 

iniciativas neste sentido não são bem recebidas pela totalidade da comunidade escolar. A 

insatisfação dos pais aos seus filhos serem colocados perante a uma educação que se afaste do 
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conservadorismo é sempre perceptível, assim como o medo por parte dos educadores de 

trabalhar tais temáticas, como reflete Bell Hooks ao falar de uma educação transgressora.  

 

Os educadores têm de reconhecer que qualquer esforço para transformar as 
instituições de maneira a refletir um ponto de vista multicultural deve levar 
em consideração o medo dos professores quando se lhes pede que mudem de 
paradigma. É preciso instituir locais de formação onde os professores 
tenham a oportunidade de expressar seus temores e ao mesmo tempo 
aprender a criar estratégias para abordar a sala de aula e o currículo 
multiculturais (HOOKS, 2013). 
 

É fundamental que a formação de professores para lidar com as questões de gênero e 

sexualidade exista, mas também que esta siga uma perspectiva pós-identitária e não seja uma 

mera visão simplista da realidade. Falarmos, por exemplo de combate a homofobia apenas, 

obrigando a todas as pessoas que se sintam contempladas por este termo que é masculinizante 

e que só dá voz a pessoas homossexuais, invisibilizando a bissexualidade e não falando da 

existência da transexualidade, e tampouco colocando os homossexuais como algo diferente de 

um grupo masculino, apesar de apresentar algum avanço, ainda é limitador. Sendo a 

linguagem um fator de exclusão e também ferramenta de empoderamento, é importante 

trazermos esta problematização e falarmos da necessidade de se nomear as opressões. Além 

de falarmos de homofobia, que é um problema real e está longe de ser superado, também 

devemos falar de bifobia, transfobia e lesbofobia, para não cairmos no erro de defender uma 

diversidade parcial. Parece contraditório falar em nomear ao passo que se fala em superação 

das identidades, porém, quando falamos de opressões direcionadas a grupos colocados como 

marginalizados, precisamos fazer uso de marcadores de linguagem para delimitar sobre o que 

estamos falando e combatendo. Neste sentido, falarmos em LGBTfobia é importante para 

darmos visibilidade para a existência de opressões que vão além das direcionadas aos 

homossexuais.  

Os relatos aqui colocados são particulares e não expressam a totalidade das 

experiências dentro de uma infinita pluralidade de (des)construção dos indivíduos LGBT, que 

podem existir para além dos binarismos de gênero, das normas sexuais e das expectativas 

socias, mas mostram que é necessário e urgente o compromisso de todos com a reflexão 

destas temáticas e com a atuação no combate as práticas discriminatórias.  

Entendendo que o processo de aprendizagem deve dar conta, além dos conteúdos 

tradicionais escolares, também da formação cidadã das/os estudantes, sendo essa ligada aos 

direitos humanos para todas as pessoas, a abordagem das temáticas sexuais não deve ser 

deixada de lado. É preciso que se caminhe para uma realidade aonde gênero, raça e 
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sexualidade não sejam apenas recortes que podem ou não serem feitos dentro dos temas vistos 

como de fato importantes, mas que sejam colocados como questões fundamentais em todas as 

áreas de conhecimento e nas relações sociais e pessoais.  

O papel da educação queer seria o de substituir a reprodução das já estabelecidas 

categorias pelo questionamento e construção de novas formas de categorias ou de não-

categorias. Isso é possível não apenas quando pensamos a questão de gênero. É importante 

questionarmos os binarismos e as heteronormatividades, refutando a ideia de que existe a 

norma que deve ser seguida, que é ser hétero, ser branco, ser cristão, ser masculino ou 

feminina, e nunca nada que se enquadre entre um e outro ou em nenhum dos dois. Por uma 

postura queer podemos entender a busca pelo tensionamento das estruturas de opressão que 

nos são colocadas como naturais, mas que são fruto de um processo histórico que coloca 

indivíduos, culturas e sociedades como hegemônicos ou excluídos. Epistemologicamente, é a 

decolonialidade em sua prática aplicada a construção plural das diversidades na educação, no 

sentido libertador como o pensado por Fanon.  

A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifica 
fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de 
inessencialidade em atores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso 
pela roda-viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmitido por 
homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A 
descolonização é, na verdade, criação de homens novos. Mas esta criação 
não recebe sua legitimidade de nenhum poder sobrenatural; a 'coisa' 
colonizada se faz no processo mesmo pelo qual se liberta (FANON, 1979) 

É importante, portanto, que se questionem os motivos pelos quais somos colocados 

subalternamente a outros, os porquês de valorizarmos isso em detrimento daquilo e também 

porque a nossa linguagem é tão limitada e pouco valorizada para classificar o diferente a 

ponto de termos que importar expressões.  

