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Nesse campo de possibilidades temos a oportunidade 
de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos 
camaradas uma abertura da mente e do coração que nos 

permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que, 
coletivamente imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, 

para transgredir. Isso é a educação como prática da liberdade.

HOOKS, Bell. Ensinando a Transgredir: A Educação 
como Prática da Liberdade. Trad. de Marcelo Brandão Cipolla. 

São Paulo: Martins Fontes, 2013. p. 273.
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APRESENTAÇÃO
Avelino Aldo de Lima Neto 

Eric Perera 
Flávio Rodrigo Freire Ferreira

Os processos educativos são espaços-tempos privilegiados de um 
encontro cuja força questiona “nossa prática milenar do Mesmo e 
do Outro”, apresenta “o encanto exótico de um outro pensamento” 
e desvela “o limite do nosso: a impossibilidade patente de pensar 
isso” (FOUCAULT, 1966, p. IX). Entendemos por Educação não 
apenas os processos formais de escolarização, mas igualmente as 
variadas práticas humanas que permitem aos sujeitos a inserção 
em uma dada cultura e a transmissão dos saberes tradicionais e 
do conhecimento formal. Com efeito, pensamos que “um conceito 
sensato da cultura deve retratá-la como um aspecto da interação 
concreta e contínua e também como contexto de significado para 
a mesma interação.” (ERIKSEN, 2019, p. 830).

Nesses espaços-tempos, a diversidade se expressa efetiva-
mente e se organiza enquanto elemento constitutivo da experi-
ência humana, tanto na singularidade quanto na coletividade. 
A partir da diferença, a diversidade se revela, então, como algo 
“vivido, experimentado e percebido, gozado ou sofrido na vida 
cotidiana” (PIERUCCI, 1999, p. 33). Até que ponto essa diversi-
dade se expressa hoje e permite a cada sujeito realizar-se enquanto 
tal? Como não prestar atenção à resistência, ao que semeia 



“problemas” ou “perturbações” (BUTLER, 1990) para lançar luz 
sobre outras formas de ser, mas também e sobretudo para tornar 
inteligíveis as relações de dominação existentes que legitimam a 
submissão de pessoas ou de grupos delas através da diferença?

Há algumas décadas, teóricos de distintas áreas (DELEUZE, 
2013; BENHABIB; BUTLER; CORNELL; FRASER, 2018; BRAH, 
2006; ERIKSEN, 2019) dedicam-se a situar a noção de diferença em 
variadas camadas do tecido social contemporâneo, pondo em tela 
a maneira de cultivar, proteger e valorizar a diversidade em tem-
pos de influxos neoliberais. Face a esse contexto, com a presente 
coletânea trata-se de trazer à tona as potências do “devir minori-
tário” (DELEUZE, 2013) próprio das populações assinaladas pela 
diferença no Brasil, na França e alhures: mulheres, indígenas, 
quilombolas, povos campesinos, LGBTI+, ciganos, ribeirinhos, 
idosos, pessoas com deficiência etc. Diante dessa diversidade, 
a reflexão é necessária para tornar visível e desconstruir aquilo 
que transforma a diferença em “estigma” (GOFFMAN, 2013), ao 
selecionar vidas merecedoras de serem vividas, criando espaços 
de abjeção para aquelas insuportáveis (BUTLER, 2009).

Narrativas silenciadas, memórias obliteradas, práticas 
estigmatizadas – dentre as quais as sexualidades patologizadas 
–, estéticas e maneiras de ser contra-hegemônicas, bem como 
todas as táticas de criação e de resistência fabricadas: eis o campo 
fecundo para pensar o reconhecimento do “Outro”. Com Butler 
(2009), entendemos serem as práticas de reconhecimento assen-
tadas não simplesmente nas normas que estabelecem como um 
sujeito pode ou não ser reconhecido enquanto tal, mas igual-
mente nas condições sociohistóricas mais gerais que as prece-
dem. O esforço dos autores da presente coletânea converge na 
direção de compreender como essas convenções, no interior de 
determinadas condições, hierarquizam as diferenças ao ponto de 



tornar algumas vidas mais ou menos dignas de serem vividas. 
Conforme mencionamos anteriormente, os textos se interessam 
não apenas em apontar a existência das diferenças e das pertur-
bações por elas causadas, mas principalmente em delinear os 
esquemas de inteligibilidade condicionadores e produtores das 
normas, indicando caminhos criativos de resistência.

Assim, voltamos o nosso olhar para o reconhecimento da 
diversidade no campo dos direitos individuais e coletivos, os 
diversos suportes de produção e preservação da memória de gru-
pos minoritários, suas experiências de subjetivação e alternativas 
de organização sócio-político-econômica por eles inventadas. 
Trata-se, portanto, de pensar a diferença como algo “relacional e 
processual” (ERIKSEN, 2019, p. 830). A ideia é sobretudo discutir 
como instrumentos e dispositivos reinventam (DE CERTEAU, 
1980) nossos modos habituais de pensar a realidade, para pro-
por alternativas de interação com o Outro. Esta é uma tarefa 
indispensável nos contextos democráticos sob ataque. Referimo-
nos de modo específico ao avanço conservador extremista que, 
nomeadamente no Brasil, tem ameaçado os avanços no campo 
dos direitos humanos, cujas ações contemplam exatamente os 
grupos sociais que são expressão da diversidade.

Nessa direção, demos particular atenção às investigações 
que fornecem um olhar acerca do que está acontecendo hoje, 
mas também a projetos concluídos cujos resultados apresentam 
outras facetas das formas minoritárias de resistência. Não hesi-
tamos em incluir os manuscritos de jovens pesquisadores cujos 
trabalhos de campo deram ao livro outras perspectivas. É impor-
tante notar que a coletânea nos permite ver diferentes níveis da 
temática em xeque, mas é notadamente essa característica que 
torna este livro tão rico.



Ademais, faz-se imprescindível acrescentar que a presente 
obra se insere nas atividades do acordo de cooperação interna-
cional estabelecido entre a Universidade de Montpellier (França) 
e o IFRN (Brasil), no interior do grupo de pesquisa Observatório 
da Diversidade (CNPq) e do Laboratório SantESIH - Santé, 
Éducation, Situations de Handicap (EA 4614), da Universidade 
de Montpellier, integrando os estudantes de mestrado e de dou-
torado dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEd/
UFRN), em Educação Profissional (PPGEP/IFRN) e a Escola 
Doutoral 60 da Universidade Paul Valéry – Montpellier III.

A fim de dar visibilidade à produção do conhecimento acerca 
da diversidade em diferentes contextos sociopolíticos, a coletânea 
se organiza em dois eixos. O primeiro se intitula Reflexões teóri-
co-metodológicas sobre a diversidade. Nele, podem-se encontrar 
contribuições de natureza teórico-metodológica oriundas das 
pesquisas que problematizam sujeitos representantes da expres-
são das diversidades: mulheres, povos originários, quilombolas, 
populações campesinas, LGBTI+, pessoas cegas. O segundo eixo, 
Experiências de resistência e de criação, lança um olhar sobre 
práticas de membros de comunidades “minoritárias” e/ou de 
instituições, dando a ver as dinâmicas horizontais e verticais de 
sujeição, mas, concomitantemente, de criação de um modo de 
vida outro. Por fim, no posfácio, o leitor lusófono poderá ainda 
acessar um texto de Judith Butler inédito no Brasil. Trata-se de 
um manuscrito que, certamente, faz parte das leituras que ali-
mentaram as pesquisas da autora em fins dos anos oitenta, antes 
da publicação de Gender Trouble. À professora Judith Butler e à 
Indiana University Press, nosso agradecimento pela autorização 
para esta tradução.

Com o belo prefácio de Amurabi Oliveira e Neusa M. M. 
Gusmão - a quem dirigimos nossa mais sincera gratidão - a 



leitora e o leitor poderão degustar antecipadamente os saberes e 
os sabores não só das autoras e autores, mas dos próprios sujeitos 
da diversidade. Escrito com a atenção refinada do sociólogo e da 
antropóloga, o prefácio nos leva a passear por tantas e variadas 
experiências que, no fim das contas, afirmam o caráter absoluta-
mente singular de todo sujeito, de toda existência, de todo desejo.

Destarte, a coletânea que apresentamos ao público carrega 
um leque analítico composto de diferentes objetos de pesquisa. A 
obra converge, porém, na reflexão sistemática sobre Diversidade 
e Educação, com base em uma perspectiva compartilhada com 
Souza Santos (2006, p. 316): “Temos o direito a ser iguais sempre 
que a diferença nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes 
sempre que a igualdade nos descaracteriza”. Desejamos a todas 
as pessoas uma excelente leitura.

AVANT-PROPOS

Les processus éducatifs sont des espaces et des temporalités 
privilégiés d’une rencontre dont la force interroge « notre 
pratique millénaire du Même et de l’Autre », présente « le 
charme exotique d’une autre pensée » et dévoile « la limite de 
la nôtre : l’impossibilité nue de penser cela » (FOUCAULT, 
1966, p. IX). Nous comprenons l’éducation non seulement en 
tant que processus formel de scolarisation mais aussi comme 
les diverses pratiques humaines qui permettent aux sujets 
de s’insérer dans une culture donnée et de transmettre des 
connaissances traditionnelles et des savoirs formels. En effet, 
nous pensons qu’”une conception sensée de la culture doit 
la présenter comme un aspect d’une interaction concrète et 
continue et aussi comme un contexte de sens pour cette même 
interaction”. (ERIKSEN, 2019, p. 830).



C’est dans ces espaces et temporalités que se joue et 
s’organise la diversité comme un élément constitutif de 
l’expérience humaine, tant dans la singularité que dans la 
collectivité. La diversité comme « vécu et perçu, apprécié ou subi 
dans la vie quotidienne » (PIERUCCI, 1999, p. 33). Dans quelle 
mesure cette diversité s’exprime aujourd’hui et permet à chacun 
un accomplissement de soi ? Comment ne pas être attentif aux 
résistances, à ce qui sème le « trouble » (BUTLER, 1990) pour 
éclairer d’autres manières d’être soi, mais aussi et surtout pour 
intellectualiser les rapports de domination en place qui légitime la 
réduction de personnes ou groupes de personnes par la différence.

Depuis quelques décennies, des théoriciens de différents 
domaines (DELEUZE, 2013; BENHABIB; BUTLER; CORNELL; 
FRASER, 2018; BRAH, 2006; ERIKSEN, 2019) se consacrent à 
situer la notion de différence dans diverses couches du tissu social 
contemporain, en mettant en exergue les manières de cultiver, de 
protéger et de valoriser la diversité à l’époque des afflux néolibéraux. 
Face à ce contexte, il est question dans cet ouvrage, de rappeler et 
de renouveler la lecture du « devenir minoritaire » (DELEUZE, 
2013) propres aux populations marquées par la différence au Brésil, 
en France et ailleurs : femmes, autochtones, quilombolas, paysans, 
LGBTI+, communautés Gitanes, riverains, migrants, personnes 
âgées, les personnes handicapées, etc. Face à cette diversité la 
réflexion est nécessaire pour mettre à jour et « défaire » ce qui 
posent la différence en « stigmate » (GOFFMAN, 1975) et dictent des 
logiques de sélection des individus, créant des espaces d’abjection 
pour ceux qui sont indignes (BUTLER, 2009).

Des récits réduits au silence, des souvenirs effacés, des pratiques 
stigmatisées dont les sexualités pathologisées, des esthétiques 
et des modes d’être contre-hégémoniques, ainsi que toutes les 
tactiques de création et de résistance fabriquées : autant de sujets 



fertiles pour penser la reconnaissance de l’”Autre”. Avec Butler 
(2009), nous comprenons que les pratiques de reconnaissance de 
l’Autre ne se fondent pas seulement sur les normes qui établissent 
comment un sujet peut ou non être reconnu comme tel, mais 
aussi sur les conditions socio-historiques plus générales qui les 
précèdent. L’effort des auteurs de cet ouvrage collectif converge 
vers la compréhension de la manière dont ces conventions, dans 
certaines conditions, hiérarchisent les différences au point de 
rendre certaines vies plus ou moins dignes d’être vécues. Comme 
mentionné précédemment, les textes s’intéressent non seulement 
à la mise en évidence des différences et des perturbations 
qu’elles provoquent, mais surtout à la délimitation des schémas 
d’intelligibilité qui conditionnent et produisent les normes, en 
indiquant des pistes de résistance créatives.

Ainsi, cette ouvrage met l’accent sur les regards portés 
sur la reconnaissance de la diversité dans le domaine des droits 
individuels et collectifs, aux différents supports de production et 
de préservation de la mémoire des groupes minoritaires, à leurs 
expériences de subjectivation et aux alternatives d’organisation 
socio-politico-économique inventées par eux. Il s’agit donc de 
penser la différence comme quelque chose de “relationnel et 
processuel” (ERIKSEN, 2019, p. 830). L’enjeu est avant tout de 
discuter comment des instruments et des dispositifs réinventent 
(DE CERTEAU, 1980) nos façons habituelles de penser et d’agir, 
pour envisager des alternatives d’interaction avec l’Autre : voici 
une tâche indispensable dans des contextes démocratiques 
attaqués. Nous faisons spécifiquement référence à l’avancée 
des conservateurs extrémistes qui, notamment au Brésil, ont 
menacé les avancées dans le domaine des droits de l’homme, 
dont les actions visent précisément les groupes sociaux qui sont 
l’expression de la diversité.



Dans ce sens, nous avons accordé une attention particulière 
aux enquêtes qui permettent de jeter un regard sur ce qui se 
passe aujourd’hui, mais aussi aux projets achevés dont les 
résultats présentent d’autres facettes des formes de résistance 
des minorités. Nous n’avons pas hésité à inclure les travaux de 
jeunes chercheurs dont le travail de terrain a donné au livre 
d’autres perspectives. Il est important de noter que la collection 
nous permet d’examiner différents niveaux de la thématique en 
question, mais c’est notamment cette caractéristique qui fait la 
richesse de cet ouvrage.

Par ailleurs, il est essentiel d’ajouter que le présent travail 
s’inscrit dans le cadre des activités de l’accord de coopération 
internationale établi entre l’Université de Montpellier (France) 
et l’IFRN (Brésil), au sein du groupe de recherche Observatoire 
de la diversité (CNPq) et du laboratoire SantESIH - Santé, 
Éducation, Situations de Handicap (EA 4614) - de l’Université de 
Montpellier, intégrant les étudiants de master et de doctorat des 
Programmes de Troisième Cycle en Éducation (PPGEd/UFRN), 
en Formation Professionnelle (PPGEP/IFRN) et de l’École 
Doctorale 60 de l’Université Paul Valéry - Montpellier III.

Afin de rendre visible la production de savoirs sur la diversité 
dans différents contextes sociopolitiques, la collection s’organise 
autour de deux axes. Le premier est intitulé Réflexions théoriques 
et méthodologiques sur la diversité. On y trouve des contributions 
de nature théorique et méthodologique issues de recherches qui 
traitent de sujets représentant l’expression de la diversité : femmes, 
peuples autochtones, quilombos (communautés noires dont nées 
comme résistance à l’esclavage au Brésil), populations paysannes, 
LGBTI+ et personnes non-voyantes. Le deuxième axe, Expériences 
de résistance et de création, s’intéresse aux pratiques des membres 
des communautés et/ou institutions “minoritaires”, montrant 



les dynamiques horizontales et verticales d’assujettissement, 
mais aussi la création d’un mode de vie différent. Enfin, dans 
la postface, le lecteur lusophone peut également accéder à un 
texte de Judith Butler inédit au Brésil. C’est un manuscrit qui fait 
certainement partie des lectures qui ont alimenté les recherches 
de Butler à la fin des années 1980, avant la publication de Gender 
Trouble. Nous remercions la professeure Judith Butler et Indiana 
University Press d’avoir autorisé cette traduction.

Ainsi, la collection que nous présentons au public comporte 
un ensemble composé de différents objets de recherche, 
convergeant par la réflexion systématique sur la diversité et 
l’éducation, dans la perspective décrite par Souza Santos (2006, 
p. 316) : “Nous avons le droit d’être égaux chaque fois que la 
différence nous infériorise ; nous avons le droit d’être différents 
chaque fois que l’égalité nous caractérise mal”. Nous souhaitons 
à chacun.e une excellente lecture.
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PREFÁCIO
Amurabi Oliveira

Universidade Federal de Santa Catarina

Neusa M. M. de Gusmão
Universidade Estadual de Campinas

A proposta da presente obra desperta indagações múltiplas, já 
que seus organizadores, Avelino Aldo de Lima Neto, Eric Perera 
e Flávio Rodrigo Freire Ferreira, colocam a questão da diversi-
dade e da educação como central. Mais que isso, a obra pretende 
explorar aspectos da vida que, vivida por diferentes grupos e em 
distintas situações, possibilitam experiências diversas e fazem, de 
cada uma delas, um processo educativo ímpar. Por sua natureza, 
esses processos educativos revelam potencialidades em torno de 
dinâmicas sociais de resistência e de criação, traduzidas como 
práticas humanas que se insurgem como algo “vivido, experi-
mentado, percebido” na vida cotidiana.

Pela excelente apresentação escrita a três mãos pelos organi-
zadores, nos é informado que os textos resultam de pesquisas em 
andamento, algumas já finalizadas e, que todos eles a princípio se 
voltam para contextos sociopolíticos, nos quais o reconhecimento 
dos direitos individuais e coletivos dos chamados “diferentes” se faz 
imperativo. Portanto, com esse amparo proposto na Apresentação, 
a leitura desta obra foi feita a duas mãos, de modo a entrelaçar 



olhares antropológicos e sociológicos em torno de “vidas merece-
doras de serem vividas”, como citam os organizadores.

É importante destacar que a publicação desta coletânea 
ocorre, justamente, num momento marcado pelo retrocesso nas 
políticas educacionais voltadas para esse debate, bem como pela 
ascensão de movimentos conservadores em educação, que ami-
úde negam o direito à diferença, e questionam o sentido político 
da escola como espaço de promoção da emancipação social.

Também é importante ressaltar o simbolismo implicado no 
ano de 2021, no qual se comemora o centenário de Paulo Freire 
(1921-1997), um dos principais expoentes mundiais do debate em 
torno de uma educação crítica e emancipadora. Para alguns, a 
obra de Freire demarca um marco fundamental para a antropo-
logia da educação na América Latina (ROMERO, 2010), uma vez 
que ele propõe uma educação que seja pensada desde a realidade 
sociocultural dos estudantes, opondo-se ao que ele denominou 
de “educação bancária”, que é pensada de forma apartada dessa 
realidade. Essa herança crítica a nós deixada pelo patrono da edu-
cação brasileira – herança que também vem sendo questionada e 
atacada1 – se mostra fundamental para pensarmos a questão da 
diversidade e da diferença na educação.

O livro organiza-se em torno de dois eixos: Reflexões teóri-
co-metodológicas sobre a diversidade e Experiências de resistência 
e de criação. No total, são quatorze textos com sujeitos envoltos 
em problemáticas da diversidade sexual e de gênero, LGBTI+, 
deficientes visuais, relações etnicorraciais, entre outros temas 
que singularizam cada um dos eixos, ao mesmo tempo que 
também incorporam uma perspectiva interseccional. A leitura 

1 Um dos ataques simbólicos mais emblemáticos foi a mudança em 2019 do 
nome da “Plataforma Freire” para “Plataforma de Educação Básica”.



aqui construída busca situar o leitor no interior de cada eixo 
como um todo e apontar a especificidade de cada texto a desa-
fiar outras compreensões das realidades tal como se apresentam 
para os sujeitos que negados, discriminados, estigmatizados no 
tecido social por serem portadores de diferenças questionam a 
chamada “normalidade” e indagam sobre o que é o “normal”? 
Para quem e por quê?

