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INTRODUÇÃO 

Pesquisas como a desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em 

convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o 

Estudo sobre Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar (2009), apresentam resultados que 

informam a necessidade de se buscar meios mais eficazes de enfrentamento de práticas 

discriminatórias e preconceituosas que ocorrem no âmbito escolar.  

Ao pesquisar sobre a incidência de preconceito e discriminação em escolas públicas
2
 o 

Estudo obteve um percentual de 93,5% de respondentes com algum nível de preconceito de gênero 

e 87,3% preconceito por conta de orientação sexual. Além disso, o percentual de pessoas que 

apresentam algum nível de distância social de homossexuais é de 98,9% nesse contexto pesquisado. 

Ser mulher e ser lésbica na escola pode significar sofrer de uma dupla opressão, tanto por gênero e 

quanto por orientação sexual. 

O estudo das narrativas da trajetória escolar de mulheres lésbicas e bissexuais foi o caminho 

encontrado para problematizar de que forma as enunciações feitas na escola afetaram mulheres 

lésbicas e bissexuais. De que forma podem reagir aos enquadramentos que ocorrem constantemente 

no ambiente escolar?  

Nesta comunicação apresento algumas das noções de Jacques Derrida que tenho mobilizado 

em minha pesquisa. Outrossim, inicio com um panorama da produção acadêmica sobre juventude, 
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 Foi feito um estudo quantitativo por meio de uma survey aplicada em 501 escolas de 27 estados do país com 

estudantes do penúltimo ano do ensino fundamental regular, da última série do ensino médio regular, de Educação de 

Jovens e Adultos, professoras/es de matemática e português destes anos, diretoras/es, profissionais da educação que 

atuam nas escolas, pais, mães e responsáveis por alunos dos anos que participaram da pesquisa e membros do Conselho 

Escolar ou da Associação de Pais e Mestres. (BRASIL, 2009) 
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gênero e sexualidade na área da Educação. Seguido das estratégias metodológicas em uso e das 

noções mobilizadas na pesquisa.  

Considero que uma leitura desconstrutora possibilita perceber possíveis estabilizações e 

deslocamentos de sentidos naquilo que é enunciado no espaço escolar a respeito da sexualidade de 

mulheres lésbicas e bissexuais. Como explicita Haddock-Lobo (2008) ao tratar da desconstrução “o 

real intuito da desconstrução é o deslocamento das oposições para além da dicotomia da metafísica 

dualista.” (p. 20), ou seja, a desconstrução pode nos conduzir para além de um discurso 

classificatório e binário.   

GÊNERO E SEXUALIDADE NA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

O que é produzido nos programas de pós-graduação no país é parte importante da produção 

de conhecimento nas Ciências Humanas e Sociais. Análises como a de Simões & Facchini (2009), 

indicam que a homossexualidade feminina nas Ciências Sociais ainda carece de mais pesquisas, 

mesmo na atualidade.  

No que concerne à articulação dos temas juventude, gênero e sexualidade, Sposito (2009) 

apresenta um levantamento da produção discente sobre o tema da juventude na Pós-Graduação no 

Brasil no período de 1999 a 2006. Neste estado da arte, destaca-se que os trabalhos oriundos de 

programas de pós-graduação em Educação são os principais responsáveis por introduzir novas 

questões no estudo da escola.  

No capítulo Jovens, Sexualidade e Gênero, Carvalho, Souza e Oliveira (2009) afirmam que 

na área da Educação a educação sexual tende a ser o tema de maior relevância. Também possuem 

força estudos relacionados ao fenômeno da parentalidade, a gravidez de moças jovens, combate a 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e AIDS. Para as autoras, grande parte desses trabalhos 

preocupa-se com a forma como a escola pode intervir junto às situações potencialmente 

problemáticas. Apontam também que em estudo feito em 2002 (SPOSITO, 2002 apud 

CARVALHO, SOUZA, OLIVEIRA, 2009) trabalhos sobre a homossexualidade estavam ausentes, 

cenário que tem se modificado, ainda que as trajetórias e experiências de jovens gays, lésbicas, 

travestis e transexuais continuem sendo pouco documentadas.  

