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Em princípio... 

 

Neste estudo, apresento reflexões acerca de uma ação docente realizada a partir de 

rodas de leitura em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da 

cidade de Maceió/AL. Com base em uma perspectiva dialógica de linguagem e tendo em 

vista o trabalho com a oralidade em sala de aula, proponho discussões sobre constituições 

identitárias de gênero na escola, compreendendo estas constituições como processos; 

movimentos contínuos de dar sentido ao mundo, a si mesma/o e a/o outra/o. 

Essa proposta pedagógica surge para atender a uma inquietação em minha experiência 

como aluno/a e professor/a em formação, marcada por um longo e tenso processo de 

(re)significação de minha própria identidade sexual e de gênero
2, tendo como pano de fundo 

o silêncio sobre esses temas que predominou em minhas duas décadas de vida escolar 

(incluindo a universidade). Compartilhando minha experiência com outras/os colegas do 

curso de Letras, começo a pensar que esta história do silêncio daquilo que não se diz, tão 

íntima e particular para mim, poderia ter algo de universal, à medida que outras pessoas 

pareciam também viver esta história de seus modos também íntimos e particulares. Diante da 

incapacidade de dar sentido a minha própria história, a meu próprio corpo, começo a 

investigar os sentidos possíveis em outras histórias, em outros corpos. Este estudo é, 

sobretudo, fruto disso. 

Desse modo, tenho por objetivo, aqui, refletir sobre as identidades sociais de gênero 

defendidas/assumidas nos discursos produzidos pelas/os participantes nos quatro encontros 

de atividades realizadas e, para tecer tais reflexões, adoto os métodos da pesquisa qualitativa 

de base interpretativa (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). Trata-se de um trabalho de campo, para o 

qual baseio-me nos pressupostos do estudo de caso e, para a coleta de dados, utilizo relatos de 

                                                           
1 Graduanda do curso de Letras/Português pela Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 
2 Compreendo-me como uma transviada travesti não-binária2 posto que me reconheço no campo do 
transfeminino, ao reivindicar uma construção identitária feminina que se opõe à socialização masculina imposta 
ao meu corpo, mas não me sinto contemplada pelas categorias binárias “mulher” e “homem” e oriento o meu 
desejo para pessoas de performances masculinas. 
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memória e notas de campo de diferentes pesquisadoras/es inseridas/os na situação 

investigada, registros de textos orais produzidos pelas/os estudantes, transcrição de atuação 

em sala de aula e registro fotográfico. 

Acredito que este estudo interessa tanto para mostrar como práticas de ensino de 

língua portuguesa podem contribuir para o debate sobre constituições identitárias de gênero 

na escola, desvelando que essas identidades não são estanques e, portanto, podem ser 

(re)significadas ao longo da vida (MOITA LOPES, 2002; LOURO, 2000; 2007), quanto para 

contribuir à construção de uma pedagogia que compreenda como legítima a diversidade de 

identidades de gênero/sexualidade, agindo no sentido de combater desigualdades e violências. 

 

Dizer também é ser 

Como já deve ter observado, neste estudo, utilizo o termo "discurso", concebido como 

"uma organização situada para além da frase" e "que mobiliza estruturas de uma outra ordem 

que as da frase" (MAINGUENEAU, 2004, p.52). Sendo, portanto, "unidades transfrásticas", 

os discursos são regidos tanto pelas normas particulares dos atos de linguagem quanto pelas 

regras de organização que existem num determinado grupo social. Pensar que o discurso 

existe em consonância com essas regras leva-nos à noção de que este se constrói em função 

de uma finalidade, ou seja, o discurso é orientado para algum lugar. Nesse sentido é que 

Maingueneau (2004, p.53) afirma que o discurso é “uma forma de ação sobre o outro3”. 

Importante ressaltar, aqui, a questão do "eu": um discurso sempre é assumido por 

alguém que indica uma tomada de atitude em relação ao que diz e em relação à outra pessoa 

("você"). Tudo isso dentro de um contexto específico, pois o mesmo enunciado em dois 

lugares distintos corresponderá a dois discursos distintos, podendo o discurso definir e 

modificar o seu próprio contexto, segundo o autor. 