O desafio está posto e os leitores poderão descortinar em 
cada texto a complexidade que a reflexão sobre diversidade 
e educação nos coloca, de modo a revelar, em nós também, o 
mesmo e o diverso, presentes na alteridade das relações sociais 
de um país que, em defesa do capital, faz das diferenças, um jogo 
cruel de desigualdade humana e de negação dos direitos.

Assim, numa viagem no tempo, encontramos o texto “Não 
queremos voto, queremos hortaliças”: a educação doméstica e a 
produção da dona de casa cidadã (1914-1945)”, de Azemar dos 
Santos Soares Junior e de Vitoria Diniz de Souza, ambos da 
UFRN, que abordam reflexivamente a famosa Escola Doméstica 
do Rio Grande do Norte. Demonstram como se conformou 
um processo educativo centrado em “valores da família” e que 
colocava a mulher no centro de um processo de submissão, de 
produção de uma feminilidade submetida a normalização dos 
comportamentos e subjetivação do papel da mulher no início do 
Século XX. A escola aparece então, como o espaço de intervenção, 
disciplinamento e adestramento dos corpos de acordo com certos 
interesses, em nome de “civilizar” a sociedade, definir os papéis 
da mulher a partir de conhecimento produzido por homens, fazer 
delas uma “mulher direita”, útil à família, à Pátria, à Humanidade.

A leitura do texto, lembrou-nos a discussão feita pela histo-
riadora Mary Del Priore (2014), quando fala da “velha regra da 
submissão feminina (...) as recatadas, capazes de se enquadrar 



nos padrões da ‘boa moral’ e da ‘boa família’” (p. 67). Mais que 
isso, por se tratar de um período entre guerras e de urbaniza-
ção da realidade brasileira, temia-se os processos de mudança, 
expresso em parte do título do texto sobre a Escola Doméstica 
“Não queremos voto...”, já que será o ano de 1932 o do sufrágio 
feminino no Brasil. Daí que a outra parte do título “...queremos 
hortaliças”, mostra que o país estava em movimento, mas as 
mentalidades a respeito das relações de gênero e do papel da 
mulher ainda estavam arraigadas. Como diz Del Priore (2014), 
os homens e a sociedade temiam pela “emancipação feminina” e, 
pela possibilidade da não maternidade, pois “O Brasil precisava 
de braços para trabalhar, crescer e progredir” (p.61). Era preciso 
“fazer filhos para a Pátria”, diz Priore. Por tudo isso, a Escola 
Doméstica como espaço para educar para um “novo mundo”, 
controlar a população e designar os lugares de gênero na socie-
dade, era então fundamental. O que fica no ar é saber se, nos 
tempos de hoje, persistem ou não ecos dessas mentalidades e seus 
efeitos, que certamente, outros textos irão nos revelar.

No texto seguinte, do primeiro eixo organizativo da obra, 
também nos remete a um tempo passado com repercussões no 
tempo presente. Trata-se do texto “A (re)existência e diversidade 
dos povos originários no Sul do Brasil”, de Claudia Battestin e 
Jailson Bonatti, ambos da UNOCHAPECÓ, que buscam conhe-
cer “o tempo, o lugar, a voz e a escuta dos povos originários que 
(re)existem na América Latina” e, assim, configuram uma reali-
dade do tempo presente resultante da colonização e do domínio 
desses povos. Os autores demonstram como se constrói a ideia 
de inferioridade do “outro”, como operam os processos de geno-
cídio, de etnocídio na conformação do colonizador como raça 
superior. Nesse contexto, a temática de (re)existir envolve “con-
flitos, lutas intermináveis”, dizem os autores, de modo que cada 



povo, sua história e cultura os fazem serem “capazes de manter e 
assegurar a permanência e a existência da vida na terra”. O texto 
perfaz o caminho da colonização aos nossos dias mostrando que 
tais conflitos não cessaram com o passar do tempo e que o pro-
cesso de racialização do outro – indígenas, gente da terra, bugres 
e outros – persiste “na subalternidade das condições mínimas 
de manifestação cultural e reconhecimento da ancestralidade 
histórica”. Nesse pano de fundo, o texto mostra a existência de 
diferentes etnias, ainda hoje, no sul do Brasil, seus enfrentamen-
tos, “as influências e consequências que desenvolveram até os 
dias atuais”. Desse contexto fazem parte “o racismo estrutural, 
a desigualdade social e o não direito de pertencimento a terra, 
como bem coletivo”. Contudo, as populações originárias conti-
nuam a (re)existir em sua diversidade e na luta contra as lógicas 
excludentes. Buscam ainda, por direitos e pela “descoloniedade” 
de sua condição social, cultural e principalmente histórica.

O texto de Daniella de Souza Bezerra, da IFG, e de Leandro 
Nogueira Dias, da IFMA, “Espectro de Posições e Práticas LGBTI 
+ na Sociedade: Sob e para além de uma educação do capital”, 
ressurge com a temática de gênero e de sexualidade, que sob 
o capital exige refletir “práticas sociais e hegemônicas e con-
trahegemônicas de educação”. Os autores contextualizam ver-
tentes teóricas sobre o tema; demonstram posições marxianas 
e marxistas em termos da divisão de trabalho entre homens e 
mulheres desde o patriarcado e, situam o heterossexismo nos 
processos de legitimação e racialização que exigem serem revi-
sionadas para propor alternativas educativas e pedagógicas para 
além do capital. Com este pano de fundo, a questão de gênero 
se apresenta de modo a colocar em debate os possíveis sentidos 
e significados que definem as abordagens de gênero. Os autores 
assumem a vertente marxista e problematizam a questão da 



educação de sujeitos LGBTi+. Na discussão entra em questão a 
tríplice relação entre gênero, classe e raça em termos das diferen-
tes formas de trabalho e para segmentos sociais específicos. No 
debate a “categoria de gênero num caráter político (...) instaura 
as relações do patriarcado e de heterossexismo que alimentam o 
ideário do capital.”

Por tudo isso, a educação sob o capital, reafirma o poder 
masculino e coloca gênero e sexualidades dissidentes no seu 
“devido lugar” de modo a legitimar subalternidade, invisibilidade 
e desigualdade “sob o comando de homens heterossexuais bran-
cos.” Para superar a “ordem natural” da dominação, os autores 
propõem uma outra pedagogia de homens e mulheres que tenha 
por meta a transformação das práticas econômicas dominantes 
que possibilite a “emancipação humana”, ou seja, uma educação 
para além do capital.

O trabalho “Corpo, sexualidade e estereótipos de gênero na 
educação profissional: um estado da arte”, escrito por Ana Cristina 
Santos Costa, Robério Nunes Maia e Avelino Aldo de Lima Neto, 
se caracteriza por ser uma reflexão epistemológica. Trazendo 
informações extraídas de repositórios institucionais e de bases 
de dados nacionais, os autores, ligados institucionalmente ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, reforçam 
a existência de uma lacuna na produção do conhecimento sobre 
corpo, gênero e sexualidade no contexto da Educação Profissional 
e Tecnológica brasileira. O estado do conhecimento por eles 
esboçado se inicia em 2008, ano de criação da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e se finaliza em 
2019. Para os autores, os dados construídos “solicitam uma refle-
xão aprofundada acerca dos modos de produção subjetiva” das 
mulheres e LGBT+ na Educação Profissional, “ajudando a abrir 
nesta última, desse modo, um novo terreno de pesquisa” (p. 85).



O quinto texto, intitulado “Normalização e Estigmatização 
na deficiência visual: a saúde mental em perspectiva”, foi ela-
borado por Érico Gurgel Amorim; Olivia Morais de Medeiros 
NetaNeta e Jucileide Guimarães, três pesquisadores da UFRN. 
O tema central é a questão da deficiência visual e o como 
ela pode levar ao comprometimento geral da saúde mental. 
Trata-se de pensar quais sujeitos são mais afetados e ter pre-
sente que o problema é hoje da esfera da vida pública e que suas 
demandas envolvem direitos humanos. A razão disso está em 
que a deficiência está associada a contextos socioculturais, à 
processos de privação coletiva e/ou à exclusão social. Também 
a existência de estigmas na sociedade resulta em “prejuízos no 
bem-estar da pessoa, na sua autoimagem e na qualidade de suas 
experiências”. Os autores discutem a questão da normatividade 
dos corpos e se perguntam sobre o que é o “normal”. Com base 
em Foucault, refletem sobre as práticas de controle na produção 
dos corpos e como estas insidem sobre os conceitos de saúde. 
A abordagem multidisciplinar do estigma conduz a reflexão 
sobre saúde pública, ciências humanas e sociais, objetivando 
“conhecer e analisar o modo pelo qual a cultura e os valores 
sociais em torno da temática de deficiência visual circunscre-
vem a vida das pessoas em seus cotidianos.” Os resultados da 
pesquisa realizada mostram o fortalecimento dos preconceitos 
relativos às diferenças; o ideário de fragilidade e inferioridade 
em torno da pessoa deficiente. Assim, a luta contra a discrimi-
nação exige que a sociedade como um todo “busque garantir o 
direito a plena participação em todas as áreas da vida na mesma 
condição que as demais pessoas.” Como dizem os autores, tor-
na-se necessário uma democratização profunda que imponha 
novas regras de relacionamento e que possam ir ao encontro da 
integração e da multiculturalidade, tolerância e respeito para 



as diferenças, dando respostas à enorme diversidade cultural e 
étnica presente na sociedade.

“A Linha da Vida como Estratégia Formativa: recortes de 
pesquisa sobre a experiência na Região Metropolitana do Recife”, 
é o sexto texto, que fecha o conjunto de textos do primeiro 
eixo. As autoras são Fabiana Moura Paulino e Maria Betânia 
do Nascimento Santiago, ambas da UFPE. A proposta é a de 
elucidar processos educativos de formação de mulheres na área 
do Recife e, em certa medida, dialoga com o texto inicial deste 
primeiro eixo, a partir de experiências agora contemporâneas 
e em um grande centro urbano. Trata-se de processos organi-
zativos de grupos de bairros, clubes de mães, organizações não 
governamentais, redes, entre outras e que por meio de processos 
educativos preparam para o exercício da cidadania. Com isso, 
as autoras propõem-se a compreender a contribuição das ações 
formativas com mulheres que as orientam para ações políticas 
de luta pela cidadania. A proposta das autoras centra-se na busca 
por compreender “como uma caminhada política, que a prin-
cípio foca num sujeito específico, contribuiu (e contribui) para 
alimentar pautas coletivas.” A Linha de Vida como recurso his-
tórico e metodológico e debates teóricos em torno de categorias 
de pluralidade e de singularidade, circundam a temática central 
e, expõem realidades identitárias e comunitárias que desafiam 
“um mundo onde predomina o domínio, o controle de pessoas 
sobre outras, a concentração do poder econômico, o desejo 
excessivo de posse e a cultura de massa.” Na conclusão desse 
estudo, as autoras afirmam ser a metodologia da Linha da Vida, 
importante posto que “induz a um sentimento de pertença e daí 
a um nível de comprometimento político que mobiliza as mulhe-
res de modo diferenciado para uma participação ativa nos dife-
rentes grupos.” Assim, tais processos educativos proporcionam 



visibilidade, capacidade de denúncia que traz à tona as questões 
de desigualdade, de violências materiais e simbólicas em âmbito, 
tanto público como privado.

O primeiro eixo voltado para Reflexões Teórico-Metodológicas 
sobre a Diversidade, ao mesmo tempo que fecha a discussão pro-
posta, abre a obra e a encaminha para o segundo eixo, Experiências 
de Resistência e Criação, complementando as etapas reflexivas 
de organização deste livro. Este novo momento, como dizem os 
autores é aquele que pretende “trazer à tona os saberes tradicio-
nais nas vozes daqueles que as vivem no cotidiano.” Assim, a obra 
vai circundando o tema principal de Diversidade e Educação, 
trazendo aos leitores desafios a serem vencidos na leitura destas 
experiências, de modo a “ouvir” no pensamento a complexidade 
da realidade social.

O manuscrito « Devenir(s) homosexuel(s) et exil. Construction 
des dispositions sociales a la resistance et a la resignation a 
l’heterosexisme en afrique de l’ouest », assinado por Cyriac 
Bouchet-Mayer e Sylvain Ferez, ambos da Universidade de 
Montpellier/França, visibilizam as experiências de homossexuais 
exilados. O texto abre o segundo eixo da obra levando o autor para 
o outro lado do oceano. Oriundos do oeste africano, os relatos dos 
sujeitos exilados ou refugiados devido à orientação sexual e/ou 
identidade de gênero foram estudados pelos pesquisadores com 
vistas a perceber como os participantes da investigação circulam 
entre a resistência e a resignação face às adversidades vividas pelas 
minorias sexuais. O olhar sociológico é, aqui, confrontado com a 
experiência vivida e narrada, aportando ao leitor uma variedade 
de posturas assumidas pelos indivíduos, exigindo um refinamento 
metodológico do qual os autores dão conta com maestria.

O segundo texto do segundo eixo é “A experiência da 
licenciatura do campo a partir das práxis do PIBID IFRN”, de 



Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares, Breno Trajano 
de Almeida e Fábio Alexandre Araújo dos Santos, ambos do 
IFRN. Os autores destacam como que as licenciaturas do campo 
refletem um ganho dos movimentos sociais na ampliação. A 
referida licenciatura localiza-se no município de Canguaretama, 
situado acerca de 70 km da capital, e vem se destacando

“na busca pela ampliação dos espaços formativos, da 
diversidade corrente no contexto do campo potiguar e, 
principalmente, propor espaços formativos de qualidade, 
de criticidade, de oportunidade a população do campo do 
referido Estado” (p. 139).

Os autores destacam o impacto do PIBID nesse curso, con-
siderando-o um dos principais elos na formação dos estudantes. 
Para os autores, o PIBID contribui com a consolidação do projeto 
democrático que as licenciaturas do campo propõem, solidifi-
cando as políticas públicas de formação inicial de professores, 
bem como o debate sobre as necessidades educativas das popu-
lações do campo.

Crislane Barbosa Azevedo da UFRN e Lucélia Silva 
Feliciano da Secretaria do Estado da Educação do Rio Grande do 
Norte produzem o terceiro texto deste eixo, intitulado “Mulheres 
negras professoras: reflexões sobre trajetórias e práticas pedagógi-
cas no âmbito das relações étnico-raciais”. Esse texto origina-se 
dos trabalhos do Grupo de Estudos e Pesquisa em História, 
Educação e Diversidade (GEPHED) da UFRN, e visa compreen-
der as percepções de professoras negras acerca de si e das relações 
étnico-raciais em sua vida pessoal e profissional como docente. 
A relevância desde debate é anunciada prontamente pelas auto-
ras, ao levantarem a seguinte questão:



“Discriminação e preconceito étnico-racial são fenômenos 
construídos historicamente e que marcam negativamente 
o sujeito. Estudar sobre vivências de mulheres que se 
consideram negras e atuam na docência, através de seus 
próprios relatos, foi ponto de partida para responder à 
questão: como professoras, que se consideram negras, 
lidam com as relações étnico-raciais no ambiente escolar 
e, sobretudo, em sala de aula?” (p. 150).

Na análise das entrevistas fica evidente como a experiência 
da negritude é heterogênea para essas professoras, porém, em 
todos os relatos a questão do preconceito e da discriminação 
emerge de forma bastante marcante, como as autoras afirmam 
“A construção do ‘ser negra’ é algo doloroso e marcante.” (p. 157). 
As professoras entrevistadas observam que o tema da diversidade 
é pouco explorado em suas instituições, porém se mostra como 
central em suas vidas.

No trabalho “Do campo à revolução: a educação enquanto 
emancipação feminina”, de autoria de Francinaide de Lima Silva 
Nascimento, do IFRN, Rhayara Lira de Souza, também do IFRN, 
e Sara Raphaela Machado de Amorim da UERN volta-se para a 
comunidade de mulheres implicadas com o processo de educação 
do campo em suas relações existenciais e de resistência na região 
do Nordeste do Brasil, mais especificamente nos estados do Ceará, 
Paraíba e Rio Grande do Norte. Através da escuta atenta de suas 
narrativas, as autoras destacam como que suas vidas denunciam 
as ausências do Estado, estampando-se pelas violências que 
demarcam seus passados, pelas dificuldades impostas relativa-
mente ao acesso à educação e pelas violências simbólicas limitan-
tes da ascensão social. Sendo a maioria das entrevistas composta 
por mulheres pretas, a pesquisa transparece a necessidade de 



pensarmos interseccionalmente a questão do acesso à educação 
no campo, compreendo-o como um direito fundamental. Apesar 
da pluralidade de narrativas, as autoras destacam que:

“Algo comum nas narrativas que compunham essa cor-
rente feminina foi o ‘peso do cuidar’, que essas mulheres 
vivenciaram de formas tão distintas, de modo que algumas 
delas precisaram desempenhá-lo com seus filhos, e outras, 
com seus irmãos mais novos.” (p. 178).

Como bem observam as autoras, no diálogo com suas 
sujeitas de pesquisa, no campo os mecanismos de reprodução da 
desigualdade de gênero tornam-se mais evidentes.

Juliana Cavalcante Marinho Paiva e Marivete Gesser, 
ambas da UFSC, em “Capacitismo e educação: uma experiência 
de resistência em um espaço educativo não formal” trazem algu-
mas reflexões desenvolvidas a partir do Núcleo de Estudos sobre 
Deficiência – NED, cujas atividades de ensino, pesquisa e exten-
são no campo dos estudos da deficiência partem de uma pers-
pectiva anticapacitista, sendo este núcleo integrado por pessoas 
com e sem deficiência, sendo estas estudantes de graduação e de 
pós-graduação, ativistas e profissionais que atuam nas políticas 
públicas. O trabalho busca se contrapor ao

“modelo biomédico de compreensão da deficiência, o 
qual situa esse fenômeno no campo do desvio e da pato-
logia, e culpabiliza o sujeito pelas opressões sofridas, 
despolitizando o debate por nós aqui defendido de que 
a deficiência é uma questão de direitos humanos e de 
justiça social.” (p. 185),



defendendo uma compreensão baseada no campo dos estudos 
da deficiência, que situa a deficiência como uma experiência de 
opressão, agregando ainda as contribuições das autoras feminis-
tas do campo. As autoras tanto contextualizam a luta anticapaci-
tista quanto destacam o papel da educação emancipadora nesse 
processo. Partindo de uma perspectiva crítica sobre a educação, 
aponta-se para o caráter total e opressor que o sistema escolar 
assume recorrentemente, ao mesmo tempo que se reconhece os 
avanços institucionais ocorridos nos últimos anos, e, por fim, 
destacam o próprio NED como espaço de construção de experi-
ências de resistência.

O trabalho “Angicos – a experiência alfabetizadora de Paulo 
Freire no Rio Grande do Norte (1962-1964)” de Roselia Cristina 
de Oliveira e Marlúcia Menezes de Paiva, ambas vinculadas à 
UFRN, acentua o acontecimento que já mencionamos anterior-
mente: o centenário de Paulo Freire. As autoras nos situam em 
termos do contexto sociopolítico do Rio Grande do Norte na 
década de 1960, no qual havia uma forte mobilização em prol da 
erradicação do analfabetismo, e é esta mobilização que emoldura 
a atuação histórica de Paulo Freire em Angicos. O Rio Grande do 
Norte àquele momento contava com cerca de 70% da população 
adulta analfabeta, de modo que

“(…) representantes da Secretaria Estadual de Educação, 
conhecedores da experiência desenvolvida pelo grupo 
de educadores de Recife, conheceram as ideias de Paulo 
Freire e decidiram realizar uma experiência de alfabe-
tização. Escolheram estrategicamente o município de 
Angicos, cidade de nascimento do governador Aluízio 
Alves.” (p. 203).



