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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar a relação entre o espaço escolar e o funcionamento do mecanismo 

de gênero, tendo por base o resultado da análise de conteúdo do discurso de 17 entrevistas com 

docentes que atuam ou atuaram no Ensino Médio de escolas públicas da cidade de Ponta Grossa, 

Paraná, Brasil. Entendendo o gênero enquanto um mecanismo que regula práticas humanas e cria 

ficções de feminilidades e masculinidades enquanto naturais (BUTLER, 2003), alimentado por discursos 

médicos, jurídicos, biológicos e teológicos monoteístas, os resultados desta análise evidenciam que estes 

quatro discursos constituem a compreensão de docentes sobre as homossexualidades. Estes discursos 

estão entrelaçados / interligados, formando uma teia que sustenta a heterossexualidade compulsória e o 

funcionamento do mecanismo de gênero. Assim, os discursos docentes se constituem enquanto 

elementos da manutenção da homofobia através do espaço escolar. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem por objetivo analisar a relação entre o espaço escolar e o 

funcionamento do mecanismo de gênero, tendo por base o resultado da análise de conteúdo 

do discurso de 17 entrevistas com docentes que atuam ou atuaram no Ensino Médio de 

escolas públicas da cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Segundo a proposta de Peters, 

Gonçalves e Tizzei (2006) o espaço escolar é uma maneira de vivência cotidiana, dotada de 

simbologia (FABREGAT, 2005), onde um dos objetivos a ser considerado é que discentes 

interiorizem o mundo simbólico através deste processo de socialização. É, pois, uma 

espacialidade vivida, considerando seus aspectos humanos, significados e valores. Desta 

forma, não se apreende somente o conteúdo na escola, isto é, a prática docente não é uma 

mera atividade de repasse de conhecimento, mas como proposto por Freire (1996), indo além, 

a prática docente é relação social. 

Esta relação social está imbricada com o processo educativo (não conteudístico), 

corroborando com o pensamento de Silva (2009), quando afirma que a instituição escolar 

também se faz por modelos que seguem ‘normas’ sociais. Ou seja, há padrões no vestuário, 

nos discursos, comportamentos, etc. Assim, fazer com que discentes interiorizem o mundo 
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simbólico por meio do processo de socialização através do espaço escolar, como argumentado 

por Fabregat (2005), é o mesmo que dizer que a homossexualidade é anormal, vista como algo 

pejorativo na pessoa homossexual, uma vez que o espaço escolar pode ser considerado como 

uma espacialidade heterossexual. Desta forma, levando em consideração que nossa vivência 

se dá, em grande parte através desta espacialidade, a problematização do espaço escolar 

como constituído pelo que Butler (2003) denomina por mecanismo de gênero se faz pertinente. 

Butler (2003) trata que a ideia de gênero está intimamente ligada às ‘intersecções políticas e 

culturais’, pois o mesmo possui intersecções com outros marcadores sociais (raça, etnia, 

classe, etc.) em diferentes contextos históricos. Ao diferir sexo e gênero, a autora afirma que 

ainda que o sexo seja tratado como irreversível em termos biológicos, o gênero é uma 

construção cultural, ou seja, não sendo a causa do sexo em si e nem fixo como ele. Todavia, o 

sexo é considerado pré-discursivo, o que lhe assegura sua estabilidade interna e sua 

dualidade, compreendida, para a autora, como resultado do mecanismo de gênero, isto é, 

corpos entendidos como meios passivos de uma cultura, dando a impressão de que o gênero é 

tão definitivo quanto, sendo a própria cultura, o próprio destino, e não a biologia. 

Assim, para se viver em sociedade, e mais especificamente, através do espaço escolar, são 

estabelecidas regras sociais que devem ser seguidas pelas pessoas, para que estas sejam 

reconhecidas. Não obstante, estas regras são voltadas às práticas heterossexuais. Baseando-

se nas concepções de Butler (2006), a viabilidade de nossa individualidade depende 

fundamentalmente das normas sociais. Assim, para a autora, o gênero é uma atividade 

constantemente performativizada. Ele não se coloca enquanto a construção de papéis sociais, 

mas sim como um mecanismo que regula as práticas humanas e cria ficções de feminilidades e 

masculinidades como naturais. Este mecanismo de gênero funciona no momento em que o 

sexo é colocado como pré-discursivo, ou seja, anterior à cultura, resultando na consolidação da 

coerência entre sexo, gênero e desejo, o que a autora considera como matriz heterossexual. 

Se pensarmos que esta matriz heterossexual é elemento que constitui o espaço escolar, 

esta espacialidade será frequentemente constituída pelo que Butler (2003) coloca como 

heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade enquanto norma. As práticas 

heteronormativas, conforme afirma a autora, estabelecem coerências entre ações discursivas, 

destacando que os discursos culturais hegemônicos, que sustentam as identidades de gênero, 

são estabelecidos segundo estas estruturas binárias, definindo-os como identidades de 

gêneros ‘inteligíveis’. Estes mantêm coerência entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. 

Diferente das identidades de gênero ‘incoerentes’ ou ‘descontínuos’ que não se conformam 

com as normas culturais de gênero. 

Assim, os discursos culturais hegemônicos são a base da regulação do mecanismo de 

gênero, operando segundo dois discursos principais: discurso médico-biológico e o discurso 

jurídico. Estes discursos possuem limites que possibilitam as expressões possíveis de vivência 

do gênero, sempre baseados na coerção da existência de dois polos (BUTLER, 2003). Neste 

sentido, as práticas discursivas através do espaço escolar criam a permanência de 

masculinidades e feminilidades naturalizadas.  
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No entanto, a partir da compreensão das demandas estabelecidas pelo comportamento do 

fenômeno investigado, há outro discurso em crescente proporção no cenário brasileiro, sobre o 

qual Judith Butler não trata, o que chamamos de discurso teológico-monoteísta. Também, pela 

complexa relação que o discurso médico-biológico apresenta, faz-se pertinente uma 

problematização de ambos, separadamente, o que não quer dizer que eles não se justapõem, 

se intercruzam e se inter-relacionam. Ao contrário, estes discursos (médico, jurídico, teológico-

monoteísta e biológico) estão fortemente imbricados à medida que um se utiliza do outro para 

se fortalecer hegemonicamente em um quadro ainda maior de dominação, ou seja, ocorre uma 

prática mutualística onde todos se beneficiam.  