Outra característica fundante do discurso é a interdiscursividade, por meio da qual "o 

discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros discursos," 

(MAINGUENEAU, 2004, p.55). Partindo dessa máxima, por exemplo, quando alguém diz 

algo sobre si ou sobre outra pessoa não está dizendo isoladamente; pelo contrário, ao dizer, 

mobiliza um conjunto de outros dizeres anteriores e posteriores a ele. Dizemos o que dizemos 

e, consequentemente, somos o que somos, num movimento contínuo de discursos, uma vez 
                                                           
3 E, à luz das teorias trazidas pelo movimento do Transfeminismo, digo, também: a outra, a outre. 
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que estes têm natureza constitutiva e mediadora no processo de construção de nossas 

identidades (MOITA LOPES, 2002). 

 

Ser também é não ser  

 

Ao construirmos os significados é que construímos a nós mesmas/os, nossas/os 

interlocutoras/es e o mundo social. Esta construção social de quem somos é possível graças à 

natureza dialógica do discurso (BAKHTIN, 2004). Logo, a alteridade é compreendida como 

constitutiva de quem somos. O que implica dizer que não conseguimos ser nós mesmas/os a 

menos que o sejamos em relação a uma outra pessoa. Isso implica dizer construímos nossas 

identidades sociais à medida em que nos relacionamos umas/uns com as/os outras/os. 

Para entender as identidades sociais, Moita Lopes (2002) aponta três características 

centrais. A primeira é que as identidades são fragmentadas, logo, heterogêneas, o que implica 

dizer que complexas identidades sociais de gênero, sexualidade, raça, classe social, idade etc. 

coexistem em uma mesma pessoa. A segunda é que as identidades são contraditórias, ou seja, 

aspectos diferentes e contraditórios de nossas identidades vêm à tona em diferentes práticas 

discursivas. A terceira característica é que as identidades estão sempre em processo, 

necessariamente incompletas, intermináveis, móveis e construídas na e através da linguagem. 

O autor defende uma visão socioconstrucionista antiessencialista, depreendendo: 

a impossibilidade de se revelar uma essência comum a todos os membros de 
uma identidade social particular... Parece útil pensar as identidades sociais, 
metaforicamente, como mosaicos ou como imagens de caleidoscópios que 
se modificam nas várias práticas discursivas em que atuamos. É, portanto, 
por meio da participação nesses discursos diferentes que aprendemos a ser 
quem somos (MOITA LOPES, 2002, p.63). 

Este antiessencialismo do autor é muito importante para entendermos as identidades 

sociais no contexto escolar, espaço em que os significados atribuídos às identidades podem 

ser confirmados, contestados e (re)significados de modo contínuo. Logo, a sala de aula é 

espaço crucial de negociação e (re)construção das identidades, que são, também "de algum 

modo, um efeito da socialização institucional" (SARUP apud MOITA LOPES, 2002, p.59).  

 

Não ser e ser: corpo educado 
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Entendendo esse papel desempenhado pela escola, Louro (2000; 2007) aponta os 

esforços do ambiente escolar no que diz respeito a vigilância, o controle, a correção e a 

construção de corpos e identidades de gênero e sexualidade "normais" ou, em outras palavras: 

meninos (homens) e meninas (mulheres) "de verdade", "civilizados", "capazes de viver em 

coerência e adequação" na sociedade em que estão inseridos/as. 

Em nossa sociedade a norma que se estabelece, historicamente, remete ao 
homem4 branco, heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa 
a ser a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os "outros" 
sujeitos sociais que se tornarão "marcados", que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada 
como "o segundo sexo" e gays e lésbicas são descritos como desviantes da 
norma heterossexual. (LOURO, 2007, pp.15-16) 

Assim é que as pedagogias praticadas na escola, em conjunto com outras instâncias 

sociais (família, mídia, igreja, lei etc.), investem, de forma articulada, na reiteração de 

identidades e práticas hegemônicas, ao passo em que subordinam, silenciam e/ou recusam as 

outras identidades e práticas, precisamente constituídas como “outras” em relação a uma 

referência não-marcada, “não-problemática” (LOURO, 2000, p.99). Esse investimento 

baseia-se num essencialismo ancorado na noção de corpo como dado da natureza e na 

suposição de que vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma. Os propósitos 

desse investimento podem ser sutis, discretos, mas, quase sempre, contínuos e eficientes.  