Para além da minuciosa descrição dessa famosa experiência 
pedagógica, as autoras buscam destacar fortemente o pano de 
fundo político que estava posto, uma vez que “Os fragmentos da 
fala e escrita dos alfabetizados são nuanças que configuram e 
desvelam resultados de um processo de alfabetização que trans-
cendia o ato de ler e escrever.” (p. 215).

O manuscrito seguinte, de autoria de Anasxuell Fernando 
da Silva, da UNILA e de Violeta Maria de Siqueira Holanda, da 
UNILAB, intitula-se “A Antropologia e a Integração Cultural: a 
experiência de resistência e de recriação da Educação Superior 
a partir da UNILA e da UNILAB”. A implantação tardia da 
educação superior no Brasil em relação aos vizinhos latino-
americanos e as dificuldades de acesso e permanência nesse 
espaço educacional é já sobejamente conhecido. Contudo, entre 
os anos de 2003 e 2014, houve uma significativa expansão do 
ensino superior, de natureza pública que beneficiou regiões e 
segmentos populacionais tradicionalmente alijados de acesso à 
educação e, em particular à educação superior. Como parte do 
plano nacional de reestruturação das Universidades Públicas 
Federais brasileiras, a UNILA é implantada no ano de 2008, na 
região sul do Brasil, atendendo assim, a tríplice fronteira, Brasil 
- Argentina – Paraguai, tendo por princípio a integração regio-
nal. No caso da UNILAB, criada um ano depois da UNILA, e 
localizada em dois municípios, um cearense e outro baiano, a 
proposta foi e é de cooperação com países africanos de língua 
portuguesa e tem por objetivo a formação de professores para a 
educação básica. Desta forma ambas as universidades públicas e 
temáticas definem os eixos principais de atuação no campo edu-
cacional. O que os autores apresentam de ambos os contextos, 
um ao Sul e outro no Nordeste brasileiro, a respeito da criação 
de ambas as instituições, mostra a expectativa em torno de ações 



afirmativas para integração de estudantes afrodescendentes no 
ensino superior e a existência de projeto político institucional, 
que, entre outros aspectos, assumiu a Antropologia para forma-
ção dos sujeitos, desde a graduação. Fato, até então, diferente do 
que ocorria no país em termos de universidades públicas. Após 
contextualizarem as duas universidades, os autores demonstram 
a centralidade da crítica ao colonialismo e o enegrecimento 
da estrutura universitária como propósito de formação, não 
sem conflitos, como demonstram os relatos de experiências de 
estudantes que se segue na narrativa. Por sua vez, os conflitos, 
sejam de raça, etnia, gênero, colocam em pauta a necessidade de 
se pensar a educação para a diversidade e, falam da importância 
dos dois projetos – da UNILA e da UNILAB – como inovadores 
no projeto de integração internacional e que indicam as poten-
cialidades de uma “nova diáspora educativa” para a produção do 
conhecimento crítico e emancipador.

O último texto, de autoria de Jean Carlos Dias Ferreira e 
Ilane Ferreira Cavalcante, ambos do IFRN, intitula-se “A inclu-
são escolar no Instituto Federal do Rio Grande do Norte sob a 
perspectiva de estudantes surdos”, e busca realizar uma análise a 
partir dos relatos na perspectiva dos estudantes surdos atendidos 
na instituição. Os autores iniciam uma problematização sobre 
o próprio conceito de inclusão, que não deveria se restringir ao 
acesso formal à educação. Reconhece-se os avanços institucionais 
que ocorreram em nível nacional, assim como no próprio IFRN, 
porém a partir dos relatos dos estudantes surdos é percebido o 
quanto é necessário avançar nesse debate, ainda que os estu-
dantes possam apontar que percebem o esforço da instituição à 
qual estão vinculados em abraçar essas questões. No balanço que 
realizam a partir da análise dos instrumentos institucionais e dos 
relatos dos estudantes os autores concluem:



“Dessa forma, o contexto educacional necessita de mudan-
ças na postura de atendimento e na oferta de estratégias 
metodológicas que envolvam desde o planejamento do 
currículo, às práticas pedagógicas, à quebra de barreiras 
físicas e atitudinais, favorecendo as possibilidades e as 
potencialidades dos alunos com deficiência, e respeitando, 
dessa maneira, suas especificidades.” (p. 242).

Para finalizar a excelente obra, não só pela diversidade 
de seu conteúdo e abordagens, o Posfácio, com texto inédito 
de Judith Butler, da Universidade de Berkeley, com o título 
“Ideologia Sexual e Descrição Fenomenológica: uma crítica 
feminista à fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty”, 
dispensa comentários e coloca aos leitores o desafio de fazer 
outras conexões possíveis entre temas e amparos teóricos 
diversos, representado pelo conjunto de textos aqui apresenta-
dos. A escolha pelo texto de Butler torna-se emblemática não 
só pela relevância teórica da autora, como também pelo fato 
dela ter protagonizado cenas fortes em 2017 quando esteve no 
Brasil, e fora recebida por fortes protestos, que refletiam tanto 
a polarização política brasileira quanto a ascensão do conser-
vadorismo no país, ao mesmo tempo, o trabalho de Butler deve 
ser compreendido como um importante referente para pensar-
mos novas questões no campo educacional, para expandirmos 
conceitos chaves que foram trazidos nessa coletânea, tais como 
diversidade, diferença e inclusão.

Aos leitores, portanto, recomendamos o mergulho na mul-
tiplicidade das relações descritas e na interatividade do olhar que 
contempla o tema central: a Diversidade e a Educação. Boa leitura!
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“NÃO QUEREMOS O VOTO, 
QUEREMOS HORTALIÇAS”:
A Educação Doméstica e a produção 

da dona de casa cidadã (1914-1945)

Azemar dos Santos Soares Júnior 
Vitória Diniz de Souza

INTRODUÇÃO

No início do vigésimo século, a educação feminina era objeto de 
discursos e alvo de intervenções políticas, científicas, filosófi-
cas e religiosas. Diferentes modelos da educação escolar foram 
criados com o intuito de educar as jovens para o novo mundo 
que surgia com a “modernização” das cidades. Dessa maneira, 
tensões passaram a ser percebidas nos discursos produzidos por 
aqueles que acreditavam saber qual era o melhor projeto de edu-
cação de mulheres.

Segundo Guacira Louro (2018, p. 448), “as concepções de 
educação feminina eram múltiplas, entretanto, um discurso 
ganhava hegemonia, o da mulher como o pilar de sustentação 
do lar”. Esse foi um momento crucial no processo de escolariza-
ção no Brasil, e no caso da educação feminina, ela passava a ser 
percebida como condição essencial para a formação das jovens 
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mulheres. No entanto, não era uma educação qualquer, mas sim, 
uma educação pautada na inculcação dos “valores da família”, da 
sujeição da mulher como filha, esposa e mãe, responsável pelo 
cuidado do marido e dos filhos, quase exclusivamente. Naquele 
momento, surgia também as mulheres inconformadas com a 
maneira que viviam, dessa forma, propunham mudanças nessa 
situação e enxergavam na educação escolar um caminho. Apesar 
da atuação do movimento feminista no questionamento do “des-
tino” feminino como “dona de casa”, outros grupos reiteravam 
esse “destino” e defendiam uma educação que “aprimorasse” 
essa mulher para cumprir sua suposta “função na família”.

A Escola Doméstica, instituição de ensino doméstico inau-
gurada em 1914, na cidade do Natal, no Rio Grande do Norte, 
por exemplo, reiterava esse suposto “destino”. Ela tinha uma 
proposta um tanto curiosa: formar “donas de casa”. Seu modelo 
de ensino era inspirado nos moldes das escolas domésticas euro-
peias, desenvolvidas a partir dos conhecimentos da área inter-
disciplinar de Economia Doméstica. Seu objetivo era produzir 
“donas de casa” racionalizadas e que entendessem dos métodos 
científicos mais inovadores acerca do cuidado do lar e da família. 
Nesse sentido, pretendemos por meio desse texto identificar as 
práticas discursivas e não-discursivas produzidas pela Escola 
Doméstica relacionadas a formação da figura da “dona de casa 
cidadã”. E, assim, perceber a escola como um espaço de generifi-
cação dos corpos, reconhecendo as relações dessas práticas com 
a produção de uma feminilidade.

Para atingir os objetivos propostos, tivemos o auxílio da 
abordagem dos estudos de gênero, a partir da perspectiva ado-
tada por Guacira Louro (2003, 2008, 2019) e Judith Butler (2003; 
2019). Guacira Louro (2019) afirmou que a inscrição dos gêneros 
nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determinada 
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cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As identidades 
de gênero e sexuais são, portanto, compostas e definidas por 
relações sociais, que são moldadas pelas redes de poder de uma 
sociedade. Inspirada nos escritos de Michel Foucault ela analisa a 
sexualidade como um “dispositivo histórico”, compreendendo-a 
enquanto uma invenção social, uma vez que se constitui, histori-
camente, a partir de múltiplos discursos sobre o sexo: discursos 
que regulam, que normatizam, que instauram saberes e que pro-
duzem “verdades”. Michel Foucault (1993) através desse termo 
tenta demarcar um conjunto heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, decisões regulamentares, leis, medidas adminis-
trativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não-dito são elementos do 
dispositivo. Sendo o dispositivo, a rede que se pode estabelecer 
entre esses elementos.

Ampliando a discussão proposta por Foucault, Giorgio 
Agamben (2005) compreende o dispositivo como qualquer 
coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegu-
rar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres 
viventes. Não somente, as prisões, os manicômios, as escolas, as 
confissões, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, mas 
também, a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricul-
tura, os computadores, os telefones celulares funcionam como 
dispositivos. A própria linguagem em si pode ser considerada, 
talvez, o mais antigo deles.

Isto posto, os estudos de gênero permitem desconstruir a 
estabilidade das categorias identitárias acerca do sexo, reconhe-
cendo que o gênero é histórico e discursivamente construído, a 
partir de práticas coercivas marcadas por uma “microfísica do 
poder” (FOUCAULT, 1993) que atravessa as relações cotidianas 
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e ordinárias. Sendo o ato da nomeação do gênero marcado pelo 
estabelecimento da norma e da exclusão. Esse poder não seria 
apenas restritivo, mas também, produtivo do gênero. Segundo 
Judith Butler (2003) o sexo, em si mesmo, é uma categoria 
tomada em seu gênero. Dessa maneira, é preciso designar tam-
bém o aparato de produção mediante o qual os próprios sexos 
são estabelecidos, pois o corpo é em si mesmo uma construção.

De acordo com Judith Butler (2003), a identidade de gênero 
é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas 
como seus resultados. Mesmo quando o gênero parece crista-
lizar-se em suas formas mais reificadas, a própria cristalização 
é uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada por 
vários meios sociais. Se o gênero é uma experiência discursi-
vamente condicionada, a coerção é introduzida naquilo que a 
linguagem constitui como domínio imaginável do gênero. Além 
disso, a construção do gênero estabelece intersecções com outros 
marcadores da diferença. Dessa maneira, uma análise acerca das 
desigualdades de gênero, precisa ser observada em conjunto com 
modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais, regionais, entre 
outras. Sendo impossível separar a noção de gênero das intersec-
ções políticas e culturais com as quais ela se relaciona.

Ao analisar os discursos produzidos pela Escola Doméstica 
acerca da educação feminina, foi preciso pensar como eles emer-
giram historicamente. Por isso, esse é um trabalho histórico, a 
partir da escolha da análise do discurso inspirada nos escritos 
de Michel Foucault (1999; 2008). O discurso pode ser entendido 
como um conjunto de enunciados, na medida que se apoiem na 
mesma formação discursiva. Nesse sentido, o enunciado é um 
conjunto de signos em função enunciativa que se estabelecem 
dessa forma por terem sidos produzidos por um sujeito, em um 
lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que 
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definem e possibilitam que ele seja enunciado. Além disso, para 
Michel Foucault todo enunciado se relaciona a uma certa regula-
ridade ao que já foi dito antes dele e que “nada, por conseguinte, 
podia ser considerado como pura e simples criação, ou maravi-
lhosa desordem do gênio” (FOUCAULT, 2008, p. 165).

Por conseguinte, Michel Foucault propõe uma descrição 
dos enunciados, para a partir dela, definir as condições que lhe 
dão uma existência específica. Em A Ordem do Discurso (1999), 
ele propõe uma análise a partir de dois conjuntos: o crítico, que 
permite perceber as práticas de exclusão, limitação e apropriação 
do discurso, e o genealógico, que propõe pensar como se forma-
ram os sistemas de coerção, as séries de discursos, sua formação 
ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular.

Tendo em vista que o trabalho do historiador é um trabalho 
de análise de fontes – essas que também são produzidas histori-
camente e escolhidas pelo historiador ao selecionar o seu arquivo 
– elas precisam ser analisadas com criticidade, estando atento 
as relações de poder que permeiam a produção do documento e 
os aspectos inerentes a sua condição material. Conforme Durval 
Albuquerque Jr. (2019), o trabalho do historiador é semiológico, 
ou seja, constitui-se na decifração, leitura e atribuição de sentido 
para os signos que são emitidos por sua documentação. A análise 
histórica, normalmente, se realiza pela mobilização, privilégio 
e encontro de dois regimes de signos: o sistema de signos que 
funcionam no interior do documento e o estado geral dos signos 
de uma dada cultura, de uma dada época, de um dado lugar 
espacial, social, institucional, profissional, etc.

Aliás, pensando a partir da perspectiva adotada por Durval 
Albuquerque Jr. (2019), o documento não é da ordem da reve-
lação, mas da ordem do disfarce. Dessa maneira, eles não se 
oferecem “desnudos e virginais” para serem lidos, o documento 
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é feito de camadas de sentido e significados. Sendo preciso perce-
ber não apenas o que é dito nas fontes, mas também, o que nela se 
esconde. Bem como, o documento não faz sentido apenas porque 
é submetido pelo escrutínio da razão; ele faz sentido porque é 
sentido, porque afeta, toca, atinge, chama a atenção, desperta a 
sensibilidade daquele que lê.

Durval Albuquerque Jr. (2007) afirma que o historiador não 
pode tomar as fontes históricas como indícios de um “real” que 
pode ser desvendado, que estaria nas entrelinhas, e seria recons-
truído pelo historiador. A fonte histórica é sempre uma cons-
trução discursiva e histórica, sendo o “real” percebido como um 
acontecimento histórico e os discursos sobre ele também, que se 
reenviam e reinventam um ao outro. Antes de se perguntar o que 
fez com que esses discursos representassem esse “real”, deveria se 
perguntar que estratégias de poder e que relações de poder-saber 
foram responsáveis pela construção deles. Seus silêncios, seus 
interstícios, aquilo que não se fala sobre e que se procura excluir 
por meio do discurso, o dito e o não-dito.

Com efeito, foi preciso pensar o lugar da escola como ins-
tituição reguladora e produtora de discursos. Ela que estabelece 
“verdades”, normaliza comportamentos e modos de subjetiva-
ção. Dessa maneira, observa-se abaixo como a Escola Doméstica 
produzia discursos sobre a mulher:

[...] A mulher, a mãe, é naturalmente, indicada, forço-
samente destinada a iniciar a educação física, moral 
e intelectual da criança. É ela a sua primeira nutriz, é 
vigilante guarda, é enfermeira, é médica, é preceptora, é 
conselheira; é ela quem acalenta as dôres infantis, suavisa 
pezares; anima os fracos, acalma os irrequietos. Para a 
criança a sua mãe é infalível; é oráculo, cuja palavra nunca 
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é posta em dúvida. Travessuras podem levar a transgredir 
preceitos maternos; nunca deles duvidar. Urgente é, pois, 
cuidar da educação da mulher (LIGA DE ENSINO DO 
RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 4).

O trecho acima foi retirado do Plano Geral de Ensino, 
publicado em 1945, sendo possível perceber nele vários ele-
mentos. Primeiramente, é importante frisar por que, segundo a 
escola, a mulher seria “forçosamente” a mais indicada a iniciar 
a educação das crianças? O uso desse termo carrega um peso e 
atribui uma suposta “verdade” sobre as mulheres. Nesse caso, 
em referência a habilidade reprodutiva do corpo nomeado 
feminino, que é o encarregado de gerar o filho, aspecto que, 
para a escola, estava relacionado ao ato de educar. Isto é, se a 
“mulher” seria a encarregada de gerar, logo, ela seria a encarre-
gada do cuidado. Em seguida, criou-se a imagem da “supermãe” 
que deveria assumir vários papéis, exigindo dela um numeroso 
conjunto de tarefas distintas para o exercício da maternidade, 
mesmo aspecto que não era exigido sobre os homens. Era da 
mulher que se esperava que cuidasse, educasse, vigiasse, acon-
selhasse, animasse, medicasse, alimentasse.

É possível perceber como esses enunciados articula discur-
sos que naturalizam um tipo de maternidade que é compulsória, 
e também, utiliza as diferenças físicas e reprodutivas dos corpos 
humanos para designar supostos papéis sociais rígidos. Nesse 
caso, o gênero cria o sexo, lhe atribui sentido e expectativas. De 
acordo com Elisabeth Badinter (1985), em seu livro, Um amor con-
quistado: o mito do amor materno, o “amor materno” não constitui 
um sentimento inerente à condição da mulher, mas algo que se 
adquire e que se aprende a sentir. Sendo esse amor produto de um 
longo processo, desde o final do século XVIII, e que se popularizou 
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a partir do século XIX. Desse modo, o “amor materno” apareceu 
como um conceito novo em relação aos dois séculos precedentes, 
se estabelecendo em torno da exaltação do “amor materno” como 
um valor ao mesmo tempo natural e social, favorável à espécie e 
à sociedade. Para que a mulher fosse considerada uma boa mãe 
ela devia “dedicar a vida ao filho. A mulher se apaga em favor da 
boa mãe que, doravante, terá suas responsabilidades cada vez mais 
ampliadas” (BADINTER, 1985, p. 205).

Portanto, a partir desse trecho, percebe-se como a escolari-
zação tinha um papel central na produção de discursos sobre o 
feminino. Segundo Thais Nívia de Lima e Fonseca (2003) a con-
tribuição que a história cultural pode dar ao avanço na história 
da educação está no descortinamento de dimensões ainda pouco 
exploradas fora da escola e da escolarização, bem como a impo-
sição corajosa de novos olhares sobre essa que é uma dimensão já 
tradicional. Tendo ela se mostrado bastante diversa e em alguns 
casos atraindo sobre sua sombra diferentes posicionamentos 
sobre história e sobre cultura. Dessa forma, pensamos em como 
a cultura não é neutra, na verdade, ela é construída por processos 
que também são históricos. Não foram poucas, as ações de certos 
grupos sociais com o intuito de “civilizar” a sociedade, a partir de 
uma visão eurocêntrica sobre a cultura. A escola foi esse espaço de 
intervenção que também é histórico e foi pensado como um lugar 
de disciplinamento e adestramento dos corpos (FOUCAULT, 
2007), padronizados de acordo com certos interesses.

O corpo feminino era alvo do discurso escolar que via a 
mulher como o “pilar da família”, sendo ela responsabilizada e 
educada para ser a “dona de casa ideal”. Por isso, a importância 
dos estudos acerca da escola e da sua atuação na produção do 
gênero. Ademais, ela não era a única, mas estabelecia relação 
com outras instituições que também produziam discursos, 
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como a lei, a medicina, a religião, a literatura, a imprensa. Em 
suma, essas regularidades aparentavam uma certa transparência 
e naturalidade acerca das preposições binárias do feminino e 
masculino, atribuindo o “lugar da mulher” ao da fragilidade e 
da domesticidade.