Assim, para o desenvolvimento das reflexões, inicialmente tratamos sobre a relação entre 

espaço escolar, homofobia e a criação do outro. Em um segundo momento analisamos 

especificamente a configuração discursiva docente, constituída por discursos médicos, 

jurídicos, biológicos e teológicos monoteístas.  

2. ESPAÇO ESCOLAR, HOMOFOBIA E A CRIAÇÃO DO 'OUTRO' 

O espaço escolar é considerado um ambiente formador de opiniões, fato que possibilita 

gerar questões conflituosas a partir de temas controversos presentes na sociedade, como o 

das sexualidades. Para tanto, Louro (2013, p. 140-141) argumenta que docentes e discentes 

“(...) carregam de sentido aquilo que leem, o que dizem, ouvem e fazem”. Estas bagagens 

próprias que cada pessoa carrega são conduzidas para o espaço escolar. A autora 

compreende, neste sentido, que a sexualidade não pode ser desconectada, ela faz parte da 

constituição das pessoas. As concepções, especificamente, sobre as homossexualidades, 

serão transportadas para todas as instâncias sociais, que não estão livres de preconceito e 

discriminação, nutrindo a ideia da existência de um 'outro'. 

A ideia da constituição do 'outro' nas ciências sociais está intimamente ligada aos 

fenômenos identitários. A identidade, para Le Bossé (2004) consiste no estabelecimento de 

critérios com vistas a uma identificação. Nesta última, por sua vez, o autor pressupõe duas 

configurações: uma identificação num sentido ‘lógico transitivo’ e outra num sentido ‘lógico 

intransitivo’. Em seu sentido lógico transitivo, a identificação consiste em suma na nomeação 

de algo ou indivíduo, para depois se ater a sua singularidade. Por outro lado, em seu sentido 

intransitivo, a identificação compreende a identidade enquanto similaridade, ou seja, busca a 

semelhança com vistas ao pertencimento em algo ou indivíduo (ou grupo). Cabe ressaltar 

ainda que, para o autor, os fenômenos identitários estão repletos de tensões e relações de 

poder com caráter contextual, isto é, não são fixos, variando de acordo com o espaçotempo.  

O ‘próprio’ (ou simplesmente o 'eu') são as pessoas heterossexuais, atribuídas como o 

referencial. O(s) 'outro(s)' considerado aqui refere-se às pessoas não heterossexuais, àquelxs 

que desviam das normas, ou melhor, nas palavras de Le Bossé (2004), àquelxs que não 

possuem os elementos necessários para o reconhecimento de sua identidade. 
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A constituição do 'outro' não se baseia somente na representação entre grupos ou indivíduo. 

A ‘invenção do outro’, como afirma Castro-Gómez (2005), leva também em consideração os 

dispositivos de saber/poder que são a mola propulsora dessa constituição do 'outro'. Segundo 

o autor, todas as instituições estatais (escola, hospitais, prisões, etc.), bem como as políticas 

(as constituições e o direito) contribuem para o processo. É neste sentido que orientamos esta 

discussão, para a constituição da pessoa homossexual como o 'outro', através do espaço 

escolar. 

Como afirma Borrillo (2010, p. 14), “(...) o homossexual é sempre o outro, o diferente, 

aquele com que é impensável qualquer identificação”. Neste sentido, considerar a existência de 

um 'outro' é alimentar a ideia de que as pessoas homossexuais, como propõe o autor, são 

consideradas inferiores e anormais. A partir desta noção da existência de um 'outro', diferente 

daquilo que é considerado modelo, as pessoas que vivenciam o espaço escolar fomentam a 

homofobia. 

Para Herek (2004), ao construir uma reflexão sobre homofobia, propõe que o termo surgiu 

pela primeira vez em 19711, considerando-a um preconceito de um grupo em relação a outro. 

Todavia, o marco principal sobre as discussões em torno deste preconceito é que ele passou a 

ser considerado como uma patologia das pessoas heterossexuais intolerantes, e não um 

problema das pessoas homossexuais. Herek (2004) sugere que pensar a homofobia em 

termos patológicos (passível de diagnóstico) é desconsiderar as relações sociais existentes, 

uma vez que tratar a homofobia em termos meramente individuais, para o autor, desvia o 

entendimento do fenômeno em uma escala maior.  

A constituição deste 'outro' pode ser entendida segundo a relação 

heterossexualidade/homossexualidade, ou seja, heterossexualidade só existe em oposição 

(LOURO, 2009). Para a autora, a heterossexualidade tornou-se referencial para a expressão 

sexual no momento em que a homossexualidade se instituiu, embora a mesma necessite da 

heterossexualidade para subverter esta última. Desta forma, em relação ao referencial, 

nomeia-se o 'outro' como desviante destes termos, resultando em uma construção dos sujeitos 

voltadas às normas e valores estabelecidos como padrão. Este padrão é mantido como regra, 

alimentado por instâncias diferentes, dentre elas, a escola (LOURO, 2009) como um espaço 

heterossexual. 

A ideia de um espaço escolar heterossexual corrobora com as reflexões de Caciano e Silva 

(2012) sobre o pensamento foucaultiano e a educação. Nesta visão, as instituições ao longo da 

história da humanidade, dentre elas, a escola, eram utilizadas para adestrar corpos, estes 

passíveis de mudança por tais instituições, tornando-se o corpo um objeto, ou seja, submisso 

às regras estabelecidas (CACIANO e SILVA, 2012).  

Podemos afirmar que o espaço escolar é uma espacialidade na qual todas as pessoas são 

‘bem vindas’. No entanto, para manter sua permanência ao longo da vida escolar, estas devem 

seguir as normas vigentes, sendo monitoradas, supervisionadas de acordo com estas normas. 

Se no Brasil esta vivência escolar se faz obrigatória, tanto no que diz respeito à legislação, 

                                                 
1 Weinberg, George. 'Words for the new culture'. Gay, 1971. 
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quanto às exigências de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, coloca-se 

como de grande importância a reflexão geográfica do espaço escolar, pois boa parte de nossa 

vida relaciona-se a ela (JUNCKES e SILVA, 2009; HORTA, 1998). 

O espaço escolar é constituído por práticas que também são convertidas em aprendizado. 