Em levantamento sobre as pesquisas feitas no âmbito dos estudos da juventude empregando 

os marcadores de gênero e sexualidade, Weller (2012) localiza em meados dos anos 2000 a 

ampliação das produções a respeito da sexualidade na escola, no entanto, a homossexualidade 

feminina permanece invisível, com a ausência de trabalhos voltados para esse grupo. É necessário 
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que se amplie o número de pesquisas com foco na homossexualidade feminina a fim de fomentar 

questionamentos e debates a respeito da sexualidade das mulheres, de maneira a combater o 

preconceito e estimular respeito às diferenças na escola.  

A ESCOLA COMO ESPAÇO PARA DESLOCAMENTOS E ESTABILIZAÇÕES DE 

SENTIDOS 

A pesquisa Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil, investigou o preconceito e a 

discriminação contra homossexuais de ambos os sexos, bissexuais e transgêneros por meio de 

entrevistas realizadas 2009. Um dos resultados apresentados por Prado e Junqueira (2011), é que o 

ambiente familiar e a escola são locais onde mais opera a instituição heteronormativa da lógica 

sexo-gênero-sexualidade
3
, o que faz com que estes espaços sejam considerados os espaços onde 

mais acontece a discriminação homofóbica. Tanto as jovens que possuem orientação sexual lésbica 

ou bissexual, quanto as jovens transexuais (independente da orientação sexual) e aquelas que não 

cumprem com o papel de gênero esperado tendem a sofrer algum tipo de discriminação.  

Os pesquisadores Carrara e Lacerda (2011) argumentam que a educação parece ser a melhor 

solução para casos de preconceito, intolerância e discriminação por orientação sexual e identidade 

de gênero. Para que a educação escolar possa se constituir como um espaço que reconheça as 

diferenças e se organize para lidar com as demandas diversificadas que surgem na atualidade se faz 

necessário reconhecer que demandas são essas e quem as está demandando.  

Pino (2007) argumenta que a heteronormatividade se refere ao enquadramento de todos os 

tipos de relação em um binarismo de gênero, organizando desta forma, práticas, atos e desejos a 

partir do modelo heterossexual reprodutivo de relacionamento. Segundo Butler (2013), a matriz da 

heterossexualidade compulsória visa uniformizar a identidade do gênero, restringindo “os 

significados relativos de ‘heterossexualidade’, ‘homossexualidade’ e ‘bissexualidade’.” (p. 57). Ou 

seja, ao naturalizar e padronizar a heterossexualidade e os comportamentos a ela associados, a 

escola pode se transformar em um espaço de manutenção da violência contra aqueles que não se 

enquadram neste padrão, ou pode ser o espaço da transgressão destas normas. 
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A lógica heteronormativa se baseia numa relação binária onde o gênero feminino seria complementar ao masculino, 

criando também uma relação direta entre o sexo biológico e o gênero. O gênero, por sua vez, é regulado através de 

discursos como o da reprodução da espécie, que reforça e mantém a ideia de que a única expressão sexual legít ima seria 

a heterossexual. 



   

VIII Seminário Internacional As Redes Educativas e as Tecnologias: Movimentos Sociais e Educação • (Junho/2015)  

Em minha prática como docente em uma escola municipal no Rio de Janeiro
4
 pude perceber 

que a escola tende a ser um espaço onde comportamentos, expressões e gestos são constantemente 

avaliados de forma a enquadrar pessoas em um padrão heterossexista
5
 e heteronormativo

6
, ainda 

que também possibilite fugir a estes padrões e resistir aos enquadramentos. Tal percepção não é 

exclusiva, a professora e pesquisadora Leite (2011) constatou, em estudo realizado em 2006, que na 

escola pública da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro por ela pesquisada, muitas vezes, a 

diferença se manifestou através de situações de violência contra aqueles que se desviavam do 

padrão binário da heteronormatividade.  