“A ESCOLA BRASILEIRA 
AS FUTURAS MÃES DE FAMÍLIA”

A Escola Doméstica foi idealizada por Henrique Castriciano, 
após o retorno da sua viagem para a Suíça em nome do Governo 
do Estado enquanto ele era Diretor do Departamento de Instrução 
Pública, durante a administração do governador Alberto Maranhão. 
Na sua viagem, realizada em 1909, Henrique Castriciano visitou a 
École Normale pour la formation d’Instritutices d’Éscoles Menagére 
de Friburg no Cantão Suíço. Ele ficou maravilhado com a 
organização, disciplina e simplicidade dessa escola, como explicita 
na sua conferência A Educação da Mulher no Brasil, publicada em 
1911. Na sua volta para o Brasil, Henrique Castriciano se reuniu 
com alguns amigos e políticos com o objetivo de formar uma 
escola nesses moldes no país. Para que conseguisse colocar em 
prática seus objetivos, foi preciso o apoio dos homens considerados 
os mais ilustres e importantes da sociedade potiguar. Por isso, no 
ano de 1911, fundou a Liga de Ensino do Rio Grande do Norte, 
com o objetivo de auxiliar o estado no que consistia a educação 
feminina. Seu projeto inicial foi a criação de uma escola parecida 
com a encontrada na Suíça, no entanto, adaptada à realidade 
brasileira, pensada para ser um modelo de referência em todo o 
Brasil. O sucesso do objetivo proposto por Henrique Castriciano 
só foi possível devido ao apoio constante do Governo do Estado, 
principal financiador desse empreendimento.
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As ideias disseminadas por Henrique Castriciano fez parte 
de um momento de transformação nos saberes. No qual a escola 
emergiu como uma ferramenta moderna de controle e transfor-
mação social. Inspirado pelos institutos de educação doméstica 
da Europa, ele encontrou o que acreditava ser uma alternativa 
para os problemas sociais do Brasil. O seu projeto era construir 
uma nova sociedade que começava na família, sendo a mulher 
“o farol” desse empreendimento, estabelecendo novas práticas 
no interior das casas que se expandiria por toda a sociedade. Na 
verdade, esse protagonismo feminino, seria um tanto difuso e 
ambíguo, pois não eram elas quem tomariam as decisões de fato, 
apenas executariam o conhecimento produzido por homens. 
Nesse caso, um protagonismo feminista estava fora de cogitação.

A Educação Doméstica surgiu na Europa, sendo muito difícil 
precisar o início desse movimento que, aparentemente, foi um pro-
cesso disperso, ocorrendo em diversos países simultaneamente, 
tendo o seu auge na virada dos séculos XIX e XX. No caso da 
Suíça, foi possível encontrar alguns detalhes. Conforme Daladier 
Pessoa Cunha Lima (2004), tudo começou com o surgimento da 
Sociedade de Utilidade Pública das Mulheres Suíças, em 1888, que 
logo deu início à reivindicação do ensino doméstico obrigatório 
nas escolas. Essa associação foi responsável pela criação das pri-
meiras escolas domésticas, como é o caso da École Menagére de 
Genebra, de iniciativa privada, em 1893. Suas ações se centravam 
na expansão de uma rede de escolas domésticas em toda a Europa, 
tendo um grande papel no convencimento do Estado Suíço em 
tornar essa modalidade de ensino obrigatório em 1904.

A escola doméstica considerada referência no país era a École 
Normale pour la formation d’Instritutices d’Éscoles Menagére de 
Fribourg – a mesma que inspirou Henrique Castriciano –, criada 
em 1898, destinada para formação de instrutoras para as escolas 
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domésticas. Sua criadora, Mme. Marie Sophie Emile de Gottrau-
Wetteville, segundo Daladier Pessoa Cunha Lima (2004), era 
uma mulher com uma fortuna própria e usufruiu de seus bens 
e de doações de terceiros para construir a escola. Além disso, 
em 1908 ela foi responsável por organizar o primeiro Congresso 
Internacional de Ensino Doméstico, que contou com a participa-
ção da Rainha da Romênia, da princesa de Baviera, da duquesa 
da Rússia, entre outros nomes da realeza europeia.

Célia Chaves Gurgel do Amaral (2002) reitera que a moda-
lidade de ensino doméstico surgiu dentro da área de estudos 
interdisciplinares de Economia Doméstica que emergiu na 
Europa durante o século XIX com forte ênfase no movimento 
higienista à época da Revolução Industrial, em que ela foi inclu-
ída, enquanto um conjunto de conhecimentos técnicos na área 
de alimentos, saúde, higiene, cuidados com crianças, vestuário 
e habitação. Através de programas de valorização da família 
proletária, este movimento visava a maximização da qualidade 
de vida da família. Sendo assim, foi utilizada pelos “terapeutas 
familiares” na manutenção do “espírito doméstico” da mulher. 
A instrução feminina, portanto, passou a ser reivindicada tanto 
para capacitar a mulher para o mercado de trabalho quanto para 
desenvolver bem as atividades domésticas.

O ensino doméstico foi responsável por elaborar novos 
discursos acerca do lar e também da “dona de casa”, (re)signi-
ficando o espaço doméstico. Esses conhecimentos construídos 
pela Escola Doméstica formularam uma nova educação dos 
sentidos e das sensibilidades (OLIVEIRA, 2012) elaboradas por 
novas relações com o lar e com a família. Além disso, essa insti-
tuição foi responsável por produzir novos conhecimentos e novas 
práticas domésticas baseadas em uma racionalização desse lugar 
e de sua transformação em um “lar moderno”. Essa educação dos 
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sentidos e das sensibilidades acontecia através de experiências 
que conciliassem o saber-fazer, onde a escola era pensada como 
um pequeno laboratório, organizado para preparar as alunas 
para a vida que se esperava que elas tivessem fora dali. Práticas 
violentas de castigos, como vigorava no século XIX, era expli-
citamente proibidas e as punições deveriam ser sutis, baseadas 
na correção verbal e individual e, em alguns casos, em grupo. 
Enquanto isso, a diretora tinha a função de coordenar o ensino 
e fiscalizar as professoras para que tudo acontecesse dentro do 
esperado. Uma educação que se baseava não na agressão, mas 
“disciplinando a vontade”. De acordo com a Escola Doméstica:

[...] as leis de viver direito, de pensar direito, de julgar 
direito devem ser inculcadas tão cuidadosamente como 
as leis da física e química. Cremos que esta é a parte mais 
importante da educação, principalmente da educação do 
lar, e assim a Escola presta mais atenção a esse fato do que 
ao próprio exercício mental, usando sobretudo como um 
dos meios de fortificar o caráter e de alargar os horizontes 
morais da vida. É o espirito de ser útil, no mais elevado 
sentido da palavra, à família, à Pátria e à Humanidade, 
que deve impulsionar na Escola brasileira as futuras mães 
de família (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 1945, p. 15. Grifos Nossos).

Há vários aspectos interessantes no trecho acima, o pri-
meiro é a citação sobre as supostas “leis de viver direito”. O que 
significa viver direito? Pensar direito? Elas eram as mesmas 
para todas as pessoas? O texto não esclarece quais seriam essas 
leis, porém, ele delimita que na educação do lar, sobretudo, ela 
era mais importante que o exercício intelectual e um meio de 
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fortificar o caráter. Podemos entender a partir disso, uma edu-
cação moral rígida que estabelecia conexões com uma rede dis-
cursiva sobre os valores morais de uma mulher direita. Quem era 
essa mulher direita? Como se comportava uma mulher direita? 
Uma mulher de família, doméstica e que vivesse de acordo com 
as expectativas sociais.

Ao longo da pesquisa acerca da Escola Doméstica foram 
encontrados diversos enunciados sobre a necessidade de uma 
educação “útil” para as mulheres, sendo que essa utilidade se 
baseava, necessariamente, em torno do trabalho servil atrelado 
ao cuidado da família, nesse caso, a família nuclear. A ideia de 
que os conteúdos intelectuais não eram uteis para as mulheres 
configurava uma relação de desigualdade e de hierarquia entre 
os conteúdos escolares e os gêneros masculino e feminino. Uma 
visão utilitarista em relação a educação feminina, secundari-
zando uma formação intelectual para as moças.

Além disso, na segunda parte do trecho, foi mencionado 
que o que deveria impulsionar a “Escola brasileira as futuras 
mães de família” era o espírito de ser útil à família, à Pátria e à 
Humanidade. Uma utilidade que perpassava as expectativas de 
gênero, se pensarmos, por exemplo, que esse texto foi publicado 
no fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), momento 
em que se estimulava a ideia de uma mulher que auxiliasse o 
homem, que oferecesse seus serviços a Pátria, como uma com-
panheira. No caso da educação doméstica, seria a construção 
de um lar feliz o seu maior êxito. Essa característica propagan-
dista da família feliz e da esposa dedicada estava presente não 
apenas no discurso da escola, mas também, na imprensa, como 
discutido por Carla Bassanezi Pinsky em seu livro Mulheres dos 
Anos Dourados (2014).
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A escola tinha esse caráter disciplinador e de formatação do 
indivíduo que, nesse caso, era a mulher. Essa educação do “espí-
rito feminino” se estabelecia através da forte propaganda da “dona 
de casa” feliz, servidora, doce, gentil, dedicada, que aparecia com 
intensidade nos conteúdos escolares, nos pronunciamentos, 
nos documentos oficiais, nos sermões. Como também, em seus 
corpos, nas maneiras como eram ordenadas a se comportarem. 
Esse tipo de experiência era, praticamente, uma característica 
essencial do próprio processo de escolarização que atravessava 
as instituições e toda uma cultura educacional. Similarmente a 
como Guacira Louro (2019, p. 21) descreveu a experiência escolar 
“[...] Ali nos ensinavam a sermos dóceis, discretas, gentis, a obe-
decer, a pedir licença, a pedir desculpas”. Ainda de acordo com 
ela, essas informações e habilidades foram transmitidas e atra-
vessadas por sutis e profundas imposições físicas. Como jovens 
escolarizadas, aprendia-se “[...] a suportar o cansaço e a utilizar 
códigos para debater, persuadir, vencer; a empregar os gestos e os 
comportamentos adequados e distintivos daquelas instituições”. 
Além disso, os “propósitos desses investimentos escolares eram 
a produção de um homem e de uma mulher ‘civilizados’, capazes 
de viver em coerência e adequação [...]” (LOURO, 2019, p. 21).

Essa busca pela adequação dos sujeitos em suas supostas 
“personalidades”, condizente com o que se entendia como coe-
rente para o gênero feminino e masculino, aparecia constante-
mente nos discursos sobre como “devia ser” a educação:

[...] a educação da mulher deve visar, principalmente, 
fortificar, instruir, preparar-lhe o espírito, para que, no 
lar ou fóra dele, saiba guiar-se nos caminhos da vida, 
exercendo também a salutar e benefica influencia que, 
direta ou indiretamente, tanto se faz sentir na vida social. 
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Cumpre incutir-lhe “sentimento da personalidade”, a 
consciência do próprio valor. Limitar o campo da educação 
da mulher exclusivamente à vida do lar seria estreito 
egoísmo do homem, assim como seria injustificado e 
louco egoísmo da mulher, e que acarretaria suas próprias 
infelicidades, tentar, ela, restringir a educação do homem 
aos interesses femininos.

Não! O homem e a mulher devem ser educados em sua 
personalidade, no interesse do individuo, da família, da 
sociedade (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 1945, p. 5).

As mudanças sociais trazidas pela urbanidade causavam 
inquietações e tensões nas relações de gênero. As mulheres cau-
savam desconforto com a sua inserção cada vez mais efetiva nos 
espaços masculinos e as mudanças nos hábitos familiares. Nesse 
sentido, percebia-se a mulher como o ponto de observação mais 
contundente dessas transformações. Assim sendo, ela passou a 
ser admitida como peça fundamental para a “nova sociedade” 
que estava nascendo.

No trecho acima, percebe-se a intenção de designar um 
lugar muito específico a mulher nessa sociedade, encontrando na 
escola o espaço ideal para educa-la para esse “novo mundo”, uma 
educação que visava “fortificar, instruir, preparar-lhe o espírito”. 
O que, então, é possível entender por “preparar-lhe o espírito”? 
Ou “incutir-lhe sentimento de personalidade”? Essas questões 
foram melhor delineadas nas linhas seguintes, principalmente, 
no trecho “o homem e a mulher devem ser educados em sua per-
sonalidade, no interesse do indivíduo, da família, da sociedade”. 
O que isso significava necessariamente?
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Esse enunciado se entrelaça, precisamente, com as con-
cepções de feminino e masculino que permeavam os discursos 
acerca da família e da sociedade no início do século. Com o 
crescimento das cidades e maiores aglomerações entre homens e 
mulheres, surgia a tentativa de controlar essa população e desig-
nar quais seriam os lugares dos gêneros nessa sociedade. Dessa 
maneira, sobre a mulher era designado o lugar da “dona de casa” 
que cuidava dos filhos e do marido, sendo a sua presença fora 
desse espaço apenas em casos de “necessidade”, e mesmo assim, 
a vigia permaneceria e sua conduta constantemente analisada.

Baseado na crença de uma natureza feminina, que dotaria 
a mulher biologicamente para desempenhar as funções da 
esfera da vida privada, o discurso é bastante conhecido: 
o lugar da mulher é o lar, e sua função consiste em casar, 
gerar filhos para a pátria e plasmar o caráter dos cidadãos 
de amanhã. Dentro dessa lógica, não existiria realização 
possível para as mulheres fora do lar; nem para os homens 
dentro de casa, já que a eles pertenceria a rua e o mundo 
do trabalho (MALUF & MOTT, 1998, p. 374).

Tomaz Tadeu da Silva (2014) defende que a eficácia produ-
tiva dos enunciados performativos ligados à identidade depende 
de sua incessante repetição. Em termos da produção da identi-
dade, a ocorrência de uma única sentença desse tipo não teria 
nenhum efeito importante. É de sua repetição e, sobretudo, da 
possibilidade de sua repetição, que vem a força que um ato lin-
guístico desse tipo tem no processo de produção da identidade. 
Jacques Derrida nomeia essa característica, essa repetibilidade 
da escrita e da linguagem, de “citacionalidade”. Ou seja, sua 
força está na possibilidade de sua retirada de um determinado 



Azemar dos Santos Soares Júnior 
Vitória Diniz de Souza

57

contexto e inserida em um diferente, sendo mais uma ocorrência 
de uma citação que tem sua origem em um sistema mais amplo 
de operações de citação, da performatividade e de definição, 
produção e reforço da identidade cultural. Como no caso das 
afirmações: “mulheres são mais emocionais”, “homens são mais 
racionais”, “mulheres nasceram para serem mães”, “homens 
traem por natureza”, entre outras. É no ato da repetição que elas 
ganham sentido e causam um “efeito de verdade”. Nesse sentido, 
normalizam e cooptam gestos, condutas, opiniões e discursos.

De acordo com Judith Butler (2003), certas configurações 
culturais do gênero assumem o lugar do “real”, consolidando e 
incrementando sua hegemonia por meio de uma auto-naturalização 
bem-sucedida. Isto é, não importa, necessariamente, se essas afir-
mações são ou não verdadeiras, mas sim, como elas são subjetivadas 
e incorporadas por aqueles que elas designam. Esses discursos se 
entrelaçam as práticas não-discursivas, produzindo-as e legiti-
mando certos sentidos aos modos de “ser” e de agir das pessoas.

Todo esse discurso em torno da educação da mulher se 
materializava no dia a dia escolar. Haja vista que, o projeto de 
escolarização idealizado pela Escola Doméstica era pensado a 
partir de um ensino experimental e no processo de imersão da 
aluna, ela que aprenderia a ser uma “dona de casa” através da 
conciliação entre o conhecimento teórico e prático. Isso é perce-
bido desde o primeiro ano até a conclusão do curso. Inicialmente, 
o curso doméstico era de apenas cinco anos para alunas a partir 
dos quinze anos, após concluírem o ensino primário. A partir 
de 1919, ano em que Leora James assume o cargo de diretora, 
algumas mudanças foram feitas na organização do curso. Entre 
elas, a criação do curso preparatório para as alunas que quisessem 
se preparar para o exame de admissão, e assim, realizar o curso 
completo da escola. O curso preparatório funcionava mais como 
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um reforço do ensino primário com matérias de Arithmetica, 
Portuguez, Cultura Physica, Costura, Musica, Calligraphia, 
Leitura, História do Rio Grande do Norte, Geografia, Corografia e 
Francez ou Inglês, tinha a duração de dois anos e recebia alunas a 
partir dos dez anos de idade. Ele servia também como uma espé-
cie de “processo seletivo” para selecionar as alunas mais aptas e 
prepara-las de acordo com o que se desejava. Caso a aluna não 
passasse no exame de admissão ela tinha a opção de repetir mais 
um ano do curso preparatório e, se passasse, poderia, enfim, se 
matricular no primeiro ano do curso doméstico no ano seguinte. 
Além disso, o curso preparatório não era requisito obrigatório 
para ser admitida no curso doméstico, na verdade, a menina 
poderia realizar apenas o exame de admissão e se matricular no 
curso a partir dos doze anos de idade.

Ao entrar no primeiro ano do curso doméstico, a aluna 
era ambientada aos poucos nas matérias mais técnicas. Dessa 
maneira, por ser um curso seriado, as matérias eram organizadas 
das mais simples as mais complexas. Por isso, no primeiro ano de 
curso continuava-se o ensino das matérias intelectuais iniciadas 
no curso preparatório, acrescentando Costura e Cozinha. Caso a 
aluna fosse aprovada em todas as matérias, ela era promovida ao 
segundo ano de curso. Tal qual, as matérias do segundo ano per-
maneciam praticamente da mesma maneira e um fato curioso é 
que toda semana era selecionada uma aluna do terceiro ou quarto 
ano para “exercer os misteres de dona de casa. A aluna escolhida 
toma conta das chaves da despensa e passa a dirigir a cozinha e 
a copa, planejando e verificando as compras do mercado” (LIGA 
DE ENSINO DO RIO GRANDE DO NORTE, 1945, p. 16). 
Além disso, a aluna “dona de casa” da semana poderia escolher, 
entre as alunas do primeiro e segundo ano, três auxiliares. Isso 
incentivava o exercício da liderança entre elas, como também, 
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estimulava o estabelecimento de hierarquias tanto na escola 
quanto no lar da futura “dona de casa”.

No terceiro ano, as matérias ganhavam mais complexidade 
com o acréscimo de Anatomia e Fisiologia, Ciências Físicas 
e Naturais e Tricot à máquina. Aliás, as aulas de Anatomia e 
Fisiologia eram realizadas em laboratório próprio, espaço em que 
as aulas sobre o funcionamento do corpo humano eram minis-
tradas. Por conseguinte, no quarto ano o número de matérias 
aumentava ainda mais, como é o caso do acréscimo de Higiene 
Geral, Higiene da Nutrição, Leitaria, Jardinagem, Avicultura, 
Lavandaria e Tricot à mão. Essas eram as matérias técnicas do 
curso que demarcavam o seu caráter formador na constituição 
da “dona de casa”.