Ele se institui segundo o que Santos (1978) propõe, como uma estrutura subordinada e 

subordinante. Por sua vez, a heterossexualidade é a prática sociosexual dominante na cultura 

ocidental moderna (VALENTINE, 1993). Portanto, todas as espacialidades serão o que a 

autora chama de espaço (hetero)sexualizado, estando dentre eles, a escola.  

As pessoas que não correspondem a prática sociosexual dominante estarão sujeitas às 

discriminações. Tais elementos são evidenciados pelos resultados obtidos no 'Projeto de 

Estudos sobre Ações Discriminatórias no Âmbito Escolar', pesquisa realizada pelo Ministério da 

Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2009)2. Em um 

recorte empírico de 500 escolas3, os questionários que foram aplicados a 501 diretorxs, 1.005 

docentes, 1.004 funcionárixs, 15.087 discentes e, 1.002 mães e pais evidenciam que a 

discriminação é uma realidade do espaço escolar brasileiro. Segundo esta pesquisa, todos os 

grupos-alvo apresentaram um conjunto de atitudes e valores discriminatórias em relação ao 

gênero (38,2%)4, discriminação geracional (37,9%), deficiência (32,4%), homossexualidade 

(26,1%), situação socioeconômica (25,1%), étnico-racial (22,9%) e territorial (20,6%). Mesmo 

que a discriminação relacionada à homossexualidade esteja em 4° lugar no ranking de 

discriminações, a diferença entre esta posição e o 1° lugar é apenas de 12,1%.  

O citado estudo aponta que a discriminação contra homossexuais é uma realidade do 

espaço escolar brasileiro, tendo o ato homofóbico sua principal ação. De acordo com Borrillo 

(2010, p. 13), “a homofobia é a atitude de hostilidade contra as/os homossexuais”. Considerado 

um fenômeno complexo e variável, a homofobia é percebida nas piadas, podendo ainda, 

assumir formas violentas que culminam em morte (BORRILLO, 2010).  

Em se tratando de identidades sexuais, Louro (2013) afirma que possuímos um range de 

possibilidades para vivermos as experiências sexuais, embora muitas dessas possibilidades 

não sejam consideradas. Segundo Butler (2003), diferenciar sexo e gênero supõe que corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos não possuem uma coerência, o que, em outras 

palavras, a construção de masculinidades e feminilidades não se aplica somente a corpos 

masculinos e femininos respectivamente. Segundo a autora, a não dependência do gênero em 

relação ao sexo faz com que o gênero adquira um status de ‘flutuante’ sendo que a construção 

de masculinidades e feminilidades dizem respeito tanto para um corpo feminino quanto 

masculino. 

                                                 
2 Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (convênio no 35/2008, 
celebrado em junho de 2008). 
3 A pesquisa foi aplicada a “estudantes da penúltima série do ensino fundamental regular (7ª ou 8ª), da 
última série (3ª ou 4ª) do ensino médio regular, de EJA (2° segmento do ensino fundamental e ensino 
médio), professores (as) do ensino fundamental e médio que lecionam português e matemática nas 
respectivas séries acima mencionadas, diretores (as), profissionais de educação que atuam nas escolas, 
e pais, mães e responsáveis por alunos da (s) séries anteriormente referidas, que sejam membros do 
Conselho Escolar ou da Associação de Pais e Mestres” (FIPE-MEC-INEP, 2009, p. 6). 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

33 

 

Para Butler (2003), a matriz cultural que dá inteligibilidade ao gênero coíbe que certas 

identidades sejam reconhecidas, parecendo “(...) ser meras falhas do desenvolvimento ou 

impossibilidades lógicas, precisamente porque não se conformarem às normas de 

inteligibilidade cultural” (p. 39), definidos, para a autora, como identidades de gênero 

‘incoerentes’ ou ‘descontínuas’. Assim, as chamadas identidades de gênero, segundo Louro 

(2013), não podem ser atribuídas tão somente às construções de papéis que homens e 

mulheres deveriam exercer na sociedade. O fato é que identidades sexuais e identidades de 

gênero se inter-relacionam, entendidos como algo que não é dado, muito menos acabado, mas 

que são elaborados. 

As pessoas que elaboram identidades sexuais e de gênero sem uma coerência entre sexo, 

gênero e desejo (BUTLER, 2003), possivelmente sofrerão sansões homofóbicas. Deste modo, 

para debruçar-se nas questões relacionadas à homofobia através do espaço escolar, 

primeiramente deve-se refletir sobre as relações entre sociedade e educação (RAMIRES, 

2011). Para tanto, Seffner (2011) afirma que os dispositivos reguladores de práticas sociais 

possuem relação com a visibilidade da homossexualidade, uma vez que para a pessoa 

homossexual ser excluída (ou morta), ela deve ser primeiro identificada. Isto vale também, 

segundo ao autor, para outros marcadores sociais (idade, raça, classe, etc.). Ainda, para o 

mesmo autor, o risco de sofrer discriminações é maior quando estamos em desvantagens no 

que se referem às posições sociais ditas superiores, dentre eles, a docência. 

De acordo com Prado e Junqueira (2011), a pesquisa 'Diversidade Sexual e Homofobia no 

Brasil', realizada pela Fundação Perseu Abramo (FPA) em parceria com a Fundação Rosa 

Luxemburg Stiftung (RLS), evidencia um quadro crítico de “(...) um sistema de opressão, 

humilhação, silenciamento, marginalização e exclusão” (PRADO e JUNQUEIRA, 2011, p. 52) 

da população LGBT pela sociedade brasileira, resultando na promoção e renovação da 

predominância de valores heteronormativos por parte de instituições que alimentam a 

homofobia, na medida em que considera o 'outro' (não heterossexual) inferior, pois embora “a 

instituição heteronormativa da sequência sexo-gênero-sexualidade ocorra em diversos espaços 

sociais e institucionais, parece que são a escola e a família os ambientes nos quais se 

verificam seus momentos cruciais.” (PRADO e JUNQUEIRA, 2011, p. 59). 

Em outra análise dos dados da referida pesquisa, Dias (2011) constata que 99% de 

brasileirxs possuem algum tipo de preconceito referente à população homossexual, ainda que 

este preconceito não esteja em sua forma explícita, afirmando que estes dados podem ser uma 

possíve l justificativa para a não criminalização da homofobia no Brasil. 