Historicamente buscando equilibrar-se nessa linha tênue do que se pode falar e sobre 

o que silenciar, o que se pode mostrar e o que esconder, quem pode falar e quem deve ser 

silenciada/o, cabe a escola refletir sobre a sua posição em relação às identidades sociais de 

gênero/sexualidade, no momento histórico em que outras identidades historicamente 

subjugadas se tornam mais e mais visíveis em nossa sociedade. Mais do que um espaço 

possível para discutir essas questões, a sala de aula é um meio crucial para desarranjar, 

reinventar e tornar plural a pedagogia do gênero e da sexualidade (LOURO, 2000). 

 

Fazer-se, desfazer-se, refazer-se... 
                                                           
4 Fica entendido que ao se referir a “homem” e a “mulher”, a autora faz menção ao homem e à mulher 
“cisgêneros”. Importante marcar o acréscimo deste conceito, uma vez que, como esclarece Jesus (2015), 
cisgênero (ou cis, em abreviação) é um conceito que abarca as pessoas que se identificam com o gênero que lhes 
foi determinado socialmente, ou seja, pessoas não-transgênero. A identidade historicamente hegemônica em 
nossa sociedade é a identidade cisgênera, estando as identidades transgêneras (sejam homens ou mulheres ou 
nenhum dos dois) à margem dos processos sociais.  
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Desenvolvida em uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, com cerca de 30 

participantes, em número aproximadamente equilibrado de alunas e alunos, de uma escola 

pública da cidade de Maceió/AL, a ação pedagógica propostas com quatro rodas de leitura 

possibilitou a minha primeira experiência de deslocamento do lugar de aluno/a em sala de 

aula para ocupar a posição de professor/a. A indefinição de meu gênero marcada, aqui, busca 

tanto apontar que este trabalho inicia antes de minha reivindicação identitária transfeminina 

quanto marcar o meu posicionamento enquanto pesquisadora de que as identidades de gênero 

e sexualidade são processos; fluidez, portanto, não fixidez.  

E, inclusive nesse sentido, este estudo é muito importante para mim ao configurar-se, 

em minha trajetória pessoal e acadêmica, como "the point of no return" - como celebra a 

canção pop dos anos 1980 da norte-americana Exposé (sim, citar referência de diva pop 

musical e fazer jus à minha carteirinha de pesquisadora transviada), o ponto em que não 

posso mais voltar ao passado de toda a minha formação escolar, familiar, religiosa que me 

quis acreditar que havia algo de “natural” em determinada forma de ser e de “não-natural” em 

todas as demais formas, como se fosse possível ter uma identidade social (de 

gênero/sexualidade) essencial, homogênea, a-histórica, apolítica, imutável e acabada em si 

mesma. Felizmente, hoje, também já me foi dito que "nenhuma identidade é natural" 

(LOURO, 2000, p. 101). E, partindo deste ponto, passo a dialogar com os discursos das/os 

participantes deste estudo. 

 

a) Homem não chora 

 

Na primeira roda de leitura, trouxemos a proposta de leitura e discussão a partir do 

texto "Homem não chora", de Flávio de Souza. Retratando a narrativa breve de um garoto 

que vivencia um conflito familiar e ao qual, em determinado momento, é passado o 

ensinamento contido no título da história, a leitura possibilitou reflexões muito interessantes 

na prática em sala de aula, a começar pelo próprio título, como ilustra o quadro abaixo: 
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Uma vez colocadas as questões instigadoras "Por que 'homem não chora'?" e "Por que 

não 'mulher não chora'?", discursos de naturalização de diferenças dicotômicas aparecem nos 

enunciados "brutalidade", "força" e "coragem" do "homem" enquanto marcam a 

"sensibilidade", a "vontade natural" (de chorar) e a "fraqueza/delicadeza" (qualidades que 

podem ser inferidas do enunciado "por causa dos homens", que aponta para a compreensão 

de uma posição socialmente desprivilegiada do feminino na relação de poder feminino-

masculino) como referentes do campo "mulher".  