Quando se trata da sexualidade de mulheres é comum uma perspectiva que percebe a mulher 

apenas com a função de reprodução, sendo frequente a preocupação com a gravidez na 

adolescência. Mulheres são presumidamente heterossexuais, sendo negadas outras formas de 

vivenciar a sexualidade. Independente da orientação sexual, a jovem é compelida a seguir o papel 

destinado a ela de acordo com sua identidade de gênero, sendo-lhe atribuídos os papéis do cuidado, 

de ser pacífica, subordinada, do âmbito privado, reservada e casta, entre outras características.  

Para Butler (2013) o gênero não é uma identidade estável, é construído e mantido através de 

uma repetição estilizada de atos que fazemos com que o corpo expresse características - gestos, 

movimentos e estilos corporais. Afirma ainda que “os atributos de gênero não são expressivos mas 

performativos, então constituem efetivamente a identidade que pretensamente expressariam ou 

revelariam” (BUTLER, 2013, p. 201), grifos da autora). Lésbicas tendem a ser invisibilizadas, 

independente de suas performances de gênero, pois a sexualidade feminina costuma a ser 

invisibilizada em nossa sociedade. Na escola não é diferente. 

Britzman (1996) acredita que parte da ocultação que ocorre sobre a sexualidade de jovens se 

deve ao mito de que os adolescentes seriam jovens demais para serem identificados como 

homossexuais. A autora atribui esta ocultação tanto à fragmentação dos diferentes aspectos da 

identidade, percebidos de forma hierárquica como separados uns dos outros, como também à 

percepção de que questões relacionadas ao desenvolvimento da heterossexualidade e da 

homossexualidade ainda sejam vistas como tabus pela pesquisa oficial.  

                                                 
4
 Professora I – História, com aulas para o Ensino Fundamental, turmas de 6º ao 9º ano, sendo que nos 3 anos que atuo 

como professora regente predominam turmas de 8º e 9º anos.  

5 
Heterossexismo refere-se a atitude respaldada pela ideia de que a heterossexualidade é a única forma de orientação 

sexual possível. 

6 
Heteronormatividade é um termo utilizado para descrever ou identificar uma suposta norma social na qual o padrão 

heterossexual de conduta seria o único válido socialmente.  
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A adoção do termo lésbicas publicamente é de 1993, a partir do VII Encontro Brasileiro de 

Lésbicas e Homossexuais, porém mulheres que se identificam como lésbicas já participavam do 

Movimento Homossexual Brasileiro (MHB) desde o início deste, no final da década de 1970 

(FACCHINI, 2005; SIMÕES & FACCHINI, 2009). Na atualidade há a ampliação dos espaços de 

interlocução entre os movimentos de lésbicas e Estado, como destaca Facchini, apresentando um 

discurso que considera a interseccionalidade de opressões
7
 vividas pelas mulheres: 

No movimento, a fase nas especificidades tem sido re-elaborada, acionando discursos 

baseados na ideia de uma soma ou sobreposição de opressões. Desse modo, emergem 

sujeitos como lésbicas negras ou lésbicas da periferia ou afirma-se a lesbofobia como 

forma de opressão específica, marcada pela sobreposição do sexismo e do 

heterossexismo (FACCHINI, 2009, p. 310-311). 

Diante destas mudanças no que se refere à ampliação de espaços de interlocução entre 

movimento e Estado, por que é que no campo educacional há escassez de pesquisas específicas 

sobre lésbicas?  

As manifestações de discriminação e preconceito destinadas às lésbicas tendem a unir 

homofobia e atitudes sexistas. Segundo Leonel (2011), em nossa sociedade as mulheres têm menor 

poder econômico, autonomia em relação ao próprio corpo, mais invisibilidade e maior 

vulnerabilidade física, por ser essa sociedade tradicionalmente patriarcal e machista. Sendo assim, 

as assimetrias de gênero marcam nossa sociedade e afetam diretamente o entendimento, ações e 

reações à mulher e sua sexualidade.  