Em 2004 o Governo Federal elaborou o projeto 'Brasil Sem Homofobia: Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania de 

Homossexuais' (2004)5. Este projeto apresenta como um dos seus pilares centrais a educação, 

                                                                                                                                               
4 Estes números se referem aos percentuais de concordância em relação a um conjunto de frases 
preconceituosas que constituíram o referido questionário. 
5 Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Brasil Sem Homofobia: Programa de combate à 
violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania homossexual. Brasília: Ministério da 
Saúde, 2004. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf> 
Acesso em: 15 mai. 2014. 
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promovendo a cidadania das pessoas homossexuais a partir do combate à homofobia e a 

promoção de igualdade de direitos. No que tange o espaço escolar, especificamente, o projeto 

prevê como programas de ações a elaboração de diretrizes que respaldem a implementação 

de atitudes que afirmem a existência do respeito, bem como promover e apoiar a formação de 

docentes para discussões sobre sexualidades. Ainda, produzir, apoiar e divulgar a produção de 

materiais pedagógicos, além da criação de grupos que estejam atentos à discriminação voltada 

às pessoas homossexuais presentes nos livros didáticos e da divulgação de pesquisas 

relacionadas às sexualidades. Também, o projeto prevê a criação de um Subcomitê sobre 

Educação em Direitos Humanos, com acompanhamento e avaliação das diretrizes de 

movimentos homossexuais. 

Dias (2011) prevê a necessidade de elaboração de um Estatuto da Diversidade Sexual que 

garanta o direito, que por sua vez, encontra resistências para sua efetivação por parte de 

legisladorxs. Um exemplo disso são os projetos que estão em trâmite, como o Projeto de Lei nº 

3.099/2000 que se refere à obrigatoriedade, nos currículos de 5ª e 6ª séries do ensino 

fundamental (atualmente, 6º e 7º ano), de disciplina 'Orientação Sexual'. 

Neste sentido, considerando a escola enquanto obrigatória - uma vez que todos deveriam 

vivenciar esta espacialidade - ela produz e reproduz valores que são estabelecidos a partir de 

um ciclo homofóbico e vicioso. Este ciclo não possui um ponto de partida, muito menos de 

chegada. Não é determinado seu começo, nem seu fim. Este ciclo pode ser nutrido em todos 

os níveis educacionais, como em todas as demais instâncias, desde a educação infantil até o 

ensino superior, indo além, alcançando esferas que ultrapassam as fronteiras escolares, como 

o caso de leis que salvaguardem o conteúdo das sexualidades a ser trabalhado 

obrigatoriamente em sala, não sejam efetivadas. 

O fato da possível existência de uma disciplina específica que abranja as sexualidades em 

âmbito escolar não quer dizer que a mesma surta efeitos positivos, resultando em uma 

diminuição do preconceito e discriminação e, em contrapartida, aumentando o respeito entre as 

pessoas. Mas, de qualquer forma, é uma ação possível, pois a formação de docentes é 

deficitária no que tange a temática para se trabalhar em sala de aula. Assim, a efetivação de 

uma disciplina sem profissionais que estejam preparados para estas discussões pode ter um 

resultado contrário ao esperado, pois informações equivocadas poderiam ser divulgadas. Isto 

pode ser evidenciado pela rápida análise do conteúdo do discurso das pessoas entrevistadas, 

ao constatar que a palavra ‘opção’ - referindo-se à opção sexual, isto é, a escolha entre ser ou 

não heterossexual - aparece 33 vezes ao longo dos discursos docentes proferidos.  

Além de divulgações equivocadas em relação às sexualidades através do espaço escolar, 

onde o ‘inferno são os outros’, permeia-se a dificuldade ao tocar em certos assuntos e, dentre 

estes, o das homossexualidades (CAVALEIRO, 2009). Como proposto por Foucault 

(1971/1996), em nossa sociedade existem procedimentos de exclusão, estando dentre eles, o 

mais evidente, que é o interdito. Segundo o autor, não podemos falar de tudo em qualquer 

situação espaço-temporal. Compreendemos, assim como analisado por Silva (2013), que o 

espaço escolar é constituído pelo interdito, colocando-se enquanto uma espacialidade 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

35 

 

interditada, por ser constituída - como nos termos de Foucault (1971/1996), pelos elementos de 

tabu do objeto, rituais de circunstâncias e direitos privilegiados e exclusivos de quem fala. 

Deste modo, jovens tornam-se reféns de piadas, agressões, discriminações, ironias, 

humilhações e menosprezos, o que revela, com muita intensidade, sinais de uma cultura 

homofóbica constituinte da espacialidade escolar (CAVALEIRO, 2009). As espacialidades não 

são meros receptáculos de fenômenos sociais, constituídas por práticas discursivas de 

menosprezo às pessoas homossexuais. Ao contrário, operam-se processos de co-constituição 

mútua entre espacialidades e práticas discursivas homofóbicas. 

No que engloba a escola como uma espacialidade interdita, Ornat (2012) e Silva (2010) 

afirmam que o espaço escolar é um local de constrangimento para as pessoas que não 

seguem uma linearidade entre sexo, gênero e desejo, constituindo-se em um espaço de 

interdição. Segundo Ornat (2012), constrangimento e interdição estão relacionados à conduta 

de docentes ao afirmar que este corpo possui distúrbios biológicos, psicológicos e 

comportamentos não esperados para o mesmo, possivelmente, resultando em uma evasão 

escolar. 

Corroborando com este pensamento, Junqueira (2009) afirma que as relações de poder e 

instituições como a escola configuram-se a partir de interdições e de estímulos. Isto, segundo o 

autor, não deve ser esquecido quanto à possibilidade de envolvimento da sociedade em geral 

(especificamente, docentes), para uma desestabilização da homofobia. 

A interdição é evidenciada quando se trata especificamente de pessoas travestis e 

transexuais. Como propõe Santos (2010, p. 86), “as escolas não suportam trabalhar com 

transexuais, pois empreendem toda uma maquinaria com vistas a estabelecer e reiterar a 

norma heterossexual”. Neste âmbito, a escola, para as travestis, segundo Silva (2008), torna-

se um espaço interdito para a vivência cotidiana de corpos que ultrapassam as normas da 

heterossexualidade compulsória, comprometendo suas possibilidades de realizações futuras, 

pois sua permanência através do espaço escolar sofre constantemente tensões. 