Enquanto isso, no quinto ano todas as alunas eram obriga-
das a viverem como internas na escola, devido as suas obrigações 
como concluintes. No quinto ano, eram acrescentadas as maté-
rias de Direito Usual, Educação Social, Psicologia-Pedagógica, 
Cozinha Artística, Medicina do Lar e Puericultura. Educação 
Social funcionava em formato de palestras, direcionada às alu-
nas, sobre algum tema relacionado a suposta “função social” da 
mulher. Enquanto isso, em Psicologia-Pedagógica elas aprendiam 
técnicas para compreenderem o funcionamento da aprendizagem 
das crianças e as práticas de ensino para a “dona de casa” ajudar 
os seus filhos no seu processo de aprendizagem. Além disso, a 
escola recebia crianças recém-nascidas até os três anos de idade 
para serem “cobaias” das alunas e auxiliarem na aprendizagem, 
ao fornecerem na prática a experiência de como cuidar de crian-
ças. Geralmente, eram crianças pobres que, com a permissão dos 
pais, eram trazidas para a escola, essa que se responsabilizava 
pelo fornecimento de alimento e enxoval.
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Ao finalizar todas as matérias, as alunas também eram 
obrigadas a entregarem uma tese de conclusão de curso sobre 
algum tema aprendido do último ano de curso. Essa tese era um 
texto de algumas poucas páginas, no qual a aluna deveria opinar 
sobre algum tema relacionado a formação da “dona de casa” e 
sobre a sua importância na sociedade e, principalmente, na famí-
lia. Após a entrega do texto, a nota era acrescentada a matéria 
de português e, por fim, a aluna estava apta para a formatura e 
receber o seu título de “dona de casa”.

O diploma só era concedido para as alunas que completas-
sem o curso, no entanto, ainda eram aceitas meninas para reali-
zarem algumas matérias técnicas avulsas. Aliás, a escola recebia 
três categorias de alunas: categoria A, para as meninas vindas 
do interior que se estabeleciam na escola em regime de inter-
nato; categoria B, para as alunas que viviam na cidade do Natal 
e estudavam em regime de semi-internato; e a categoria C, para 
as alunas que faziam as matérias avulsas. Já que o propósito do 
curso era que as alunas vivessem um processo imersivo de apren-
dizagem que possibilitasse que elas experimentassem ser “donas 
de casa”, as educandas deveriam compreender “[...] a responsa-
bilidade de manter a casa na mais perfeita ordem, [elas] cuidam 
especialmente do dormitório, limpam os moveis, concertam as 
roupas, etc. [...]” (LIGA DE ENSINO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, 1945, p. 15).

Na configuração do “lar ideal” era necessário a “mulher 
ideal”, peça chave desse projeto. Processo que tinha o corpo femi-
nino como objeto de intervenção, esse que era esquadrinhado, 
manipulado e formatado para adequar-se aos novos critérios 
estéticos, higiênicos e domésticos. Um movimento que visava 
a docilidade feminina, sua submissão e repressão, expurgando 
os sentimentos considerados nocivos, como a raiva, a libido, o 
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prazer, substituídos pela abnegação, pela calma, pela subservi-
ência. Foi na mulher que a educação doméstica fez o seu mais 
importante experimento, em dominar com “delicadeza” e paci-
ência o seu corpo, transformando-a na “cidadã ideal”, protótipo 
perfeito da sociedade que pretendia-se construir, a sociedade 
disciplinar (FOUCAULT, 2007).

A DONA DE CASA COMO CIDADÃ

[...] cabe à dona de casa, que é sempre a mais interessada 
e deve ser a mais entendida neste assumpto começar o 
esforço afim de melhorar as condições actuais. O que 
ella precisa comprehender é que a dona de casa é cidadã 
desta republica, tanto quanto o homem é cidadão e tem 
suas responsabilidades para com a Pátria e seus deveres 
cívicos que comprir. Não há ninguém a quem este apreço 
possa ser tão propriamente dirigido. Nunca os encargos 
foram collocados tão pesadamente sobre os hombros da 
mulher como agora (AZEVEDO, 1921, p. 23-24).

Esse trecho foi retirado da tese de conclusão de curso de 
uma aluna da Escola Doméstica, publicada na íntegra pela revista 
Pedagogium. O texto foi assinado por Alzira Azevedo, aluna for-
mada em 1921. O tema desenvolvido por ela foi “a ação social 
da mulher brasileira”, sob o título A dona de casa como cidadã. 
Com efeito, Alzira Azevedo utilizou dos vários conhecimentos 
articulados pela escola em seu texto e apresentava um proposta 
inovadora sobre a ação da mulher no contexto brasileiro, entre-
tanto, inspirado, em grande medida, no que já vinha aconte-
cendo no contexto europeu. Ademais, em parte, muito do que 
seria a sua tese se relacionava com o que algumas mulheres já 
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vinham desenvolvendo no Brasil, como o caso das organizações 
femininas que não eram, necessariamente, de cunho feminista, 
mas tinham uma proposta de “ação social”.

Um aspecto interessante no trecho acima é que ele foi dedi-
cado às “donas de casa”, sendo utilizado muito dos verbos no 
modo imperativo como: “cabe à”, “deve ser”, “o que ela precisa 
compreender” que possuem um caráter coercivo e impõem uma 
norma. Ainda mais, sendo assinado por uma aluna da Escola 
Doméstica, uma instituição escolar dedicada a formar “donas de 
casa”, o que estava escrito nele se impunha como uma “verdade” 
já que foi publicado com a autorização da escola. Outrossim, o 
texto é de 1921, publicado no Entre Guerras (1918-1939), perí-
odo marcado por tensões no que era reconhecido como espaços 
feminino e masculino, após Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) que transformou as relações sociais e de trabalho. O Brasil, 
apesar de não ter participado diretamente desse evento, também 
foi afetado por essas transformações. Além, é claro, da popula-
rização da luta feminista no Brasil e das manifestações à favor 
do sufrágio feminino que vinham ganhando força no início da 
década de 1920. Até mesmo nos setores mais conservadores, era 
perceptível uma ordem discursiva que supunha a mulher como 
central na sociedade em equivalência a importância ao homem. 
Porém, a diferença é que, nesse caso, a importância da mulher 
estava associada a uma naturalização da sua atuação como “dona 
de casa”, sendo os limites entre a identidade da “dona de casa” e 
a da “mulher” indefiníveis, ou seja, estavam tão associadas que 
pareciam ser a mesma coisa.

Ao analisar essas fontes a partir da perspectiva adotada pela 
Judith Butler (2019), é possível reconhecer que o ato de nomear é, 
ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também 
a inculcação repetida de uma norma. Sendo assim, a linguagem 
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é performativa no momento em que ela é reconhecida como uma 
repetição, regida por regras que dão sentido ao seu acontecimento 
aleatório, dentro de um contexto histórico, regional e institucio-
nal. A performatividade não é, assim, um “ato” singular, pois ela 
é sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. 
E na medida em que ela adquire o status de ato “presente”, ela 
oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição. 
Um ato performativo é aquela prática discursiva que efetua ou 
produz aquilo que ela nomeia, é uma inevitável prática de signi-
ficação, de demarcação e delimitação daquilo que se refere. Esse 
processo de distinção tem alguma força normativa e, até mesmo, 
de violência, pois, ele só pode construir através do apagamento, 
limitando “algo” ou “alguém” através da imposição de um certo 
critério e de um princípio da seletividade.

Nesse sentido, o ato de nomear um conjunto de ações, dis-
cursos e comportamentos como “a dona de casa deve”, delimi-
tava a feminilidade à um princípio de homogeneidade, excluindo 
aquelas que não se enquadram dentro desses critérios. Nesse caso, 
ela irrompia uma divisão binária entre o que seria o masculino e 
o que seria o feminino, reconhecendo apenas duas possibilidades 
de existir, que seriam definidas a partir do órgão genital ao nas-
cimento, delimitando o “quem deve o quê” e o “quem não deve”.

O processo de (re)organização do espaço doméstico que 
se disseminou entre a burguesia no século XIX, veio acom-
panhado da tentativa de estabelecer uma nova norma no que 
corresponde às relações de gênero, que a partir desse momento, 
se estabeleceu através de requisitos mais criteriosos entre o que 
seria função masculina e feminina nessa sociedade que nascia. 
A função masculina é a menos definida, pois o homem era con-
siderado o “ser universal”, era sobre ele que falava a filosofia, 
a ciência, a religião. Enquanto isso, a mulher é o “outro” nessa 
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ordem discursiva, constantemente nomeada e qualificada para 
delimitar bem o seu lugar.

Ao longo da sua tese, Alzira Azevedo defende que com as 
mudanças urbanas e industriais que transformaram os hábitos 
alimentares e domésticos no início do século XX, apesar de faci-
litarem a vida das “donas de casa”, como através do saneamento e 
dos produtos industrializados, reduziram o seu poder de escolha 
e de decisão sobre a qualidade daquilo que entrava na sua casa:

[...] quando a roupa, os alimentos e outros artigos são feitos 
em casa, a mulher determina, por fiscalização pessoal, que 
sejam do melhor material disponível. Da mesma maneira, 
ella hoje deve pessoal ou collectivamente, assegurar-se 
dos melhores padrões de beleza e hygiene nos artigos 
comprados. Noutras palavras, uma parte do tempo que se 
economiza, comprando-se artigos já prontos, deve a dona 
de casa empregar em esforços para melhorar as condições 
do operário, executando planos práticos neste sentido. 
E precisamente considerar que uma compra eficiente é 
baseada tanto no preço como no valor, na qualidade [...] 
(AZEVEDO, 1921, p. 24. Grifos Nossos).

Apesar de ser um texto escolar, é perceptível no tom da 
escrita da autora, a finalidade de aconselhar a “dona de casa”. 
Alzira Azevedo, que a partir de então, possuía um diploma que 
lhe garantia um lugar de autoridade no assunto, elaborou um 
texto fazendo algumas indicações sobre como deveria agir a 
“dona de casa” moderna. Nesse sentido, já que ela não era mais 
a produtora dos artefatos que entravam em sua casa, a partir 
desse momento, deveria agir fiscalizando aqueles que produziam 
efetivamente. Novamente, nesse trecho, há o emprego do verbo 
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no modo imperativo, como no caso de: “deve a dona de casa”. 
Há também uma amostra do que seriam esses deveres: fiscalizar 
como eram feitos os produtos consumidos em sua casa. Ou seja, 
em uma sociedade industrial, os produtos domésticos passaram 
a ser industrializados, o que distanciava o consumidor da fabri-
cação. Além disso, a questão da preocupação com as condições 
dos operários estabelece relações discursivas com o movimento 
de educação doméstica europeu que também produziu discursos 
sobre o papel da “dona de casa” na defesa de melhores condições 
da vida do proletariado (Cf. AMARAL, 2002). No entanto, em 
nenhum momento dessa pesquisa foi encontrado menção há 
ações que tivessem como público alvo o operariado, apenas se 
falava da importância.

Marina Maluf e Maria Lúcia Mott (1998) afirmam que o 
ritmo das mudanças ocorridas, nesse período, foi considerado 
por muitos como um sinal alarmante, acompanhado de certa 
ansiedade por parte dos segmentos mais conservadores da socie-
dade, já tomados pela vertigem das grandes transformações que 
o país vinha vivendo, sobretudo, a partir do último quartel do 
século XIX. Dessa maneira,

A imagem da mãe-esposa-dona de casa como a principal e 
mais importante função da mulher, ensinado por médicos e 
juristas, legitimado pelo Estado e divulgado pela imprensa. 
Mais que isso, tal representação acabou por recobrir o ser 
mulher – e a sua relação com as suas obrigações passou a ser 
medida e avaliada pelas prescrições do deve ser (MALUF 
& MOTT, 1998, p. 374).

As prescrições direcionadas às mulheres eram dedicadas ao 
suposto “dever”, independentemente da mídia em que se colocavam 
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essas recomendações, desde teses científicas, até mesmo obras 
literárias. Em seguida, Alzira Azevedo começou a descrever qual 
seria então o “papel” dessa mulher nessa nova sociedade:

[...] a iniciativa deve surgir dos cidadãos e não do Governo, 
embora este possa e deva animal-a de muitas maneiras 
praticas. E esta iniciativa pode ser muito acertadamente das 
donas de casa. Há trez planos que nos parecem inteiramente 
bem praticáveis, dois dos quaes aproveitariam duas forças 
latentes que assim se tornariam muito mais uteis tendo 
esta oportunidade de trabalhar. Estas duas forças são as 
professoras publicas e particulares e as ligas femininas 
(AZEVEDO, 1921, p. 24. Grifos Nossos).

Por ser um texto escolar, que servia para comprovar o que 
a aluna aprendeu nos anos de curso doméstico, possivelmente, 
esse plano que Alzira Azevedo estava descrevendo em sua tese 
era baseado em discussões presentes nas aulas que participava. 
Primeiramente, ela apresentou como recurso a atuação dos 
cidadãos nessas ações, mais precisamente mulheres. Percebe-se, 
por meio desse trecho, como a educação doméstica era de cunho 
liberal por não atribuir ao Estado a autoridade para impor esse 
tal plano. É interessante que ela defende a organização política 
feminina, porém, de maneira indireta, agindo sobre o “social” 
de maneira independente, sem atuar diretamente na política de 
Estado. Aliás, ela une professoras e “donas de casa” como as pro-
tagonistas nesse processo. Talvez, essa fosse uma tática de atuação 
política feminina que não agisse de forma direta para não entrar 
em conflito com a rigidez das relações de gênero. Por outro lado, 
poderia ser apenas uma maneira de se conformar com uma con-
dição feminina secundária e agir de acordo com a norma imposta.
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De qualquer forma, em seu texto ela apresentou três planos, 
sendo que, o primeiro era: “[...] organizar clubs de agricultura, 
interessando-se os seus membros nas condições hygienicas do 
mercado local, na venda dos productos, nos melhoramentos pos-
síveis [...]” (AZEVEDO, 1921, p. 24). Esses clubes serviriam para 
estabelecer relações entre consumidores e produtores, e também, 
para criar regras acerca dos métodos de produção e das maneiras 
mais higiênicas no tratamento dos alimentos. Ou seja, a “dona 
de casa” consumidora, a partir de então, assumiria um novo 
papel, daquela que fiscaliza como seria produzido os produtos 
que entrariam no seu lar. Esses produtos precisariam estar em 
condições que garantissem a qualidade e a higiene, assegurando 
a manutenção do seu lar em perfeita harmonia. Em seguida, ela 
citou o segundo plano que daria continuidade ao primeiro:

[...] a cooperação entre os vendedores e consumidores, 
quer dizer da parte destes, na sua maioria donos de casa, 
desempenhar mais interesse e obter mais conhecimentos 
acerca das circumstancias e, que os vendedores são obri-
gados à produzir e, da parte do vendedor, significa um 
estudo das necessidades do comprador e um esforço para 
attender mais economicamente ao bem estar reciproco 
(AZEVEDO, 1921, p. 25).

Os planos descritos por Alzira Azevedo inseririam as 
mulheres em lugares de liderança, pois elas seriam responsáveis 
por organizar cooperativas, estabelecer relações entre produtores 
e consumidores, fiscalizar se estão ou não sendo cumpridas as 
normas higiênicas. Essas mulheres não agiriam de maneira indi-
vidual, mas coletivamente e de maneira organizada para atingir 
tais metas. Por isso, em outro trecho, ela cita o terceiro plano 
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que seria a criação das Ligas Cívicas Femininas que abrangeriam 
ainda mais funções:

[...] o nosso terceiro plano é a Liga Cívica Feminina que 
teria por fim estudar as codições locaes, tendo reuniões 
regulares para discutir os problemas e determinar os 
modos de agir. Dizem por ahi que, quando os homens 
se juntam já se sabe que é parar tratar de política, e as 
mulheres da vida alheia. Ora, o primeiro cuidado desta 
nossa Liga deveria ser fugir ao perigo de cahir em qualquer 
um destes dois vícios. Não é bom o cidadão que critica o 
Governo que elle mesmo elegeu. Não será também o papel 
desta Liga pugnar pelo voto feminino. Isto virá a seu tempo. 
O que queremos agora é boa alface e outras hortaliças, 
leite puro e hygienico, donas de casa preparadas e bem 
comprehendoras da sua responsabilidade, e communidades 
que prestem a attenção devida à educação, hygiene e outros 
problemas sérios (AZEVEDO, 1921, p. 25).

As Ligas Cívicas Femininas descritas pela autora assemelha-
vam-se muito as associações femininas europeias citadas na con-
ferência A Educação da Mulher no Brasil de Henrique Castriciano 
(2011). Eram organizações lideradas por mulheres com o objetivo 
de atuar em prol da solução dos problemas sociais, fossem eles: 
alimentares, educacionais, de saúde pública e familiares. É inte-
ressante que ela cita um comentário acerca de como as mulheres 
eram taxadas de “fofoqueiras” e apesar de não afirmar se con-
corda ou não, em nenhum momento, há uma contestação por 
parte dela. Logo em seguida, ela deixou claro que não está entre 
os objetivos dessa liga falar sobre política e, muito menos, sobre 
o voto feminino. Nesse caso, o que deveria importar é uma “boa 
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alface e outras hortaliças, leite puro e hygienico”, isto é, a finali-
dade da liga idealizada pela autora do texto seria dedicar-se aos 
assuntos que “deveriam” interessar as “donas de casa”. Para ela, 
o voto “virá ao seu tempo” como um destino já garantido, mas 
que nesse momento, não era tão importante quanto a “educação, 
hygiene e outros problemas sérios”.

É possível perceber uma certa limitação da visão de política 
como apenas aquela institucional e partidária, terreno proibido 
para as mulheres. No entanto, essas práticas que ela menciona 
também são políticas, talvez, a ideia era evitar o uso do termo 
político porque atrairia muitos olhares reprovadores, então 
se exercia política sem nomeá-la como tal. Política associada a 
manutenção da família, essa sim, era entendida como uma “polí-
tica feminina”. Além disso, nesse período, existia um intenso 
“antifeminismo”, o que levava ao crescente medo das mulheres 
em se “associarem” às feministas por estarem se interessando 
por assuntos sociais e políticos (SOIHET, 2001, 2005; SOUZA, 
2017). Por essa razão, ela deixou claro que não tinha nenhum 
tipo de relação entre as Ligas Cívicas Femininas e o movimento 
feminista. Desse modo, ela continuou sua tese descrevendo sobre 
quais assuntos interessariam essa liga:

[...] e quaes são os assumptos pelos quaes a Liga deverá se 
interessar? Ver que a professora ou o professor desempenha 
satisfactoriamente suas attribuições, que o prédio em que 
o Grupo funcciona seja devidamente installado, que o 
mercado receba as attenções e cuidados necessários, que 
se amparem as creanças e pessoas desvalidas e procurará 
proporcionar uma sociabilidade sã à mocidade local, pro-
moverá divertimentos a um tempo moraes e instructivas, e 
assim por diante. Cada momento trará as suas necessidades. 
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E donas de casa e mães patriotas devem attender ao apreço 
destas necessidades. Deste modo, ellas hão de concorrer 
com a sua cooperação para uma obra de grande proveito 
social e econômico (AZEVEDO, 1921, p. 26).

Os interesses aos quais a liga deveria preocupar-se, segundo 
Alzira Azevedo, era fiscalizar as escolas, se os professores esta-
vam desempenhando bem as tarefas que lhe eram atribuídas, se o 
prédio estava de acordo com as normas de higiene e segurança. Se 
a população desvalida, sobretudo, as crianças, estavam vivendo 
em condições adequadas. Como também, prover divertimento 
e sociabilidades para a juventude que condissesse com a mora-
lidade. Ou seja, as “donas de casa” não estariam exercendo essa 
função apenas em suas casas, elas eram “donas de casa” publica-
mente também. Elas eram responsáveis em manter a “harmonia 
social” e estarem atentas se toda a comunidade vivia de acordo 
com os códigos morais e higiênicos.