Outro aspecto relevante que aparece no registro desta atividade é o rígido controle que 

se exerce sobre essas diferenças que se colocam como “naturais”. Para o "homem", chorar "é 

vergonhoso", "é coisa de mole", ele não choraria "por causa das meninas" e "por medo de 

zoação". Logo, a pretensa "coragem" e "força" do homem já não soam tão naturais ao 

percebermos que existem punições para quem infringe essas "leis da natureza" (a reprovação 

feminina, a humilhação pública). Pelo fato de que não é somente possível, mas humanamente 

provável infringir tais leis e de que existe vigilância em evitar que isso aconteça, inclusive na 

forma de um autogoverno exercido pelos próprios indivíduos no mundo social, a noção de 

"natural"/"natureza" revela-se social, histórica, política, culturalmente construída. 

Conforme explica Louro, 

os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela 
alterados. (...) inscrevemos nos corpos marcas de identidades e, 
consequentemente, de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para 
perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos 
pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos 
comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que se 
expressam (LOURO, 2007, p. 14-15). 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



7 

 

Daí surgem os conceitos, as características e expectativas atrelados ao que é 

constituído como "natural" (padrão/normal) e como "não-natural" (desviante/anormal). 

Um ponto que gerou muita conversa nesta roda de leitura foi a interpretação trazida 

pela aluna Maria5 de que a "coitada da mulher" (personagem da história) "apanhou do 

marido" (como sugerido num trecho de “Homem não chora”). Com isso, a discussão passou a 

girar em torno da violência contra a mulher e a proteção de seus direitos. Para a aluna Ana, a 

questão da violência e a defesa da mulher não estavam claras no texto: "Depende. Eu não sei 

o que ela fez, né? Na raiva..."; da mesma forma que pontuou o aluno João: "Por que a mulher 

pode bater no homem e a pessoa não pode dar nem uns tapinhas... Direitos iguais!". 

Algumas/ns participantes contestaram esses discursos, ressaltando a noção de "fragilidade" 

feminina e de “dependência” (econômica, afetiva) de muitas mulheres vítimas de violência.  

Um grupo significativo de alunos contestou a existência da Lei Maria da Penha6, 

questionando não haver uma lei deste tipo para proteger os homens e sugerindo certo 

"privilégio" das mulheres neste ponto. Foi um debate muito acalorado, mas prevaleceram 

discursos de naturalização das desigualdades e de tolerância às violências nas relações que se 

estabelecem socialmente entre masculino e feminino. 

b) Passando a bola 

 

Com o objetivo de estimular uma reflexão sobre a naturalização dessas diferenças, 

para a segunda roda de leitura, propusemos a atividade dinâmica "A bola", que integra a 

coletânea Coolkit: jogos para não-violência e igualdade de gênero. Nesta atividade, ao passar 

uma bola entre as/os participantes, a mediadora pedia para "parar!" em dado momento e, 

assim, quem estivesse com a bola na mão, naquele instante, precisaria completar, 

rapidamente, com uma palavra um dos dois enunciados: "ser homem é..." ou "ser mulher 

é...". Para ilustrar as respostas, o quadro da sala foi dividido em duas partes, cada uma 

correspondendo a um dos enunciados, conforme ilustram as imagens na sequência: 

                                                           
5 Nome fictício. Todos os nomes utilizados para designar as/os participantes deste estudo são fictícios. 
6 Lei 11.340/2006, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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As imagens do quadro desvelam não apenas a naturalização de qualificações 

estereotipadas atribuídas a "homens" e "mulheres" presentes nos discursos do senso comum, 

mas, sobretudo, a dicotomia entre essas atribuições, colocando-as por diversas vezes como 

diretamente opostas. Por exemplo, se "ser mulher é" ser "delicada", "burra", "cuidadosa", 

"carinhosa", "amorosa" e "adiantada", "ser homem é" ser "grosso", "inteligente", 

"inresponsavel", "insesivel", "cachorro"/"safado" e "valente". A construção das diferenças 

entre as duas identidades parece se dar pela negação direta uma da outra: na construção das 

características do campo "homem", as/os participantes, conscientemente ou não, negaram 

quase tudo o que havia sido atribuído ao campo "mulher", indicando a (re)construção da 

masculinidade como negação da feminilidade, e vice-versa. 