Junqueira (2009) afirma que a educação está à mercê de um sistema sexista e 

heterossexista hegemônico, o qual é sustentado por práticas que permitem a conservação 

desta configuração. Neste sentido, como propõe o autor, embora a homofobia atinja todas as 

pessoas que vivenciam o espaço escolar, é claro supor que esta hostilidade paira em maior 

âmbito às pessoas que estão construindo suas identidades sexuais e de gênero, não 

consideradas nos padrões ditos normais. Desta forma, a hostilidade contra travestis e 

transexuais torna-se ainda mais evidente, na medida em que sua transgressão é notória, 

podendo ser considerada agressora às normas heterossexuais, ao contrário de gays e lésbicas 

que seguem, no mínimo, seu sexo, ou aqueles que possuem trejeitos não condizentes com seu 

gênero, mesmo considerando-se heterossexuais. 

Segundo Butler (2003) o ocidente é estruturado a partir da linearidade entre sexo, gênero e 

desejo, corroborando com Valentine (1993), quando esta afirma que as espacialidades 

ocidentais estruturam-se como espaço heterossexual, isto é, coagindo as ações dos sujeitos 

para esta configuração. Como propõe a autora, a prática sexual dominante na cultura ocidental 
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moderna não se define pelos atos sexuais, mas é também estabelecida a partir de relações de 

poder que se operam nas espacialidades, até então imperceptíveis, até que ultrapassem suas 

fronteiras. De acordo com Louro (2009, p.90), “(...) supõe-se, segundo essa lógica, que todas 

as pessoas sejam (ou devam ser) heterossexuais – daí que os sistemas de saúde ou de 

educação, o jurídico ou o midiático sejam construídos à imagem e à semelhança desses 

sujeitos”. 

A transgressão de fronteiras relaciona-se as mais variadas possibilidades de vivência 

espacial, as quais novas alternativas e rearranjos são estabelecidos, pois, como salientado por 

Castro (1995), tão importante saber como as coisas mudam com o tamanho, cabe-nos 

evidenciar como elas mudam, isto é, quais são os novos conteúdos estabelecidos a partir das 

relações sociais existentes através da espacialidade escolar. 

Assim, sobre as reflexões de Massey (2008) no que se refere ao espaço, seria apropriado 

pensá-lo de um modo distinto, em conjunto com as considerações de espaço enquanto reflexo 

e condição (SANTOS, 1978). Neste sentido, grupos sociais desenvolvem modos de 

incorporação de espacialidades de acordo com suas visões de mundo, instituindo táticas para 

superar os constrangimentos que sofrem. Constrangimentos estes que possuem relação com o 

espaço ser reflexo e condição dos padrões hegemônicos e, dentre eles a heteronormatividade. 

Pensar espacialidades e multiplicidades implica a coexistência simultânea da diferença, com 

estórias e trajetórias próprias, porém, não desconectadas dos padrões hegemônicos. Portanto, 

o espaço demanda multiplicidade devido às relações existentes, que por sua vez, não são 

sistemas coerentes e fechados, “é um espaço de resultados imprevisíveis e de ligações 

ausentes” (MASSEY, 2008, p. 32). 

Assim, quanto a esta possibilidade de pensar o espaço escolar não aberto à pluralidade, 

mas, constituído por sentimentos de homofobia em relação às pessoas homossexuais, ou 

simplesmente a àquelxs que não possuem uma performance esperada para seu corpo, a 

escola está agindo como reprodutora de diferenças no tom de desigualdade (RIBEIRO e 

FRANCINO, 2006). 

Aqui se mostra evidente a urgência de capacitar profissionais de educação como uma das 

possibilidades para se realizar estas discussões uma vez que o 'outro' é concebido como 

inferior, isto é, diferente, pois desvia das normas estabelecidas hegemonicamente.  

A escola não pode omitir a possibilidade de vivência homossexual, mas sim, empregar 

metodologias que possibilitem e auxiliem que esta vivência possa ser expressa nas relações 

que se estabelecem através do espaço escolar (RAMIRES, 2011). Desta forma, todxs xs 

docentes, independente da disciplina em que atuam, desempenham, de forma objetiva ou 

subjetiva, uma ação no campo da educação para a sexualidade6, assim como todxs elxs 

ensinam o vernáculo. É na figura do sujeito-docente que discentes buscam e encontram 

exemplos de vida, tanto profissional como pessoal. Estx tem admiração pelx mesmx e se tal 

exibe uma postura de descaso em relação a atos homofóbicos, x discente capta como se isso 
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fosse algo natural, reproduzindo-o e disseminando-o através do espaço escolar e, não 

obstante, para além de suas fronteiras.  

3. DISCURSO DOCENTE E GÊNERO ENQUANTO MECANISMO 

Nossa fonte de reflexão refere-se à análise do conteúdo do discurso (BARDIN, 1977) de 17 

entrevistas realizadas com 17 docentes7 que atuam / atuaram no Ensino Médio de escolas 

públicas da cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil, evidenciando que 69 evocações 

discursivas (7.6%) de um total de 8348, continham em sua estrutura, relações com o que 

compreendemos por discurso médico, jurídico, teológico-monoteísta e/ou biológico, discursos 

estes que alimentam o mecanismo de gênero (BUTLER, 2003). Assim, deste total, 39.1% 

estavam relacionados ao 'discurso teológico', 36.2% ao 'discurso biológico', 4.3% ao 'discurso 

médico', e 5.8% ao 'discurso jurídico'9. 

Compreendemos como discurso médico, os discursos pronunciados pelos docentes em 

relação às concepções das homossexualidades como doença, passível de cura por meio de 

tratamento psicológico10. Por outro lado, o discurso biológico é compreendido a partir dos 

discursos docentes que contém relações biologizantes referindo-se à morfoanatomia sexual 

dos corpos. Ainda, os discursos jurídicos remetem às leis que são pronunciadas pelxs 

docentes, bem como, discursos pronunciados por legisladorxs que auxiliam na concepção das 

homossexualidades. Por último, compreendemos como discurso teológico-monoteísta todos os 

discursos pronunciados pelos docentes, que possuem uma relação com a religião, bem como, 

a entidade ‘Deus’ no interior das falas.  