Junqueira (2011) indica que a lesbofobia é menos perceptível graças aos processos de 

invisibilização a que as lésbicas são submetidas usualmente na sociedade:  

A invisibilidade lésbica (mais do que a feminina em geral) foi construída ao longo da 

História (e na historiografia), nos discursos sobre a sexualidade, a homossexualidade, 

a militância e a diversidade em geral. Vetores discriminatórios que operam no mundo 

social contra as mulheres em geral se acirram no caso das mulheres lésbicas – e ainda 

mais se forem lésbicas pertencentes a outras “minorias”. Aquelas que tendem a se 

tornar visíveis e identificáveis são as que são consideradas mais “masculinas” e 

tornam-se alvo fácil da violência física. (Ibid., p. 115) 

Dificilmente conseguimos perceber que existem jovens lésbicas na escola, pois se presume 

que todas as estudantes sejam heterossexuais. Para que sejam notadas essas jovens precisam se 
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 A respeito da discussão sobre a interseccionalidade de opressões a entrevista de J. Carillo com Beatriz Preciado 

publicada em 2007 em Cadernos Pagu, n. 28, é bastante elucidativa. 
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assumir, o que pode implicar em hostilidade, rejeição ou mesmo, violência
8
, ainda que também haja 

espaço para a reação e outras formas de combate a este tipo de opressão. 

A DESCONSTRUÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

Como incentivar a participação ativa das jovens que não estão de acordo com a matriz 

heterossexual, de maneira que possam contribuir na busca de meios de combater o preconceito, a 

discriminação, a desigualdade e a violência na escola?  

Em concordância com Costa (2002), acredito que a narrativa de si permite que os sujeitos 

falem de suas experiências constituídas historicamente. As narrativas da vivência escolar de 

mulheres lésbicas e/ou bissexuais podem auxiliar na elaboração de estratégias de combate ao 

preconceito e a discriminação. A utilização de relatos orais e escritos das experiências vividas em 

pesquisa no campo da educação pode revelar formas de investigação que as outras dimensões da 

experiência poderiam excluir.  

Em minha pesquisa utilizo um questionário online
9
 como forma de aproximação das 

mulheres lésbicas e bissexuais que serão entrevistadas, além disso, os achados de pesquisa obtidos a 

partir deste questionário enriquecem o trabalho e trazem à tona algumas questões que me 

incomodam e motivam a continuar a investigação. As entrevistas realizadas serão transcritas e 

analisadas por meio de uma perspectiva desconstrutora. 

A perspectiva desconstrutora considera que os sentidos não são fixos, para Derrida (2001) os 

sentidos são constituídos de um tecido de diferenças “na medida em que há já um texto, uma rede 

de remessas textuais a outros textos, uma transformação textual na qual cada ‘termo’ 

pretendidamente ‘simples’ é marcado pelo rastro de um outro” (p. 39-40). Para ele o que existe são 

rastros de rastros em cadeias textuais marcadas pela iterabilidade. Tudo o que é falado ou escrito 

deixa uma marca que pode ser repetida e transmitida por outras pessoas, ser investigada, podendo 

levar a outros contextos e significações. Contudo, a iterabilidade não é somente repetição, ela 

possibilita a fixação e também desloca sentidos.  

Por meio da citação, ou repetição, estabilizamos sentidos e a escola é um espaço 

privilegiado de estabilizações e apagamentos. É possível afirmar que aquilo que é enunciado na 
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Segundo Junqueira (2011, p. 117), “relatos de estupros contra travestis, lésbicas masculinas e gays mais femininos não 

são incomuns. São atos impregnados de desprezo em relação às mulheres e ao feminino”.  