Ao fim desse trecho, ela evidenciou a característica “coope-
rativa” da “dona de casa”, ela não era a protagonista, mas a coad-
juvante de todo um “projeto social”, colaborando com o homem. 
Esse “projeto social” estabelecia um ideal burguês de família, 
alicerçado em torno dos valores de formação da família nuclear. 
E uma peça central para a sua concretização era a mulher, por 
isso, surgiu essas iniciativas educacionais direcionadas exclusi-
vamente às mulheres e voltadas para a racionalização do espaço 
doméstico. A Escola Doméstica cumpria bem esse requisito e 
formou muitas “donas de casa”, um corpo feminino que preci-
sava ser de família, branca, de elite, casada, mãe, mas não apenas 
isso, elas eram versões aprimoradas, educadas e adestradas para 
essa nova sociedade urbana burguesa. Ela era disciplinada, pri-
meiramente, para ser uma “dona de casa” materna, cuidadora, 
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enfermeira, afetuosa, econômica, caridosa, cozinheira, discreta, 
esforçada. Porém, sua função não se limitava exclusivamente ao 
seu lar privado, ela também era uma “dona de casa cidadã” que 
ajudava os pobres e desvalidos, criava organizações femininas, 
liderava outras mulheres, fiscalizava a sociedade para garantir se 
estava sendo seguido o código de higiene. Ela também se preocu-
pava com a situação dos trabalhadores, operários, agricultores, 
prezava pela infância e pela juventude.

A atividade da filantropia, por exemplo, era vista como 
muito produtiva paras as mulheres. Elas eram incentivadas a 
ajudarem os desvalidos, as crianças abandonadas e as mulheres 
em situação de vulnerabilidade. Estimulava-se a criação e par-
ticipação em organizações femininas beneficentes como as que 
se expandiram no início do século XX, assunto discutido por 
Rachel Soihet (2012). Sobre elas, a historiadora deixa claro que 
eram uma espécie de contraponto das organizações feministas 
da época. Essas mulheres se responsabilizavam em ajudar os 
pobres e desvalidos, principalmente, crianças e mulheres através 
da organização de eventos sociais nos quais os membros da elite 
participavam e realizavam doações. No Rio Grande do Norte, 
por exemplo, existiu as Damas de Caridades que ensinavam as 
meninas pobres e a Aliança Feminina, que atuou nos anos de 
1920 e 1930 para ajudar as operárias da Fábrica de Tecidos de 
Natal (DIAS, 2003).

Essa “dona de casa cidadã” era um dos padrões de femi-
nilidade do início do século XX, ideal compartilhado com a 
professora que atuava como a versão profissional da mulher, 
sendo assim, as duas “deveriam agir” em conjunto, uma comple-
mentando a outra. A mãe seria a primeira educadora, aquela que 
cuida e ensina o seu filho como viver em sociedade e como “ser-
vir” a Pátria. Ela quem deveria ser a protetora dos pequeninos 
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e ensina-los a serem “pessoas de bem”. Se caso, não fosse a mãe 
da casa, seria a mãe da escola, a professora, mãe dos filhos dos 
outros, mantenedora dos bons costumes no espaço público, 
como discutido por Rossana Kess Pinheiro (2009). No entanto, 
mesmo que ela pudesse trabalhar, o imaginário da mulher abne-
gada, em sacrifício, vocacionada ao sacerdócio, não deixou de 
existir, se uma mulher decidisse como prioridade o trabalho, a 
consequência seria uma vida sozinha. A questão do trabalho era 
até estimulada para as jovens solteiras, como um meio provisório 
de vida até o casamento. Se a carreira e marido não combina-
vam e se não era moralmente admitido qualquer outro tipo de 
relacionamento afetivo que não objetivasse o casamento, traba-
lhar implicava, na maioria das vezes, solidão. Conforme Wilson 
Xavier (2015, p. 131):

Entre esses dois modelos de educação – o doméstico e o 
público - a mulher podia ser entendida como elemento 
estratégico para a reedição das relações entre a Casa e 
o Estado, nas quais, naquele momento de ascensão das 
ideias republicanas, podia proporcionar à Casa, sem 
romper com os limites contextuais impostos, o aceite e 
o reconhecimento da interferência do Estado, posto que 
no campo do imaginário já se processava a identificação 
entre o papel de cuidadora/educadora com a função social 
de ensinar crianças. Neste imaginário social, cuidar de 
crianças na escola primária lembra cuidar de filhos ou 
irmãos menores em casa, o magistério é como se fosse, 
portanto, um prolongamento de suas funções domésticas.

Portanto, é possível perceber por meio desse estudo como 
a “ordem de ser de um dado gênero ocorre por caminhos 
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discursivos” (BUTLER, 2003, p. 209). Nesse sentido, o ato da 
linguagem é performativo e produz aquilo que nomeia, ou seja, 
quando afirmava-se que uma mulher “deve ser” se atribuía à ela 
uma norma, um modo de ser. Assim sendo, o discurso é coer-
civo, ele exerce poder. Conforme Michel Foucault (1993), o poder 
se mantém e é aceito porque ele não pesa como uma força que diz 
não, mas, porque, de fato, ele permeia, produz coisas, induz ao 
prazer, produz discurso. Isto posto, o poder sobre a feminilidade 
não se exercia apenas em atribuir o “dever” às mulheres, mas 
também, induzia prazer, provocava o sentimento de pertenci-
mento, de valorização, de importância. Ao atribuir à “dona de 
casa” a função de “cidadã” ela ganhava destaque, era valorizada e 
encontrava um lugar para si mesma na sociedade.
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A RESISTÊNCIA E DIVERSIDADE 
DOS POVOS ORIGINÁRIOS NO BRASIL 

DESDE O SÉCULO XV
Cláudia Battestin 

Jailson Bonatti

O projeto da descoberta, conquista 
e colonização: de Américo à América

As palavras que intitulam esta escrita manifestam a necessidade 
de pensarmos e conhecermos o tempo, o lugar, a voz e a escuta 
dos povos originários, que por muitos séculos puderam prati-
car suas cosmologias e manifestações culturais com liberdade. 
Nesse sentido, buscamos compreender a trajetória dos povos 
originários no Brasil, enquanto elemento teórico que antecipa 
e solicita um exercício crítico em torno das marcas e influên-
cias do projeto de colonização. Essa trajetória secular marca as 
estruturas e sistemas excludentes com diversas comunidades da 
América há mais de 500 anos, resultando gradativamente em 
um sistema social que foi capaz de manifestar mecanismos de 
exclusão, violência, discriminação e extermínio, caracterizando 
as estruturas do projeto colonialista.



A RESISTÊNCIA E DIVERSIDADE DOS POVOS 
ORIGINÁRIOS NO BRASIL DESDE O SÉCULO XV

80

No Brasil, por exemplo, quando se fala sobre o “desco-
brimento”, não se tem a lucidez de que a narrativa construída 
secularmente está mascarando a realidade subversiva pela qual 
os povos originários foram vítimas: a invasão e o roubo de terri-
tórios habitados por eles. Embora, consultando algumas fontes a 
partir da história da conquista e da sujeição dos povos indígenas 
pelas forças europeias, não é essa a reflexão que pretendemos, 
mas de reconhecermos parte desta história sangrenta contra os 
povos que ainda resistem a todas essas atrocidades, enquanto um 
giro e movimento decolonial (BALESTRIN, 2013).

A partir de leituras e proposições em Enrique Dussel (1994) 
no campo do pensamento crítico latino-americano, propomos 
pensar desde os movimentos que refletem um modo peculiar o 
ocultamento dos genocídios, etnocídios, ecocídios e epistemi-
cídios sofridos pelos povos originários. Com isso, pretendemos 
também realizar um exercício pedagógico de modo a reconhecer 
as influências marcantes e violentas da realidade colonialista 
implantada na “América”. Convém ressaltar que a nomenclatura 
América Latina, representa a chegada da invasão a este território.

De acordo com Enrique Dussel (1994) é no ano de 1492 que 
o “descobrimento” da quarta parte oriental do mundo instituiu o 
“descobridor/navegante”, enquanto explorador e controlador da 
natureza e dos povos que habitavam a “América”. O nome dado 
ao continente surge a partir de um projeto que visou o “descobri-
mento”, conquista, colonização e domínio, uma vez que o ima-
ginário do descobridor relegou um momento de superioridade e 
totalidade do ser eurocêntrico. A nomenclatura “América”, deri-
vada do latim “Americi Terra vel America” que significa “Terras 
de Américo ou América”, justamente aparece para nomear em 
homenagem ao invasor Américo Vespúcio, que contribui no ano 
de 1507 com as informações da “descoberta” do novo mundo:
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Esse processo de ocupação do território deu origem a um pro-
cesso extremamente complexo de relações entre as sociedades 
indígenas, que aqui se haviam instalado nos últimos dez mil 
anos, e os grupos populacionais ibéricos que aqui chegaram 
durante o período colonial, julgando-se os descobridores 
deste Novo Mundo. Nenhuma dessas sociedades que aqui 
se estabeleceram, entretanto, são autóctones. Os grupos 
indígenas vieram da Ásia, provavelmente em migrações 
sucessivas, no decorrer da última glaciação. Foram pouco 
a pouco descobrindo, colonizando e ocupando o imenso 
território americano, e procurando formas mais eficientes de 
adaptação às paleopaisagens frias e secas da época glacial. Ao 
longo dos milênios, terminaram por ocupar toda a América 
do Sul. Alguns grupos permaneceram nômades e caçado-
res-coletores-pescadores. Outros deram origem a sociedades 
muito complexas e diferenciadas, estabelecidas em aldeias no 
Amazonas ou mesmo em cidades nas montanhas dos Andes e 
no altiplano boliviano. Esses grupos nativos sul-americanos, 
no limiar da Idade Moderna, não poderiam ter idéia de que 
seus destinos históricos estavam relacionados com outros 
grupos provenientes de duas longínquas nações ibéricas, 
Portugal e Espanha (KERN, 2000, p. 70).

De acordo com Muradás (2008) a narrativa de “descoberta 
da América” no ano de 1492 formalizou as condições de explo-
ração econômica das coroas ibéricas de Espanha e Portugal, pre-
senciando acordos que qualificaram as divisões geográficas antes 
mesmo do conhecimento real dessas terras. Importante situar 
que esse contexto se alçou desde as concepções mercantilistas 
e metalistas, que se desenvolviam enquanto estruturas expoen-
tes do capitalismo econômico ocidental, o qual, alicerçado nas 
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evoluções de classes burguesas, destituíram o espaço de domínio 
dos feudos e da nobreza ibérica. Tal contexto, visualizado na 
Europa, contribuiu para alavancar as artes e as ciências, ambas 
imbricadas em importantes movimentos de superação das con-
cepções medievais, alçando a constituição renascentista e ilumi-
nista (MURADÁS, 2008). O descobrimento do “Novo Mundo” 
veio como um avanço científico, cultural e geopolítico que colo-
caria a Europa no centro dessa ordem mundial eurocentrada, ou 
como Quijano (2014) classifica “eurocentrismo”.

Por conseguinte, o projeto da colonização e domínio, mar-
cam uma posição ontológica que não apenas se origina da noção de 
inferioridade do sujeito colonizado, como elemento de sua escravi-
zação, mas que precisa constantemente reforçar a imagem de um 
sujeito que coloniza perante outro que é ativamente colonizado 
(MEMMI, 1977). Nesse projeto, a invasão teve como consequência 
não apenas o extermínio das comunidades, mas principalmente 
o esquecimento da historicidade das relações socioculturais já 
praticadas. É com isso que a consciência colonizadora impetra e 
constrói momentos de apagamento ativo e violento de uma linha 
histórica singular das manifestações socioculturais na “América”. 
As experiências históricas dos momentos vividos pelos povos ori-
ginários na “América” tiveram como resultado uma significativa 
diminuição da prática natural. Um exemplo que cabe ser mencio-
nado é a perda das línguas originárias, esses processos históricos 
estabelecidos entre a doutrinação, exploração e dominação,

[...] deixaram mazelas e lacunas, principalmente na influência 
identitária linguística dos povos originários. Dentre tantas 
influências culturais sofridas pelos indígenas, a linguagem se 
enquadra como uma das grandes perdas da cultura imaterial 
(BATTESTIN; BONATTI; QUINTO, 2019, p. 21).
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Diferentes espaços habitados pelas culturas originárias 
foram tomados como “objetos” possíveis de exploração. Os 
recursos biológicos, por exemplo, passaram a ser colocados 
como recurso econômico, e não como fonte de vida para a 
sobrevivência humana, posto que, a ordem mundial capitalista 
visava à exploração e roubo das riquezas naturais desfrutadas 
por esses povos. Nesse processo, a qualificação do colonizador 
como consciência superior e de sua cultura como “benéfica” ao 
desenvolvimento de um ideal de civilização, implica no ocul-
tamento e invisibilidade das diferentes manifestações culturais 
(QUIJANO, 1998). Apesar de toda autoridade e vontade imposta 
pelos colonizadores na tomada dos territórios ancestrais, muito 
da cosmologia resistiu e permaneceu:

(...) através das fendas puderam deixar aflorar uma luz e 
força para seguir lutando diante das imposições de outros 
modos culturais. [...] É diante de tantas imposições, regras, 
proibições e silenciamentos, que os indígenas conseguiram 
resistir e reafirmar as suas identidades e particularidades 
culturais (BATTESTIN; BONATTI; QUINTO, 2019, p. 17).

É nesse sentido que a existência dos povos originários 
demarca um espaço de resistência. Cada povo, história e cultura, 
traz consigo conflitos e lutas intermináveis que foram capazes de 
manter e assegurar a permanência da vida na terra, da vida dos 
povos que resistiram e resistem a uma lógica perversa de exclu-
são e opressão imposta pelos projetos de colonização vividos na 
América. O exercício crítico e reflexivo desta escrita, consiste em 
não esquecer! Não ocultar! Não silenciar! Pois precisamos ecoar 
o que foi o projeto da descoberta, conquista e colonização: De 
Américo a América.
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Terra Brasilis: Colonização portuguesa no Brasil

O Brasil é considerado o maior país em extensão geográfica 
e de diversidade sociocultural da América Latina, apresenta uma 
rica biodiversidade em diferentes ecossistemas, tornando essa 
por muito tempo a mais cobiçada terra das Américas. No passado 
histórico recente, a exploração dessa grande massa de riqueza 
natural foi decisiva nos primeiros momentos da invasão da costa 
brasileira por Pedro Álvares Cabral, e da posterior incorporação 
das terras brasileiras ao domínio da coroa portuguesa no início 
do século XVI.

Figura 1 – Representação cartográfica 
das terras brasileiras (Terra Brasilis) em 1519

Fonte: Guia Geográfico História do Brasil (2020).
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Um importante registro feito no século XVI elucida um 
pouco do que foi a chegada dos portugueses na América. A 
Nova Gazeta da Terra do Brazil (New zeuiung ausz Presillandt) 
é o mais antigo manuscrito alemão sobre o Brasil. Publicado no 
ano de 1515, sem evidências de autoria, o texto é encontrado 
pelo historiador Konrad Haebler no ano de 1895, e sua tradução 
para o português é feita somente no ano de 1922 por Clemente 
Branderburger. O manuscrito mostra detalhes do que seria a 
chegada dos primeiros navios nestas terras:

Noticia trazida por um navio, que tinha sahido de Portugal 
para descobrir a terra de Brasil mais adiante do que antes se 
conhecia, e na volta chegou a ilha de madeira, escripta por 
um bom amigo de Madeira para Antuerpia. Sabeis que aos 
12 de outubro de 1514 chegou aqui na Terra do Brasil, um 
navio, por falta de vitualhas, o qual D. Nuno, Christovam 
de Haro e outros harmaram. Os navios foram com licença 
Del Rei de Portugal para descobrir a terra do Brasil, tendo 
descoberto a terra cerca de 700 milhas mais além do que 
antes se conhecia (BRANDERBURGER, 1922, p. 36).

É a partir desse momento histórico que situamos a experi-
ência implicada na ontologia da “descoberta” destas terras, mas 
a “descoberta” que desde sempre vem encobrindo a realidade do 
que aconteceu: invasões e massacres. Tudo isso oportunizou privi-
légios às coroas ibéricas, bem como o subterfúgio da dominação e 
exploração econômica eurocêntrica. A racialização esteve presente 
e fortemente anunciada nesse momento, de modo a constituir a 
existência do outro sob a classificação: “índios, gentes desta terra 
[gentios], bugres, e etc.”, quando na realidade as culturas nativas 
do Brasil já reconheciam e possuíam suas identidades e práticas 
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culturais distintas. Nesse sentido, as comunidades étnicas presen-
tes por todo o território brasileiro experienciaram historicamente 
a deflagração do “descobrimento” e da colonização. Uma amostra 
de como eram descritas as relações culturais dos povos originá-
rios podem ser observadas na tradução de Branderburger:

E quando, na costa do Brasil, tornaram a navegar em 
direcção sudoeste, acharam muito bons rios e portos, da 
mesma maneira ao subirem (a costa), tudo bem povoado. E 
dizem, que quanto mais para o cabo tanto melhor a gente, 
de bom trato, de índole honrada. Não ha nelles nem um 
vício, a não ser que um povoado guerreie o outro. Não se 
comem, porém, uns aos outros, como na Terra do Brasil 
inferior (das baixas latitudes). Matam-se todavia, uns aos 
outros, não fazendo prisioneiros. Dizem que o povo é de 
muito boa e livre condição, não havendo naquela costa 
leis nem rei, a não ser que honrem os velhos entre eles e 
lhes obedeçam, como na Terra do Brasil inferior. Tambem 
é todo o mesmo povo; só tem outra língua (1922, p. 37).

Aproxima-se a isso, a presença de comunidades originárias: 
tupis-guaranis, povos amazônicos e jês, ambos representam a 
resistência histórica da colonização das comunidades originá-
rias que viviam, ou em agrupamentos, ou com aspectos de vida 
seminômades, com culturas e modos de sobrevivência circular 
em diversas regiões.

Importante considerar neste momento que não se mantenha 
uma imagem idílica ou genérica dos povos que aqui habitavam, mas 
de reconhecer que entre eles existiam também conflitos, guerras e 
disputas de territórios. Também, de não aproximar ou comparar 
essa imagem com os conflitos, disputas e guerras do ocidente, pois 
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falamos de espaços e tempos históricos distintos que acabam encon-
trando-se violentamente na colonização. Contudo, nos reservamos 
sempre a uma posição crítica de não passar a impressão da não 
existência de conflitos entre tais povos, uma vez que com a invasão 
e colonização europeia, as particularidades e singularidades desses 
povos foram totalmente deslegitimadas, subjugadas e violentadas 
até o tempo presente. Retida nessas constatações, reafirmamos as 
relações sociais e culturais das populações originárias enquanto 
modos autênticos de economia, política e cosmologia, de acordo 
com as necessidades que os ambientes naturais dessas sociedades 
possibilitaram, que é próprio de cada momento histórico.

Diante dessa diversidade de existência dos povos originá-
rios fica evidente observar que, o interesse de Portugal e Espanha 
era conhecer e explorar, ou seja, conhecer as comunidades origi-
nárias para que as mesmas pudessem fornecer alguma estrutura 
adequada para desenvolver o comércio e a procura de recursos 
neste “novo mundo”, e explorar pedras preciosas e recursos bioe-
cológicos para serem comercializados na Europa. Na tradução de 
Brandenburger é notório a fascinação pelos minérios:

“Traz o capitão um homem daquele paiz, que quis ver el – Rei 
de Portugal. Elle diz que quer dar a el – Rei de Portugal infor-
mações de tanto ouro e prata, que vive no paiz, que os navios 
dele não o podem carregar” (BRANDENBURGER, 1922, p. 40).