Sendo assim, evidenciamos que o discurso jurídico possui 5.8% do total de discursos 

docentes, sendo o primeiro discurso a ser analisado. Foucault (2001) trata que o pensamento 

jurídico se funda em torno do poder real, desde a Idade Média, para a construção das 

sociedades ocidentais, sendo esse pensamento jurídico concebido como um caminho para a 

efetivação de relações de dominação e submissão. 

Nas reflexões de Butler (2003) referente a uma visão foucaultiana, os sistemas jurídicos de 

poder produzem as pessoas, o Estado legisla sobre os corpos. Esta visão jurídica de poder 

possui termos negativos, pois, limitam, proíbem, regulamentam, controlam e, ironicamente, 

protegem estas pessoas. Assim, pelo fato de serem condicionados por estas estruturas, os 

                                                                                                                                               
6 Educação para a sexualidade se refere à observação das individualidades e planejamento de atividades 
que contemplem a diversidade dos sujeitos apresentando-lhes diferentes formas de viver suas 
identidades (SANTOS, 2011). 
7 Xs docentes entrevistadxs são identificadxs ao longo do texto com nomes de deuses da mitologia grega, 
egípcia e romana. 
8 Salienta-se que 8.5% do total das evocações discursivas foram desconsideradas por não constituírem 
um eixo semântico próprio. 
9 Os outros percentuais que não serão aqui analisados tem relação a interfaces entre os discursos jurídico 
e biológico (1.5%), aos discursos médico e biológico (5.8%) e aos discursos teológico e biológico (7.3%). 
10 Ressaltamos que alguns discursos docentes que possuem relação com os discursos médico, jurídico, 
biológico e/ou teológico-monoteísta, são em referência à alguma situação ou indivíduo que exerceu a 
prática discursiva, não sendo uma prática discursiva própria dx docente. 
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sujeitos são formados, definidos e reproduzidos de acordo com tais termos. Portanto, a política 

possui uma dupla preocupação: jurídica e produtiva. 

Igualmente, se o campo jurídico educa estas pessoas a partir de leis, essas pessoas serão 

educadas pelas bases da heteronormatividade, reforçando o pensamento heterossexual de 

Wittig (1992). Desta forma, a lei, como salienta Butler (2003), produz e posteriormente oculta o 

direito a ela mesma, legitimando a própria regulação dominadora. Pode-se dizer, então, que 

assim como as mulheres, como propõe a autora, as pessoas homossexuais são produzidas e 

reprimidas pelas mesmas estruturas de poder que as protegem. Um exemplo disso são os 

direitos humanos, no qual as pessoas são objetos de discurso de direitos humanos e não 

meramente sujeito de direitos humanos, como afirma Santos (2013). 

Tratando-se do campo jurídico e do espaço escolar, cabe refletir a partir das concepções de 

César (2004) sobre a pedagogia do controle. Assim, esta pedagogia deriva por um lado, das 

ideias foucaultianas de disciplina e, por outro, do pensamento deleuziano de controle das 

sociedades. Desta maneira, Foucault (2004) designa que a escola, bem como outros sistemas 

disciplinares, cada qual com seus privilégios, leis e delitos próprios, desencadeiam uma mini 

prática penal. Estas penalidades são postas a evidencia quando as regras são quebradas. Por 

outro lado, a pedagogia do controle, seguindo o pensamento deleuziano, o controle das 

sociedades substituiria as sociedades disciplinares (CÉSAR, 2004). Os sistemas disciplinares 

conhecidos (a família, escola, hospital, prisão, fábrica) ganhariam uma nova roupagem. 

Especificamente tratando-se do regime escolar, Deleuze (1992, p. 225) afirma que os controles 

exerceriam a partir das “(...) formas de controle contínuo, avaliação contínua, e a ação da 

formação permanente sobre a escola (...)”, demonstrando a sua configuração constante até 

que outras forças assumam. Desta forma, César (2004) propõe que haverá a substituição da 

escola disciplinar pela pedagogia do controle, compreendendo que esta faceta impedirá com 

mais afinco às resistências, uma vez que a autonomia não prevalecerá. 

O fato é que o poder não se resume somente ao que tange a legislação. Isso reduz o 

impacto que o mesmo causa nas relações sociais incluindo os danos, muitas vezes, 

irreversíveis. Como diria Foucault (2001, p. 122), “(...) o poder é mais complicado, muito mais 

denso e difuso que um conjunto de leis ou um aparelho do Estado”. Ou seja, o campo jurídico é 

uma das facetas que a heterossexualidade compulsória encontrou para imperar. Para Foucault 

(2002) foi por meio das práticas jurídicas que foram definidos tipos de subjetividade e saberes, 

bem como as relações entre a verdade e as relações sociais. Contudo, para Butler (2003), a 

tarefa é estabelecer críticas às categorias de identidade que estas estruturas jurídicas veem 

engendrando, naturalizando e imobilizando. 

Outro discurso de que Butler (2003) afirma ser regulador do mecanismo de gênero é o 

discurso médico-biológico. No entanto, como tratados anteriormente, ambos serão discutidos 

individualmente, mas, inter-relacionando-os. O discurso médico possui um total de 4.3% dos 

discursos docentes proferidos: (…) É, ou então ‘ah que judiação do fulano’ como se fosse uma 

doença. ‘que judiação do fulano, mas tão lindo, tão lindo, mas tá tão delicado’ bem assim, 



LES Online, Vol. 8, No 1 (2016) 
 

39 

 

sabe. Então os comentários são esses. (…). (Entrevista realizada com x docente Vulcano, no 

dia 04 de junho de 2013, em Ponta Grossa, Paraná). 

Estes discursos docentes são orientados no sentido de que a homossexualidade ainda é 

tratada como uma doença. Realizando uma busca nas transcrições de cada entrevista, 

identificamos que a palavra ‘homossexualismo’ - palavra que denota doença - foi pronunciada 

26 vezes pelxs docentes. 

Segundo uma revisão de Laurenti (1984) sobre a existência da homossexualidade como 

doença na Classificação Internacional de Doenças (CID), a partir da sua 6º Revisão deste 

documento, realizado em 1948, o ‘homossexualismo’, como era tratado, passou a existir na 

Categoria 320 – Personalidade Patológica, incluído na subcategoria 320.6 – Desvio Sexual, 

permanecendo na 7ª Revisão (1955), sem alterações. Em 1965, 8ª Revisão, a 

homossexualidade deixa a Categoria 320 – Personalidade Patológica, para então compor a 

Categoria 302 – Desvios e Transtornos Sexuais, incluído na subcategoria 302.0 – 

Homossexualismo. 