Em diálogo com Louro (2000), uma vez que o discurso dominante (masculino, 

cisgênero, heteronormativo, branco, classe média, cristão) é o discurso oficial das instituições 

em nossa sociedade, entre elas, a escola, percebe-se o porquê, no ambiente escolar, só se 

concebe duas identidades hegemônicas, que constituem o binário de gênero "homem" e 

"mulher" (polos opostos de uma linha que se quer invisível) e o binário sexual 

“heterossexual” e “não-heterossexual” (colocados na esfera do que é norma e do que é 

desviante). Nenhuma outra identidade aparece nesses discursos das/os participantes. A isso, 

Louro (2000) refere-se como "identidades que não podem falar por si mesmas". 

 

c)  Sexo e a escola  
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Na terceira roda de leitura, o grupo de pesquisa levou à turma a proposta de exibição 

de dois comerciais de televisão, seguidos de um debate sobre estereótipos de mulher, homem 

e sexualidade. Tratava-se de um comercial de uma marca de cerveja e outro de um 

desodorante voltado ao público masculino. Contudo, este encontro foi conturbado por 

problemas com o equipamento da escola, pelo barulho causado por uma atividade no pátio 

próximo à sala e pela agitação despertada nas/os estudantes a partir da exibição dos vídeos.  

As/os pesquisadoras/es registraram uma tendência a comportamentos e discursos de 

hipersexualização do corpo feminino por parte da maioria dos alunos, reproduzindo a lógica 

de objetificação sexual da "mulher gostosa" do comercial de cerveja. Em resposta a esse 

comportamento dos alunos, algumas alunas, visivelmente incomodadas com a situação, 

fizeram o mesmo com a imagem do "homem gostoso", produzindo gestos e discursos de 

objetificação do corpo masculino apresentado no comercial de desodorante. 

Tentamos explorar o debate por este caminho, das representações da sexualidade, mas 

as/os alunas/os não levaram a sério a atividade e houve desentendimentos, trocas de piadas 

ofensivas e provocações que impediram o andamento do debate. Três aspectos, para mim, 

ficaram evidentes nos discursos e comportamentos que observei neste encontro: i) a noção de 

corpo como espelho da verdade sobre o gênero e a sexualidade - a ideia de que é inegável que 

determinado corpo representa "a mulher" e aquele outro corpo milimetricamente oposto 

representa o "homem" e que traços da heterossexualidade de ambos estão impressos na 

imagem e expressão desses corpos – conforme apresentado nos dois comerciais –, como se 

fosse evidente, ao vê-los, percebê-los como corpos heterossexuais; ii) a (re)afirmação da 

heterossexualidade como norma de identidade sexual, o que implicou no ocultamento, às 

margens, de outras identidades sexuais que possivelmente pudessem existir naquele grupo 

diverso de participantes; e iii) a tentativa de naturalização, por meio da piada, brincadeira, 

anedota, de discursos de intolerância em relação a essas identidades sexuais e a esses corpos 

despossuídos de "efeitos de verdade" no espaço escolar (e fora dele), tal qual explica Louro:  

as instituições e os indivíduos precisam desse “outro”. Precisam da 
identidade “subjugada” para se afirmar e para se definir, pois sua afirmação 
se dá na medida em que a contrariam e a rejeitam. Assim, podemos 
compreender por que as identidades sexuais “alternativas”, mesmo quando 
excluídas ou negadas, permanecem ativas (e necessárias): elas se constituem 
numa referência para a identidade heterossexual; diante delas e em 
contraposição a elas a identidade hegemônica se declara e se sustenta 
(LOURO, 2007, p.31). 
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Também o modo como as/os participantes policiaram os discursos e comportamentos, 

seus e das/os outras/os, nesta ocasião, demonstra o que Louro (2007, p.22) refere-se como 

"tecnologias utilizadas na escola” para alcançar o resultado pretendido de um auto-

disciplinamento, um “investimento continuado e autônomo do sujeito sobre si mesmo".  