O Brasil chamou demasiada atenção aos que aqui chega-
vam, em cada embarcação vazia que atracava nos mares dessa 
terra, tinha enquanto retorno, a garantia de uma carga repleta 
recursos naturais, não só de minérios, mas também de madeiras, 
alimentos e, principalmente, os pedidos das peles exóticas de 
animais, esses que eram transportados vivos ou mortos.
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A terra tem também bastante admirável quantidade de 
frutas e boas, e todas ellas differentes das que temos em 
nosso paiz. Acharam também que a terra tem canna fístula, 
mas o menos da grossura de um braço, e mel e cêra, uma 
espécie de gomma, e muita, semelhante a terebinthina; 
muitas aves, e de varias qualidades; abundancia de peixes 
(BRANDENBURGER, 1922, p.39).

Porém, os navios nem sempre retornavam com a biodiver-
sidade brasileira da flora e fauna, pois os povos que aqui viviam, 
também passaram a ser visados pela mão de obra escrava em 
terras europeias. Frei Bartolome de las Casas (2001) escreve em 
seu livro intitulado “O Paraíso Destruído: a sangrenta história 
da conquista da América”, os inúmeros e violentos massacres de 
diversas etnias de povos originários. A relação era de dominação, 
aproveitada pela índole inocente desses grupos, que eram seduzi-
dos e subordinados facilmente ao sistema de encomendas.

As frentes colonizadoras tinham como objetivo imediato a 
exploração e dominação de novas terras e povos. No início, essa 
dominação ocorreu de forma mais pacífica, pois era estabelecida 
uma confiança baseada nas trocas, no escambo, nada justas, 
obviamente. O escambo, poderia ir desde uma carga de madeira 
da árvore Pau-Brasil trocada por exemplo, por pequenos obje-
tos, desde navalhas até um espelho. Com o passar das luas, os 
indígenas começaram a desconfiar e recuar de alguns modos de 
trabalho e controle, iniciando assim a resistência contra a repres-
são, proibição, extermínio e captura por parte dos colonizadores.

Varela associa um enriquecimento para a Europa a custas 
das vidas tiradas e escravizadas nas Américas, sendo que mui-
tos indígenas eram enviados como escravos, “a rainha ganhava 
tantos indígenas que até mandava de presente para sua filha 
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princesa Juana” (1992, p. 128). Nesta mesma direção a tradução 
de Brandenburger nos relata como isso ocorria no ano de 1515:

Sob a coberta o navio está carregado de páu-brasil, e na 
coberta cheio de escravos, rapariguinhas e rapazinhos. Pouco 
custaram aos Portuguezes, pois na maior parte foram dados 
por livre vontade, porque o povo de lá pensa que seus filhos 
vão para a Terra da Promissão. Dizem também que a gente 
daquele paiz alcança a uns 140 annos de idade (1922, p. 40).

Chama-se a atenção de que, com a invasão das terras, os por-
tugueses não encontraram um território desocupado, mas uma área 
povoada por povos indígenas que dispunham de autêntica e con-
solidada organização político-social (MURADÁS, 2008). Apesar 
de já estarem ali, a existência dos povos originários vai aos poucos 
sendo revogada, pois o projeto de colonização nas “Américas” era 
extremamente planejado, tanto que as coroas de Portugal e Espanha 
queriam um mundo dividido juridicamente e pela fé cristã, através 
do Tratado de Tordesilhas. Muradás observa que:

[...] O mais importante: Tordesilhas dividiu o mundo não 
cristão entre as Coroas Ibéricas e que afetou por mais de 
duzentos e cinqüenta anos as relações de ambas. Devido 
ao problema de demarcação dos limites, Tordesilhas não 
era uma fronteira concreta, a ocupação é que a definiria. 
Assim, dentro do contexto político/econômico do século 
XV e à luz do Tratado de Tordesilhas, o formal achamento 
das terras que posteriormente foi chamado de Brasil tinha 
o Sul deste, motivo desta tese, como terras espanholas, [...]. 
Desta forma, o Rio Grande Sul e o sul do Brasil, como terras 
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coloniais, nasceram espanholas e à luz disso começaram 
as explorações (2008, p. 56).

Esse documento foi central para estabelecer a divisão da 
“América” em duas partes, a banda oriental sob domínio da coroa 
espanhola e a banda ocidental sob posse da coroa portuguesa, 
conforme ilustrado no meridiano de Tordesilhas convencional 
na figura abaixo. Por muito tempo esse foi um documento de 
intenso valor ideológico e geopolítico nas disputas por territórios 
e fronteiras naturais entre as duas frentes de colonização. Por isso, 
as demarcações cartográficas do novo mundo detinham apenas 
legitimidade jurídica, enquanto que na prática se distendem a con-
quista sob o jugo do poder e violência dos primeiros colonizadores.

Figura 2 – Mapa Geopolítico da América do Sul

Fonte: Guia Geográfico História do Brasil (2020).
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A colonização foi também projetada pelos interesses da 
Igreja Católica, uma vez que a religião cristã era influente sobre 
os reinados de Portugal e Espanha, e detinha controle sobre as 
decisões políticas e econômicas de ambos. Por esse objetivo:

O conhecimento, ou também a invenção, do Magnus Brasil 
ou Ilha Brasil de Cortesão foi uma cartada geopolítica de 
extrema inteligência da corte portuguesa. Este conceito que 
começou a ser divulgado em 1528 fez com que Portugal 
aumentasse de forma considerável o território do Brasil em 
relação ao Tratado de Tordesilhas em razão do que conside-
rava a indivisibilidade do território demarcado por limites 
naturais e depois acrescido de outras terras argumentando 
o uso pela posse [...] (MURADÁS, 2008, p. 76-77).

No século XVI, Portugal tinha o conhecimento da extensa 
região que compunha o Brasil, território esse que se estendia 
desde as regiões costeiras da Amazônia e chegando até a foz 
do Rio da Prata entre Uruguai e Argentina. Por muito tempo, 
a região do Rio da Prata, por exemplo, foi motivo de conflito 
territorial de posse entre os reinos de Portugal e Espanha.

No ano de 1530, o Rei de Portugal, D. João III envia Martim 
Afonso de Souza em uma expedição para o Brasil, de modo a 
constituir e legitimar a colonização e o domínio sob estas terras. 
O principal objetivo da expedição foi

“[...] lançar os fundamentos da ocupação efetiva da terra, 
estabelecendo núcleos de povoamento, colonização, por-
tanto, povoando a terra, defendendo-a, organizando sua 
administração e sistematizando sua exploração econômica” 
(MURADÁS, 2008, p. 80).
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O Rei D. João III e seus assessores definiram também as 
demarcações da região Sul do Brasil, e já em 1532 houve a neces-
sidade de criação e organização das capitanias hereditárias, 
terras doadas ao domínio de fidalgos da coroa portuguesa. Os 
donatários tinham poderes políticos, judiciários e administrati-
vos, o que conferia privilégios econômicos a eles.

Outras frentes colonizadoras que iniciaram projetos em 
regiões que correspondem hoje ao Paraguai, Argentina, Uruguai 
e Brasil, decorreu diante da organização dos povos originários 
em Missões ou Reduções pela Companhia de Jesus, contribuindo 
para o controle ideológico desses povos:

Mas ao contrário dos outros tupi que os missionários e 
viajantes-cronistas da “Conquista do Brasil” iriam encon-
trar espalhados por uma ampla área litorânea e, depois, 
continental de f lorestas da América do Sul, viviam os 
Guarani dentro de um território bastante mais delimitado. 
Isto muito embora eles fossem, desde antes da chegada 
das caravelas, grupos indígenas sempre nômades em 
busca da Terra Sem Mal. A região Guarani do passado 
delimitava-se originalmente a Oeste do rio Paraguai e 
ao Sul da confluência deste rio com o Paraná. O Oceano 
Atlântico era o seu limite oriental, entre Paranaguá, no 
litoral brasileiro e a fronteira entre o Brasil e o Uruguai de 
hoje. De um território, entre florestas e grandes rios, com 
pouco mais de 500.000 km2, os Guarani dominaram uma 
região de pelo menos 350.000 km2. Concentrados pouco 
mais tarde basicamente nas imensidões do Chaco, foram 
eles primeiros aliados dos espanhóis durante as primeiras 
investidas da Conquista, entre Assunção e os Andes. Foram 
depois reduzidos pelos padres jesuítas e esta experiência 
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é conhecida o bastante para ser repetida aqui. Dentro ou 
fora das terras das missões, foram mais tarde dizimados 
e reduzidos à escravidão pelas encomiendas espanholas. E 
pelas campanhas genocidas de portugueses e bandeirantes 
paulistas (BRANDÃO, 1988, p. 55).

O processo de colonização iniciado pelos jesuítas, tratou-se 
de um projeto utópico fundamentado na Europa do século XVI 
para ser implementado no novo mundo. Este plano de colonização 
tornou-se peça fundamental, pois, segundo Oliveira “era universal 
levar a fé em Cristo para todas as partes do globo” (2010, p. 149). 
Complementando com esta ideia, Neto e Maciel, afirmam que:

A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa da Igreja 
Católica, fundada na Europa em 1540 por Inácio de Loyola. 
Era formada por padres designados de jesuítas, que tinham 
como missão catequizar e evangelizar as pessoas, pre-
gando o nome de Jesus. Os princípios básicos dessa ordem 
estavam pautados em: 1) a busca da perfeição humana 
por meio da palavra de Deus e a vontade dos homens; 
2) a obediência absoluta e sem limites aos superiores; 3) 
a disciplina severa e rígida; 4) a hierarquia baseada na 
estrutura militar; 5) a valorização da aptidão pessoal de 
seus membros (2008, p. 173).

No ano de 1549 chegam as primeiras ordens jesuíticas e 
fundam comunidades que ficaram conhecidas por seus nomes 
em referência a salvação dos povos nativos: Missões Jesuíticas 
ou Reduciones na Região Sul da América que sob o Tratado de 
Tordesilhas compreendia estar ao domínio espanhol. Os jesuítas 
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formaram durante o século XVI até o XVIII, unidades de produção 
autossuficientes no Sul do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina:

Chamava-se de missão a ação de evangelizar os índios. A 
fim de que esta ação fosse contínua, os missionários redu-
ziam os índios, isto é, confinavam-nos num determinado 
espaço, chamado de redução, aldeia ou Pueblo. Na redução 
os índios estavam a salvo dos encomendeiros espanhóis 
e das bandeiras paulistas, pois os jesuítas não permitiam 
a escravidão dos nativos [...] (MURADÁS, 2008, p. 12).

Figura 3 – Sítio Arqueológico da Redução 
de São Miguel Arcanjo em São Miguel das Missões/RS.

Fonte: IPHAN (2020).

Conforme os autores Golin e Ahlert (2009) destacam em 
suas escritas, o começo das reduções jesuíticas no sul da América 
Latina ocorreu em dois momentos. O primeiro iniciou em 1609, 
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com término em 1637 devido aos movimentos de embates entre 
os bandeirantes que reivindicavam as terras do grande planalto 
e do pampa sulino, através de lutas e batalhas contra os padres 
jesuítas e indígenas “catequizados”. O segundo momento, con-
siderado o mais importante de todos, teve seu início no ano de 
1682 com o apoio da fundação dos “Sete Povos”, reconhecido 
ulteriormente pela história como os Sete Povos das Missões, 
sendo considerada a fase de maior desenvolvimento do projeto 
jesuítico na América Latina (JAEGER, 1960).

O fim das reduções ocorreu em meados do século XVIII, 
quando os reinos de Espanha e Portugal resolveram unir forças 
para combater os jesuítas, que por sua vez, estavam desenvolvendo 
e conquistando uma autonomia e independência econômica, 
política, social e, principalmente, educacional (catequizadora) 
com o povo indígena (JAEGER, 1960). As coroas almejavam 
que os jesuítas permanecessem em um processo de submissão 
ao grande império, porém, a história vivenciou algo não espe-
rado. De um lado, os portugueses e espanhóis, e de outro, os 
indígenas e os jesuítas em uma batalha sangrenta e injusta, pois 
o arsenal bélico das coroas era superior ao arsenal produzido nas 
reduções jesuíticas. Após essa batalha, os jesuítas e Guaranis, 
grande parcela dizimada, foram expulsos e obrigados a migra-
rem para outras terras, principalmente no país vizinho Paraguai 
(DOMINGUES, 2006; SOSTER, 2014).

Na passagem do texto de “Uraguai” de Basílio da Gama 
escrito em 1769, observamos o contraponto defendido pelos 
europeus, com relação ao armamento dos Guaranis, basta obser-
var quando Seben ao citar o texto de Basílio Gama, escreve:

E quero ver agora alguém negar/que os pérfidos jesuítas 
ensinavam/a disciplina militar aos bárbaros/índios gentios, 
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e também negar/que mãos traidoras contrabandeavam/
por ásperos desertos, para aldeias/indígenas distantes 
quanta pólvora/e balas sibilantes, e até mesmo/o bronze 
dos canhões que nos seus muros/rugiam contra os brancos 
invasores (2001, p. 90).

Através dessa passagem, convenhamos destacar que a 
batalha se apresentou de forma desigual e injusta, mesmo que 
o confronto fosse esperado entre ambos. Os indígenas Guaranis 
recusaram-se a abandonar suas terras, aumentando ainda mais 
a fúria ibérica de dominação e exploração. Os conflitos surgidos 
a partir do controle ibérico reforçaram os contatos sociais entre 
indígenas e jesuítas, bem como dos movimentos políticos exis-
tentes nos processos das reduções.

Muito antes do conflito, os padres procuravam aliciar os 
caciques das aldeias próximas ao local da fundação de futuras 
reduções. Essa força política sobre os indígenas garantiria aos 
jesuítas o domínio e o início do processo de catequização, esta-
belecendo através da permuta de valores culturais uma relação 
de confiança e aproximação entre os Guaranis, que nem sem-
pre foi passiva e de fácil compreensão. Acerca dessa realidade, 
Oliveira observa que:

O encontro entre a mística cristã e a cosmologia Guarani, 
sob o signo do colonialismo, resultou na invenção de 
novos sujeitos: índios cristãos, índios infiéis, feiticeiros 
endiabrados, padres feiticeiros. [...] Por vezes, o jesuíta 
convertia-se no feiticeiro e incorporava poderes mági-
cos, andando de povoado em povoado realizando curas 
e batizando crianças, ou então o feiticeiro se apoderava 
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da mística cristã e improvisava missas no interior das 
florestas para desfazer o feitiço do padre (2010, p. 34-35).

A cosmologia das comunidades Guaranis era distinta da 
cosmologia cristã, para esses povos a busca de uma terra sagrada 
era conhecida como “Terra Sem Males”. Trata-se de uma procura 
contínua sobre um local de mística e revelação, situado entre um 
mundo completamente novo e diferente. O autor Navarro classi-
fica que entre os Guaranis:

“A essência de sua religião era a crença na Terra Sem Mal 
(...) é um lugar acessível aos vivos, aonde seria possível 
ir de corpo e alma, sem passar pela morte. Nela estão os 
ancestrais que morreram, mas a morte não seria condição 
necessária para atingi-la” (NAVARRO, 1995, p. 64-65).

Diante da cosmologia originária, os missionários jesuítas, 
apresentavam uma nova cosmovisão e relação totalmente base-
ada na perspectiva da cultura europeia. Essa ação direcionada ao 
domínio ideológico dos Guaranis teve uma grande aceitabilidade, 
uma vez que os indígenas acreditavam que os favores vindos desta 
companhia eram uma forma de alcançar a “Terra Sem Males”, e 
o paraíso católico se assemelhava muito à cosmologia indígena.

A partir disso, muitos cacicados foram submetidos ao 
domínio dos jesuítas, obrigados a uma prática cultural que não 
era singularidade destes povos, como o batismo e a inculcação 
da religião católica. Em aproximação com Oliveira (2016) com-
preendemos que os esquecimentos desses fatos, e a construção 
de uma narrativa histórica periférica, permitiram por séculos, a 
imagem de um sujeito indígena vítima, oprimido e violentado. 
Enquanto que, na realidade, as estratégias sociais, políticas e 
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culturais desde a colonização da região sul do Brasil, por exem-
plo, têm sido a de resistência à colonialidade com mecanismos e 
manifestações culturais que perduraram desde aquele momento.

No século XVII, por exemplo, a venda e comércio de povos 
originários eram praticadas sem qualquer impedimento pelos 
espanhóis residentes nas Missões Guairá, localizada a oeste do 
atual estado do Paraná. Nessas regiões os espanhóis vendiam 
“índios” aos bandeirantes em troca de utensílios, alimentos e 
tecidos. Os bandeirantes não eram colonizadores em busca 
da conquista de terras e estabelecimento de territórios no 
sul do Brasil, pois “[...] toda a América do Sul era espanhola” 
(MURADÁS, 2008, p. 121). A organização das bandeiras tinha 
como meta procurar indígenas para escravizá-los e utilizá-los 
nas plantações de cana de açúcar em São Vicente (São Paulo) 
e no Estado da Bahia. Com essa empreitada conseguiram che-
gar até regiões centrais do Rio Grande do Sul, o qual inclusive 
era, desde o “descobrimento”, domínio da coroa espanhola 
(MURADÁS, 2008).

Nesse período, com o fim das reduções e caçadas aos 
indígenas, o sul do Brasil tornou-se uma região com percentual 
populacional muito baixo em relação aos períodos anteriores, ou 
conforme as palavras de Muradás (2008, p. 122) “terra de nin-
guém”. Os bandeirantes dizimaram as populações originárias 
que se estendiam do centro-oeste, leste e norte rio-grandense, 
além das comunidades nos estados de Santa Catarina e Paraná, 
não conseguiram dominar os indígenas do Chaco, povo apto 
nos conhecimentos para defesa e guerra contra os bandeirantes. 
Com o fim da captura dos indígenas para trabalho escravo nas 
lavouras açucareiras, houve interesse e necessidade da coroa 
Portuguesa em importar escravos diretamente das colônias da 
África (MURADÁS, 2008).
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Para Portugal, a região sul do Brasil, por sua vez, não contri-
buía com retorno econômico em comparação, por exemplo, com 
o Peru e Bolívia que exploravam muito ouro e prata para finan-
ciar os custos dos conflitos da Espanha na Europa. A região do 
Rio da Prata não tinha nenhum ciclo econômico em andamento 
e, da mesma forma, não tinha um projeto geopolítico, por isso 
não obteve a atenção necessária da Espanha, demorando assim a 
consolidar a ocupação do território. Devido a isso, os espanhóis 
tardaram a subjugar os povos originários em sua região de atua-
ção, perdendo terreno para os portugueses, que inseriram no ter-
ritório de maneira violenta os Bandeirantes (MURADÁS, 2008).

No ano de 1640, tem-se o fim do Tratado de Tordesilhas, as 
divisões e fronteiras geopolíticas seriam determinadas no sul do 
Brasil através dos futuros conflitos por posse territorial. O estado 
do Rio Grande do Sul, que possuía aliança ibérica, foi sendo 
constituído a “terra vazia”, por ser uma região desabitada e com 
pouca população, pois os indígenas haviam migrado para regiões 
do Chaco e Argentina, na tentativa de serem salvos dos ataques.

Depois de todos esses conflitos, os primeiros povoamentos 
de imigrantes colonizadores só vieram a se estabelecer por volta 
dos séculos XVIII e XIX nas regiões do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul:

O modelo de povoamento baseou-se na concessão de 
um lote rural familiar, fixado, aproximadamente, em 25 
hectares depois da regulamentação da venda de terras 
públicas, ocorrida em 1854. As unidades chamadas colô-
nias (ou núcleos coloniais) – com extensão territorial de 
duas até seis Léguas em quadro (conforme a legislação 
pertinente) – eram divididas em Linhas (ou picadas que 
pudessem funcionar como vias de comunicação) que 
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partiam, inicialmente, de um lugar previsto para ser um 
futuro povoado (demarcado com lotes urbanos). Os colonos 
encaminhados às Linhas não podiam se fixar no povoado, 
pois havia a obrigação contratual (registrada nos títulos 
provisórios de propriedade) de residir no lote recebido. 
Assim, a noção de colônia configurou um tipo de explo-
ração agrícola fundamentado na pequena propriedade, 
uma unidade de produção voltada à policultura (portanto, 
ao abastecimento) e trabalhada com mão de obra familiar 
(SEYFERTH, 2012, p. 15).