Uma pedagogia queer não somente busca espaço para as minorias com o argumento 

de que se deve buscar uma suposta igualdade, mas essa educação pós-identitária tem o papel 

de interrogar sobre o porquê existem minorias e maiorias e porque não existe igualdade. A 

pedagogia queer é antes de tudo, crítica. Devemos desconfiar de manuais que colocam meios 

para se chegar a uma educação que se diz inclusiva. Não se deve ser reducionista ao achar que 

existem receitas para se alcançar um ensino que não discrimine e oprima, mas é importante 

estarmos atentos que precisamos ser sensíveis, enquanto educadores, às subjetividades, que 

são de fato desafiadoras, mas que fazem parte da complexidade do ambiente escolar.  

Questiono também o pensamento de que devemos buscar a inclusão, ideia muito 

defendida ao falarmos sobre diversidades. Porém, o que é inclusão se não a tolerância 
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daqueles que são colocadas como diferentes por serem vistos como inferiores por fugirem da 

normalidade? Incluir não basta. É preciso questionar porque se excluiu por tanto tempo e 

ainda se exclui. Não é uma questão de apenas obrigar o opressor a parar de oprimir com o 

risco de sofrer penalidades, mas sim levá-lo a questionar os seus privilégios e o seu papel nas 

mudanças necessárias. Defender a ideia de inclusão é continuar a colocar os sujeitos como 

aqueles que seguem a norma e aqueles que a infringem. Temos que agir no sentido de 

desestabelecer a norma.  

Sendo assim, é importante pensarmos gênero e sexualidade “fora da caixa”, caixas 

estas que obrigam os indivíduos a se encaixarem em comportamentos que lhes são esperados 

a partir de uma socialização que lhes é colocada antes mesmo do nascimento com base no 

sexo biológico. E neste sentido, é preciso não apenas ressignificar estas caixas, pois por mais 

que se criem inúmeras delas nas quais os indivíduos podem se enquadrar e formas de as 

enxergar socialmente, com diversas nomenclaturas diferentes, nunca haverá uma caixa que 

englobe a totalidade das subjetividades dentro dos espectros de gênero e sexualidade. É 

também importante pensarmos que podemos, enquanto seres particulares e plurais, nos caber 

em inúmeras caixas ao mesmo tempo, e também, fluir entre estas e aquelas. Por tais motivos, 

é que precisamos abolir estas caixas que insistem em nos colocar dentro de identidades que 

não nos são próprias, quando muitas vezes o que queremos é romper com as identificações 

que nos oprimem a partir de uma hierarquização de identidades que é posta até mesmo dentro 

do meio LGBT. Para pensarmos em um início para estas mudanças de paradigmas enraizados 

tão fortemente, o papel da educação enquanto agente transformador é essencial.  

Pensar estas inovações no contexto atual brasileiro é um difícil desafio dada a 

realidade política que vivemos. Recentemente o Ministério da Educação (MEC) retirou os 

termos "gênero” e "orientação sexual" da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)3. Não há 

a proibição de que estes temas sejam tratados em sala de aula e nos livros didáticos, mas o 

silenciamento das questões de gênero, como se fossem problemas já superados, demonstra o 

posicionamento claro de que estes temas não são essenciais a ponto de estarem escritos no 

documento, ficando a critério dos professores abordar ou não as temáticas, o que dificulta que 

se trabalhe estas questões, fazendo também que a sua aceitação e importância sejam 

                                                           

3A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica. 
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diminuídas. No Plano Nacional de Educação (PNE)4 também foram retiradas partes que 

falavam sobre as questões de gênero. Trechos como "superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção de igualdade racial, regional, de gênero e de 

orientação sexual" foram substituídas por "erradicação de todas as formas de discriminação". 

O projeto “Escola sem Partido”, que objetiva proibir os debates de gênero e sexualidade, com 

o argumento, entre outros,  de que são ideologizantes, em prol de uma outra ideologia, a 

conservadora. Apesar dessa onda reacionária trazer inúmeras dificuldades, a necessidade de 

repensar nossos moldes educacionais se faz ainda mais presente, sendo esta uma luta que deve 

ser compromisso de toda a sociedade. É necessário que se questione a tradicional concepção 

educacional brasileira e as políticas excludentes que são postas a ela, pensando a escola como 

espaço de discussão e reflexão crítica, para que se construa uma educação voltada para a 

construção cidadã de todas/os, deixando de violentar e matar todos aqueles que não se 

encaixam nas suas normas.  
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