Somente em 17 de maio de 1990, mais de 40 anos após o surgimento, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) aprovou a retirada da subcategoria 302.0 da CID, tendo sido 

considerada, até então, como transtorno mental, declarando que a homossexualidade não 

constitui doença, nem distúrbio e muito menos perversão, sendo uma variação natural da 

sexualidade humana. 

O fator intrigante é que docentes legitimam esta atitude quando incentivam a prática de 

acompanhamento psicológico para homossexuais, como pode ser evidenciado na fala a seguir, 

onde o discurso médico está em interface com o discurso biológico: (...) eu acho que o 

psicológico, ta. (...) eu acredito que o biológico também pode influenciar porque você sabe 

que... como nascem pessoas com deficiência e de certa, um certo membro em certa coisa, 

pode principalmente a parte hormonal né. (Entrevista realizada com x docente Anúbis, no dia 

25 de junho de 2013, em Ponta Grossa, Paraná). 

É evidente que xs docentes entrevistadxs possuem dúvidas sobre a ‘causa’ da 

homossexualidade, como se a mesma fosse passível de uma origem psicológica ou biológica. 

Neste âmbito, consideramos as ideias de Fry e MacRae (1985), quando pressupõe que não há 

verdades sobre a homossexualidade. As práticas e noções que se tem sobre ela são 

produzidas sócio-historicamente e não suscetíveis à aspectos médicos ou psicológicos. 

Segundo os autores, não tratar a homossexualidade em termos sociais, mas em termos 

psicológicos e biológicos, é acreditar que homossexuais são biologicamente ou 

psicologicamente diferentes dos ditos heterossexuais. Em outras palavras, as pessoas 

homossexuais são 'anormais'. 

Temos também o discurso biológico (36.2%) possuindo uma ampla relação com o discurso 

médico. De acordo com Butler (2003), a Biologia enquanto ciência possui relações de poder 

que não são diminuídas facilmente. Ela, em conjunto com a medicina legal, produziu ficções 

categóricas reguladoras do sexo e do gênero. Este poder repercutiu tão rapidamente atingindo 

de maneira avassaladora diferentes aspectos, entre eles, o próprio corpo. Foucault (2001) 
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analisa que os controles da masturbação emergiram durante o século XVIII na Europa, em que 

o corpo da criança passa a ser vigiado, principalmente pela família. Entretanto, essa 

preocupação com o controle dos corpos fez, em contrapartida, uma ânsia de conhecer o 

próprio corpo, destacando que o controle da sexualidade, ou melhor, o poder, poderia agir de 

diferentes formas. Isso se chama, nas palavras do autor, de uma ‘sexualidade das crianças’ por 

meio da qual o seu sexo tornou-se um campo de exercício do poder. 

Em suas ideias sobre a verdade, Foucault (2001) relata que a medicina até o fim do século 

XVIII, era portadora de certo tipo de discurso, o qual deu lugar, posteriormente, as novas 

práticas (verdades) que davam suporte à mesma. Não seriam novas descobertas no campo da 

medicina, mas novos regimes no discurso e no saber, como o discurso e saber das ciências 

biológicas. Podemos citar um exemplo retirado dos textos de Laqueur (2001), onde o mesmo 

descreve que o orgasmo é determinado como marco biológico na distinção sexual - antes 

considerado essencial para o processo de geração e, posteriormente, tornando-se irrelevante 

para a concepção. Acreditava-se que homens e mulheres tinham a mesma genitália, 

entretanto, a genitália masculina era externa, enquanto que a feminina, voltada para dentro do 

corpo.  

Para Louro (2013), a distinção entre os gêneros, a partir das diferenças biológicas, por 

muitos anos explicou e justificou as diferenças entre homens e mulheres. O discurso biológico 

torna-se, então, um importante aparato que determina práticas sociais, não podendo ser 

entendido simplesmente a partir de um segundo plano do discurso médico. 

Para Butler (2003) é papel do discurso estabelecer limites ou proteger dogmas como 

pressuposto de qualquer análise de gênero, independente se considerando-o, ele e o sexo, 

fixos ou livres. Assim, os discursos pronunciados nas entrevistas com xs docentes que 

possuem relação com o discurso biológico estão ancorados nas questões genéticas, como 

visto a seguir: (...) eu penso que pra alguns é genético (…). (Entrevista realizada com x 

docente Vulcano, no dia 04 de junho de 2013, em Ponta Grossa, Paraná); (...) porque eu penso 

muitas vezes que a gente é produto de genética e de meio. Agora, o quanto por cento que é 

genético, quanto por cento que o meio vai ter força sobre isso, nunca, (…) as duas coisas são 

fortes. (Entrevista realizada com x docente Hades, no dia 24 de abril de 2013, em Ponta 

Grossa, Paraná). 

Outro elemento localizado nas falas é que a homossexualidade aumentou nos últimos anos 

devido à visibilidade nos meios de comunicação. No entanto, Fry e MacRae (1985, p.32) 

afirmam que não se deve confundir visibilidade social com a existência da homossexualidade, 

pois “(...) não há evidências nenhuma de que a homossexualidade aumentou. O que 

aconteceu, isto sim, é que com a gradual redução do estigma social, ela se esconde menos e 

se assume mais”. 

Além disso, os discursos docentes relacionados ao discurso biológico encontram-se 

arraigados principalmente nas aulas de biologia, a qual, quando se trabalha sobre o corpo 

humano, aspectos referentes aos sistemas reprodutores são voltados, sobretudo às relações 

heterossexuais, visando à reprodução da espécie.  
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O discurso biológico possui também interface com o discurso teológico-monoteísta, no 

sentido de que 'Deus criou o homem e a mulher'. A relação do discurso biológico nesta fala 

encontra-se relacionado à medida que homens e mulheres foram ‘criados por Deus’ com 

genitálias diferenciadas, visando à reprodução. Assim, tudo o que foge do objetivo de 

procriação é considerado como pecado: (...) Deus criou o homem e a mulher, qualquer outra 

relação que fuja disso é considerada anormal. (Entrevista realizada com x docente Discórdia, 

no dia 06 de junho de 2013, em Ponta Grossa, Paraná). 