9 
O questionário Pesquisa sobre diferença e discriminação na Escola está disponível online desde janeiro de 2015. 

Conta atualmente com 68 respostas e foi divulgado nas redes sociais. Pode ser acessado no endereço: 

<http://goo.gl/forms/n5wPBc8bsz> 
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escola também constitui realidade. Derrida (1991) apud Leite (2014) considera que o performativo 

é um enunciado que, por força da convenção, gera o que anuncia, mas é através da repetição, ou 

seja, da iteração, que estas convenções são constituídas e mantidas. Desta forma, Leite conclui que 

“as convenções dependem de sua atualização permanente, por meio de sua repetição, dada a 

instabilidade geral dos sentidos e das relações sociais de poder” (LEITE, 2014, p. 151). Investigar 

aquilo que se repete ou se oculta nas narrativas das trajetórias escolares de mulheres lésbicas e 

bissexuais pode fornecer pistas de quais relações de poder estão atuando no espaço escolar e 

auxiliar a evitar naturalizações de hierarquizações, permitindo ultrapassar as oposições binárias.  

Na escola, segundo Louro (2010), opera cotidianamente a legitimação de identidades e 

práticas sexuais, afirmando ou negando sujeitos por meio da pedagogia da sexualidade, ou seja, há 

uma produção sistemática de diferenças. De que forma essas classificações sexuais podem ser 

transgredidas? 

Falar por si e narrar a própria história pode trazer à superfície outras formas de lidar com 

contingências. Os conceitos que são disseminados deixam uma marca, um rastro que remete a 

outros sentidos, em um movimento que Derrida (2011) chama de differránce, ou seja, “jogo 

sistemático das diferenças, dos rastros de diferenças, do espaçamento, pelo qual os elementos se 

remetem uns aos outros” (p. 33). O movimento de differánce diferencia e produz diferentes, cada 

elemento remete a outro, em uma cadeia de significações.  

A investigação narrativa se apresenta como uma potente ferramenta para adentrar tanto ao 

mundo da identidade quanto ao dos significados, pois as pessoas vivenciam e significam o mundo 

por meio da linguagem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, a proposta foi refletir sobre a mobilização de algumas das noções 

desenvolvidas pelo filósofo Jacques Derrida em pesquisa sobre a narrativa da trajetória escolar de 

mulheres lésbicas e bissexuais.  

Após a apresentação de um breve panorama acerca da produção do conhecimento na área da 

educação sobre juventude, gênero e sexualidade, foi possível desenvolver a ideia de que a escola 

pode ser um local privilegiado tanto para fixações quanto para apagamentos, ou seja, ela pode ser 

um espaço para reforço de convenções ou para transgressão das mesmas a partir daquilo que 

enuncia.  
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Os enunciados performativos muitas vezes criam a realidade que enunciam, ou seja, se a 

escola valoriza e reitera a heteronormatividade, tende a materializar uma realidade que pode ocultar 

outras formas de existir e experimentar a sexualidade. No entanto, por meio da iterabilidade é 

possível ultrapassar o binarismo, apresentando outras possibilidades de existir. 

Como estratégia para investigar quais são e como ocorrem algumas fixações e 

deslocamentos de sentidos a respeito da sexualidade de mulheres lésbicas e bissexuais durante suas 

trajetórias escolares, a pesquisa narrativa se mostra um caminho interessante, tendo em vista que 

considera as experiências e vivências escolares a partir da perspectiva delas.  

Uma leitura desconstrutora destas narrativas permite um aprofundamento nos processos de 

produção das mesmas. Reconhecer e reconstruir as memórias escolares junto às jovens lésbicas e 

bissexuais pode contribuir para a problematização dos processos de discriminação e invisibilização 

que estas sofrem em ambiente escolar.  Além disso, tendem a fornecer ferramentas para combater a 

violência, possibilitando maior empoderamento dessas mulheres, bem como o enfrentamento de 

práticas discriminatórias e preconceituosas em âmbito escolar. 
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