 

d) Não tá fácil no mercado 

 

A quarta e última roda de leitura consistiu em um debate, a partir do questionamento 

"Deve existir uma separação entre profissões de mulher e de homem?". A sala foi dividida 

em dois grupos; o do "SIM", em defesa da separação e o do "NÃO" em posição de crítica à 

separação entre as profissões no mercado de trabalho. No primeiro grupo, prevaleceram 

discursos de aceitação e naturalização de diferenças e desigualdades, como aparecem em:  

i) “Homens têm os [trabalhos] que precisam mais de força e as mulheres gostam de 

deixar as coisas mais perfeitas” (Paula); 

ii) “Tem coisa que é muito estranho pra uma mulher fazer... ‘mulher pedreira’ é feio”, 
(Laura);  

iii) “A minha mulher nunca que eu ia deixar ela trabalhar [de pedreira]. Em vez de ficar 

em casa tomando conta dos filhos ou do almoço... Tomar o lugar dos homens” (José). 

No segundo grupo, os discursos contestavam essas desigualdades, por exemplo: 

i) “Eu conheço [um colega que faz as ‘tarefas de casa’]! não é vergonha” (Jorge); 
ii) “Isso é criação, porque geralmente, né? As meninas são criadas ajudando a limpar a 

casa” (Sandra); 
iii) “Eu sendo da polícia, seria melhor que muito homem!” (Laura); 
iv) “Essas coisas tem que ser por competência... se a mulher mostra que pode ser tão 

boa ou melhor que um homem... qual o problema?”(Pedro); 
v) “Nunca vou aceitar deixar de fazer uma coisa por que sou mulher” (Júlia). 

Quando consideramos esses discursos no conjunto das quatro rodas de leitura, e em 

como, neste último encontro, prevaleceu discursos contestatórios de recusa à “naturalização” 

de diferenças/desigualdades/violências, ocorrendo, inclusive, de alunas/os que começaram o 

debate no grupo do “SIM” deslocarem-se para o grupo do “NÂO”, como é o caso da aluna 

Laura, com discursos (em destaque) que se contradizem, é possível pensar nos efeitos que as 

discussões foram provocando nas/os participantes ao longo da pesquisa. Todas as rodas de 

leitura foram permeadas de tensões entre (re)significações das identidades sociais de gênero 
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das/os alunas/os, provocadas pela memória discursiva dos discursos hegemônicos e contra-

hegemônicos digladiando-se, ali, no cotidiano das relações escolares.  

Assumindo um ponto de vista ético, as propostas pedagógicas precisam pensar em 

formas de enfrentar tabus e remover mordaças de temáticas que já estão gritando no interior 

da escola. Mais do que possível, este estudo que apresento mostra a urgência de se debater 

questões de gênero em sala de aula. É trabalho para ontem. 

 

E finalmente... 

 

Ao tratar de constituições identitárias de gênero, a partir da experiência de um 

trabalho pedagógico com a finalidade de instigar a reflexão sobre essas constituições na 

escola, exponho a contínua tensão entre uma defesa essencialista das distinções baseadas no 

gênero (concebido como dado biológico e fixo da natureza) e as possibilidades de 

(re)significação das identidades sociais de gênero e de sexualidade, compreendidas como 

permanentes movimentos de atribuir sentidos. 

Mais especificamente, apresento como, a partir das rodas de leitura realizadas, as/os 

participantes confrontaram as suas percepções identitárias de gênero, dizendo, contradizendo 

e refazendo durante todo o processo a si mesma/o, a/o outra/o e ao seu mundo social. Este 

estudo confirma a urgência da inclusão desse tipo de debate nas salas de aula de todo o país, 

se, de fato, se pretende construir uma escola mais inclusiva e menos violenta para todas as 

individualidades.  

 Como travesti professora em formação, entendo que não é uma tarefa fácil convidar 

para a sala de aula esses embates de processos contínuos, contraditórios e fragmentados de 

(re)significações muitas. Entretanto, diante das desigualdades e violências que marcam, 

silenciam e privam do espaço escolar (e da vida) pessoas que não podem ser percebidas como 

individualidades legítimas, faz-se crucial colocar em debate as certezas sobre os gêneros, os 

corpos e as sexualidades também nas práticas escolares. Optar por ignorar e relevar à 

obscuridade das margens uma parte tão fundamental de quem somos não é educar. Educar é o 

exercício de se pensar e de pensar a/o outra/o livres. Não vislumbro outro caminho possível: a 
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construção dessa liberdade atravessa, necessariamente, a construção de uma nova pedagogia 

que aponte para a pluralidade de formas de ser, se dizer e transcender. 
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