Em se tratando do dispositivo da sexualidade, termo empregado por Foucault (2001), este 

se funda na união de discursos, práticas e instituições que regulamentam, limitam e constituem 

tal dispositivo. Neste sentido, a Igreja estabelece maneiras de como as relações sociais e, 

neste âmbito, as relações sexuais, deveriam se fundar. No entanto, a Igreja fez muito mais que 

simplesmente estabelecer regras de como se viver a sexualidade e estabelecer a diferença 

sexual. Mais além, ela adentra num campo muito mais específico, o campo das 

homossexualidades. 

De acordo com Borrillo (2010), a homofobia advém da tradição judaico-cristã a qual sua 

ideologia é posta a partir da oposição à Natureza, considerando a heterossexualidade como 

única forma de vivência. Ressaltando a condenação da homossexualidade e disfarçando 

sentimentos que personagens possuíam por pessoas do mesmo sexo durante as narrativas 

bíblicas ou práticas de incesto11, a Igreja censura textos sagrados, promovendo a 

heterossexualidade monogâmica (BORRILLO, 2010).  

Segundo o autor, a influência do cristianismo, sob o Império Romano, resultou na repressão 

da homossexualidade, justificando tal rigidez e apoiando-se nos escritos bíblicos da 

condenação, como por exemplo, nas narrativas de Sodoma e Gomorra12. Estas narrativas 

presentes no Antigo Testamento, em conjunto com o Novo Testamento, o qual renova a 

hostilidade contra as pessoas homossexuais, são provas de sentimentos de ódio manifestado 

na Bíblia.  

Esta influência persiste até os dias de hoje como pode ser evidenciado na presente 

discussão, a qual o discurso teológico-monoteísta possui a maior porcentagem dentre os 

discursos docentes (39.1%) e, por esta razão, sendo considerado também, como um dos 

discursos que alimentam o mecanismo de gênero: (...) Teve, teve um menino lá, esse menino 

que eu tive que chamar algum tempo antes.. (...) é, ele... ‘na bíblia diz que tem que ser o 

homem e a mulher e tal, tal’ (...). (Entrevista realizada com x docente Sokar dia 01 de abril de 

2014, em Ponta Grossa, Paraná); (...) Talvez para o professor, dependendo da orientação 

religiosa, entre outras coisas né, porque daí você tem os fundamentalistas da escola né. Os 

caras que batem na.. na... tanto na base da religião, na política, são extremamente radicais, né. 

(...). (Entrevista realizada com x docente Ares, no dia 01 de abril de 2014, em Ponta Grossa, 

Paraná). 

                                                 
11 Um bom exemplo é a leitura completa e atenta de Gênesis 19. 
12 Idem. 
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Mesmo que a homofobia esteja, atualmente, na sua forma mais sutil, nunca vista antes, 

como propõe Borrillo (2010), aos olhos da Igreja, é absurdo pressupor possivelmente que atos 

homossexuais não prejudicam a pessoa, pois tais atos são antagônicos à ordem natural, bem 

como à vontade divina, na medida em que Deus criou homens e mulheres, e 

predominantemente, a ordem heterossexual. Ou seja, conforme Santos (2013), a vida social e 

política deve estar organizada segundo a interpretação literal da Bíblia. 

Nesta organização da vida social e política recebendo interferência da religião, Santos 

(2013) a define como teologia política. Esta, segundo Santos (2013), possui diferentes modos 

de controle social e político. Uma delas diz respeito à ‘Teologias pluralistas e fundamentalistas’. 

As teologias fundamentalistas voltaram seus olhares para o evolucionismo e seu ensino na 

escola, a organização da sociedade deve estar ligada ao escrituralismo sagrado. Por outro 

lado, há as teologias pluralistas, que concebem uma visão humanista de religião, sendo que a 

revelação contribui para a organização da vida em sociedade. 

Ainda, segundo o mesmo autor, há a existência das ‘Teologias tradicionalistas e 

progressistas’. As teologias tradicionalistas atribuem ao passado a melhor maneira para se 

viver em sociedade segundo dados teológicos, consequentemente, naturalizando as 

desigualdades. Ao contrário, as teologias progressistas dizem respeito aos oprimidos e 

opressores, criticando que a religião destes últimos como sendo uma religião do capitalismo.  

Independente de qual teologia política, o fato é que o discurso teológico-monoteísta está 

cada vez mais imbricado na vida social das pessoas, limitando suas práticas de expressão 

social e, não obstante, expressão sexual. Acompanhando as discussões no que tange a 

Comissão dos Direitos Humanos da Câmara no Brasil, evidencia-se que o debate não se 

centra somente nas questões do aborto, mas também, e, sobretudo, às homossexualidades. É 

por meio destes discursos e práticas que estão ocorrendo no cenário brasileiro, em conjunto 

com a história da tradição judaico-cristã, que elencamos o discurso teológico-monoteísta como 

um dos discursos que alimentam a dualidade do gênero, consequentemente, alimentando a 

homofobia. 

4. CONCLUSÃO 

O presente artigo analisou a relação entre o espaço escolar e o funcionamento do 

mecanismo de gênero, tendo por base o resultado da análise de conteúdo do discurso de 17 

entrevistas com docentes que atuam ou atuaram no Ensino Médio de escolas públicas da 

cidade de Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Evidenciamos que os discursos entrelaçam-se, 

interligam-se, conectam-se como uma rede. Um discurso atravessa o campo discursivo do 

outro formando uma teia que sustenta, neste caso, a heterossexualidade compulsória. Como 

destaca Foucault (2001), o que importa é como se conduz os enunciados, bem como o modo 

como os mesmos imperam entre si para uma dada proposição ser aceita cientificamente. Mais 

além, ser aceita e internalizada pela sociedade. 
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Portanto, estes discursos sustentam as práticas heteronormativas, que por sua vez, 

alimentam o mecanismo de gênero regulando práticas sociais, ao passo que naturalizam a 

relação binária quando colocam o sexo como pré-discursivo (BUTLER, 2003), resultando na 

concepção da pessoa homossexual como o outro. Assim, a análise do conteúdo do discurso 

docente realizado a partir das entrevistas evidencia que os discursos e o gênero enquanto 

mecanismo constituem-se como elementos para a constituição da homofobia através do 

espaço escolar. 
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