A exploração e os conflitos entre colonizador e colonizado 
não cessou com o passar dos tempos. Na história recente da 
imigração da região sul do Brasil ainda temos influências dire-
tas da colonização e do pensamento colonial. Diante disso, as 
comunidades originárias ou nacionais foram marginalizadas 
em vista dos princípios que regiam a colonização, relegadas 
ao esquecimento e desvinculadas do processo de fundação 
dos núcleos coloniais (SEYFERTH, 2012; OLIVEIRA, 2016). A 
imigração marcou um processo contínuo de consolidação da 
colonização, colocando as comunidades originárias na subal-
ternidade das condições mínimas de manifestação cultural e 
reconhecimento da ancestralidade histórica. A colonização 
deixou resquícios que diretamente marginalizaram muitos 
povos originários no Brasil, sendo a resistência desses povos um 
mecanismo elementar das lutas por direitos, reconhecimentos e 
livres manifestações de suas tradições.

Portanto, o conflito étnico entre colonizador e as comu-
nidades originárias simboliza uma luta histórica que nunca 
chegou ao fim, pois de um lado a vontade de permanência em 
um novo lugar e de outro lado a residência ancestral de todos 
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os povos que habitavam e ainda habitam, não somente o Brasil, 
mas por toda a “América”.

A colonização e resistência do povo 
Kaingang no Sul brasileiro

O projeto de colonização está diretamente atrelado à vivên-
cia histórica dos povos originários no Sul do Brasil, principal-
mente com o povo kaingang, que segundo dados do IBGE (2010), 
é o povo mais numeroso do Sul do Brasil. Nessa conjuntura, é 
relevante e extremamente necessário ponderar o quanto as 
cosmologias desses povos ainda permanecem latentes apesar de 
toda a repressão em serem proibidos de ser, ter e fazer suas práti-
cas ancestrais. Outrora, é neste sentido que esta parte da escrita 
busca ecoar, a fim de sinalizar a (re) existência dos que foram, e 
ainda são a história do Brasil.

Cabe mencionar que a Região Sul do Brasil possui apro-
ximadamente 77,773 mil indígenas, destes, 37.470 são da etnia 
Kaingang, região essa, que faz divisa com os países da Argentina, 
Paraguai e Uruguai, fronteiras que já foram cenários de grandes 
disputas e guerras por território, envolvendo diretamente os 
povos que ali habitavam (IBGE, 2010).

As habitações indígenas no sul do Brasil estão presentes 
desde o período paleolítico, com datações entre 11.000 e 12.000 
anos A.C. (NASCIMENTO, 2001), porém, a existência dessas 
comunidades permaneceu desconhecida pelos europeus até 
por volta do século XVII. Somente com o início das Missões 
Jesuíticas no Sul do Brasil, que muitos desses povos sofreram o 
contato com outras populações.

Os Kaingangs, bem como seus ancestrais, possuíam uma 
cultura concebida em torno da floresta atlântica, da qual também 
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percorriam extensas prolongações fluviais, os rios sempre acom-
panharam a história desse povo. Os dados sobre a ocupação são 
muito relativos, pois conforme tratado na literatura sobre essa 
etnia (BECKER, 1975, 1988; MABILDE, 1988), esses grupos esti-
veram em constante combate com populações Tupis e Guaranis, 
levando a constatação de que a distribuição original dos povos 
Kaingangs estabelecia-se, primordialmente, da região nordeste 
do Paraná até o noroeste rio-grandense.

Conforme os estudos de Gaudêncio (2019, p. 118) os 
não-indígenas utilizaram diferentes nomes para identificar os 
Kaingangs no decorrer da história, por exemplo: Wayganna, 
Goianá, Coronados, Gualachos, Pinares, Coroados, Bugres, 
Camés, Votorões, Guayanazes, Kaingang, Caingang, Botocudos 
de Santa Catarina e Paraná.

É importante frisar que desde o século XVI, marco inicial 
da colonização de terras brasileiras com a vinda de coloniza-
dores para “invadir” e estabelecer as fronteiras, é conhecido na 
historiografia os contatos, muitas vezes de forma violenta, entre 
populações nativas e esses “invasores” (LAROQUE, 2007). Esses 
contatos se davam, em primeiro lugar, por uma situação assis-
tencialista, na qual o colonizador buscava integrar as comuni-
dades originárias em “aldeamentos”, e depois, para a dizimação 
dessas populações em algumas regiões. Contudo, o processo de 
“integração” só viria a se efetivar a partir do século XVII é, mais 
fortemente nos séculos XVIII e XIX, observando nesse período 
um momento de “transculturação” dos aspectos socioculturais 
da etnia Kaingang (BECKER, 1975, p. 11). Ademais, vale destacar 
que os dados etnológicos são quase que incipientes para demons-
trar informações sobre a distribuição temporal e espacial das 
populações Kaingangs do século XV ao XVII (BECKER, 1988).
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No século XIX a parcela étnica Kaingang sofreu um dos 
maiores processos de influências culturais com a chegada de imi-
grantes provenientes da Europa. Revelou-se assim um processo 
inevitável de conflitos entre culturas, histórias e identidades, 
por vezes deflagrados em violência, tanto simbólica como física. 
Irremediavelmente, desde então, essas populações travam con-
flituosas batalhas por valorização, respeito e reconhecimento, 
a fim de buscar uma superação dessa desigualdade, oriunda da 
opressão histórica (BECKER, 1988).

É necessário mencionar que a prática cultural Kaingang 
nos moldes tradicionais foi inviabilizada conforme o passar do 
tempo. Nascimento (2001) enfatiza que a destruição e exploração 
da biodiversidade nas terras indígenas, assim como a poluição 
dos rios, impediu o modo de vida tradicional do Kaingang, o 
que ocasionou uma alteração do funcionamento social desses 
grupos, que antes conseguiam viver inteiramente a partir da 
agricultura, caça e pesca, tendo que, ao longo da história, buscar 
novas formas para a sua subsistência.

Diante de tantas dificuldades, resistir se tornou uma con-
dição de sobrevivência e existência. Resultado disso é a organi-
zação das comunidades Kaingangs através das divisões das duas 
metades clânicas: Kamé e Kairu, ambas dependentes uma da 
outra, pois se complementam nas suas diferenças. A origem das 
duas metades aparenta estar relacionada ao Mito do Dilúvio e aos 
heróis primordiais, em que cada metade comporta duas seções, a 
Kamé e Kairú. A Kamé teria como seções “Kamé e Wonhétky”, 
e Kairu, “Kairu e Vôtor”, sendo que, cada metade e seção que os 
filhos e filhas herdam, está ligada à descendência do pai, portanto, 
é somente o pai que tem a herança das metades, identificada em 
eventos festivos, com pinturas no rosto e corpo. (NASCIMENTO, 
2001, p. 49-50). As metades clânicas tem um lugar fundamental 
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na organização social Kaingang, pois possuem em sua cosmologia 
sentido e significado. O exemplo das marcas na etnia Kaingang, 
servem para observar o quanto os povos originários puderam 
manter a sua cosmologia através dos séculos.

Cabe enfatizar que os acontecimentos históricos envol-
vendo os indígenas da região do Oeste de Santa Catarina, foram 
marcados por intensos conflitos com posseiros e empresas colo-
nizadoras. Por muito tempo a história foi contada sob a perspec-
tiva do colonizador, ocultando/silenciando a presença da cultura 
cabocla e indígena que já viviam nesta região, e ainda vive e luta 
para garantir o direito de seus territórios. Em consequência, o 
entendimento do não-indígena sobre a presença das comunida-
des originárias no oeste de Santa Catarina ainda é carregado de 
mazelas, estereótipos, preconceitos e exclusão.

A invasão das terras Kaingangs começou por volta do século 
XVIII, e conforme Brighenti (2013, p.13), o território Kaingang 
compreendia o interior do Estado de São Paulo até o norte do Rio 
Grande do Sul, especialmente em matas de araucária e regiões de 
campos. Para o autor:

[...] os Kaingang conseguiram impedir a ocupação dos não 
indígenas em seu território até a primeira década do século 
XIX quando as frentes de ocupação penetram intensa e vio-
lentamente nos Campos de Guarapuava (Koran-bang-rê) 
a partir de 1910 e nos campos de Palmas (Krei-bang-rê) 
em 1939. [...]. As regiões dos campos de Guarapuava e o 
atual território oeste catarinense pertenciam à província 
de São Paulo até 1843, quando passou ao domínio do 
Paraná. Santa Catarina era constituída apenas pelo litoral 
e parte dos campos da serra acima, incluindo Lages. Os 
campos de Palmas compreendiam todo o oeste catarinense. 
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Nessa região os Kaingang circulavam livremente, porém, 
os conflitos que ocorriam mais ao norte (Guarapuava) 
interferiam em todo território, devido à mobilidade e 
espacialidade Kaingang. (BRIGHENTI, 2013, p. 14).

O domínio português sobre os Campos de Guarapuava, no 
estado do Paraná, ocorreu no início do século XIX, o que repre-
sentou uma expansão do comércio pecuarista, pois em função da 
indústria extrativa, necessitava-se maiores espaços para a cria-
ção, sendo estes direcionados para os Campos de Guarapuava. A 
primeira expedição chegou em 17 de julho de 1810, com mais de 
200 homens muito bem armados, com a capacidade de expulsar 
ou matar os indígenas da região. No dia 07 de agosto de 1812, um 
grupo de Kaingangs, sabendo do poderio bélico da expedição, 
aceita uma aliança com os portugueses e permanece nos Campos 
de Guarapuava (D’ANGELIS, 1995).

Com vivências partilhadas, devemos considerar que os 
indígenas destas regiões do Sul, convivem com outras culturas, 
bem como, com outras formas de viver regidas por um pensa-
mento colonial (PORTELA, 2009). Esse processo revela que os 
costumes ancestrais, as crenças e a cultura dos Kaingangs, têm 
resistido através do tempo apesar da existência de conflitos por 
posses territoriais e existência digna sobre a terra ancestral.

Todas essas características do tempo hodierno têm feito 
com que os povos originários se adaptassem forçadamente a 
outros sistemas de pensamento e influências. Sob tais circuns-
tâncias, essas populações ainda se encontram à margem da 
sociedade, sofrendo muitos tipos de violências e preconceitos que 
foram decorrentes do processo de colonização desde o século 
XV. É como se toda a subversão histórica, caracterizada através 
da subalternidade imposta pela lógica colonizadora, não fosse 
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suficiente para garantir o reconhecimento e a valorização efetiva 
da representação e importância cultural desses povos (RIBEIRO; 
JARDIM, 2012).

A colonização e resistência dos povos originários no Sul 
do Brasil, são demarcadas pela presença de muitas cosmologias 
registradas nesta parte da escrita. Tudo isso evidencia o quanto 
os povos resistiram para poder manter a ancestralidade latente 
no seio de cada comunidade, de cada ritual, alimento tradicio-
nal, das danças, línguas e cantos. Não é à toa que a frase entoada 
nos movimentos indígenas pelo Brasil afora é: “Se existimos, é 
porque resistimos”.

Sendo assim, através dos impasses e conflitos vivenciados 
entre a cultura ocidental e as culturas originárias aqui no sul 
brasileiro, observa-se que ambas foram influenciadas entre si 
para estabelecer critérios de vida em conjunto, porém, a visão 
ocidental foi a que, incidentemente, por séculos violentou e alte-
rou o modo de vida da cultura Kaingang. E, por esse motivo, 
a construção identitária entre povos nativos e colonizadores, 
moldou a edificação de um alicerce para a identidade regional e 
histórica em toda América, Brasil, de norte ao Sul.

Reflexões finais

Situados os antecedentes históricos que compõem a carto-
grafia social e cultural do continente latino-americano, princi-
palmente o Brasil, podemos constatar que o domínio exercido 
pela vontade de exploração do invasor/descobridor/conquistador/
colonizador, foi e segue sendo um problema constante na vida 
dos povos originários. É desse movimento que historicamente as 
populações étnicas originárias constituíram processos de fuga ou 
de alianças com os colonizadores, em ambas rotas o extermínio 
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fora legitimado e difundido pela racionalidade moderna do sujeito 
europeu. Constituídas essas facetas da história da colonização da 
América Latina, é possível compreender através de uma análise 
crítica em perspectiva decolonial, as diferentes influências e conse-
quências que se desenvolveram até os dias atuais.

O racismo estrutural, a desigualdade social e o não direito 
de pertencimento à terra, como bem coletivo, são estruturas que 
compõem um movimento histórico de consequência e resistência 
à colonização. As populações originárias, relegadas a classifica-
ção social como menos civilizadas e inferiores, foram vítimas da 
colonialidade cultural projetada, primeiramente, com massacres 
violentos, escravidão, e projetos educativos de caráter religiosos, 
de modo a difundir a lógica cristã como bem universal de todos 
os povos “civilizados”. Uma lógica muito depurativa e consciente 
de sua superioridade ontológica, reafirmando a necessidade 
de conceber espírito e alma como dissoluções da experiência 
humana na realidade social e cultural, distendendo como irra-
cionais quaisquer outros sistemas de vinculação do indivíduo 
ideal com a natureza e a sociedade.

Reforçamos a necessidade de superarmos barreiras que nos 
impedem de revisitar o passado e de entender um pouco melhor 
como os acontecimentos que se prolongaram da colonização 
de nossos povos originários são observados até os dias de hoje. 
Apesar da região sul do Brasil possuir presença e existência de 
comunidades originárias, ainda assim nos deparamos com lógicas 
excludentes, e um racismo evidente sob o impactante desconhe-
cimento da presença dos mesmos, bem como práticas culturais e 
modos de organização social, política e econômica desses povos.

Sendo assim, essa condição entre colonizador e colonizado 
persiste e reafirma a permanência das massas minoritárias que 
pretendem fugir da exclusão e da vulnerabilidade social até a 
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atualidade, buscando uma decolonialidade de sua condição 
social, cultural e principalmente histórica. Não é utópico pen-
sar sobre a necessidade de institucionalizar, enquanto debate 
e diálogo, a decolonialidade tanto na esfera acadêmica como 
na comunidade em geral, pois compreendemos que o impacto 
colonialista se encontra mascarado nas políticas sociais públicas, 
principalmente na América Latina. Portanto, buscar reconhecer 
os direitos de mobilidade social e cultural das minorias, torna-se 
uma condição de responsabilidade de todos diante da marginali-
zação e exclusão ocasionados pelo não índio sob diversas culturas 
originárias. É neste sentido que, no processo de “amalgamação” 
dos povos no Brasil, com a chegada dos europeus e jesuítas, os 
indígenas sofreram um processo de modificação, adaptação e 
isolamento de sua cosmologia que perdura até os dias de hoje, 
sobretudo no sul do Brasil.
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O ESPECTRO DA DIVERSIDADE 
SEXUAL E DE GÊNERO:

SOB E PARA ALÉM DA PEDAGOGIA DO CAPITAL

Leandro Nogueira Dias (in memoriam) 
Daniella de Souza Bezerra

Introdução

Assumindo a compreensão de gênero, entrelaçado com sexuali-
dades, enquanto uma construção social forjada, historicamente, 
na e pela divisão sexual do trabalho sob a égide do sociometabo-
lismo do capital e, exponencialmente perversificada, pela sombra 
do neoliberalismo, este trabalho objetiva refletir sobre as práticas 
sociais, hegemônicas e contra-hegemônicas, de educação.

O texto está organizado em três partes: na primeira, discor-
re-se sobre as três principais vertentes teóricas que tratam das 
relações de gênero na sociedade; na segunda, parte-se de estudos 
marxianos e marxistas acerca da não biológica distinção das 
atividades de homens e mulheres nas esferas privada e pública, 
para discutir, primeiramente, sobre o impacto do patriarcado e, 
na terceira parte, do heterossexismo nos processos históricos de 
legitimação e racionalização de uma suposta ordem natural de 
exploração, de dominação, de subordinação e de alienação dos/
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as sujeitos Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Intersexuais 
e outros (doravante, LGBTI+).

No decurso e arremate deste texto, assenta-se em Mészáros 
(2008) para radiar uma alternativa educativa de refração da 
pedagogia do capital, que tem educado para invisibilizar, den-
tre outros, o espectro da diversidade sexual e de gênero entre 
homens e mulheres, tendo as instituições de educação como 
parte importante de seu sistema global de internalização.

Sexos, gêneros e sexualidades: do espectro 
de vertentes teóricas às raízes de suas relações

Ao trazer para este estudo o debate sobre os gêneros e as 
relações que deles se desencadeiam, vem a primeira impressão 
de que se trata de analisar a figura da mulher e suas relações 
desiguais com os homens. Mas, por que empregamos a palavra 
gênero no plural?

O gênero tem sido objeto de diversos estudos e de debates. 
Desde o século XX, vem ocupando cada vez mais espaço tanto 
na esfera acadêmico-científica quanto em outras esferas sociais, 
engendrado, sobremaneira, pelas estudiosas e militantes feminis-
tas. Remonta à década de 1970 a abordagem da distinção entre os 
sexos (masculino e feminino), por feministas norte-americanas, 
a partir da percepção dessas diferenças sexuais que classificavam 
homens e mulheres na ocupação de diferentes papéis sociais, o 
que ficou denominado pelas feministas e teóricas francesas de 
relações sociais do sexo.

Nesse contexto, o termo gênero era usado em substitui-
ção à palavra sexo. Foi um ensaio para tratar desses dois gru-
pos sociais: o homem e a mulher. O gênero nesse movimento 
visava analisar esses diferentes papéis sociais, rompendo com 
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o determinismo biológico (SCOTT, 1989; HARAWAY, 2004; 
HIRATA et al., 2009).

Sobre a compreensão do termo gênero, Scott (1989) traz 
uma análise histórica da construção do seu significado. A autora 
circunscreve duas abordagens que são utilizadas pela maioria 
dos(as) historiadores(as) para teorizar o gênero: a primeira é des-
critiva, que se refere à existência de fenômenos da própria reali-
dade, sem levantar suas causas; já a segunda é causal, que visa a 
teorizar sobre a natureza dos fenômenos e buscar compreender 
como se organizam e se propagam (SCOTT, 1989).

No seu uso descritivo o “gênero” é portanto um conceito 
associado ao estudo das coisas relativas às mulheres. O 
“gênero” é um novo tema, novo campo de pesquisas his-
tóricas, mas ele não tem a força de análise suficiente para 
interrogar (e mudar) os paradigmas históricos existentes 
(SCOTT, 1989, p. 8).

Nessa abordagem, o termo gênero visava a tratar as relações 
entre os sexos enquanto sociais, a partir de estruturas que colo-
cam em xeque essas diferentes posições entre homens e mulheres, 
portanto de papéis sexuais. No entanto, não problematizavam 
as causas que constituem essa organização, as nuances por trás 
dessas diferentes colocações de papéis (SCOTT, 1989).

Já uma perspectiva causal levanta outras questões para 
se compreender o porquê dessas estruturas: são consequências 
de quais fatores? Essas relações têm sido analisadas por três 
principais abordagens de gênero que têm levantado as causas 
dessas estruturas sociais, que são: 1) Teoria Feminista; 2) Pós-
estruturalista e 3) Materialista.
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A abordagem teórica feminista atribui ao patriarcado a 
causa do espectro de posições entre homens e mulheres. Em fun-
ção de seu estranhamento e hegemonia na sociedade, as relações 
de gênero concentram-se na cultura dominante da figura do 
macho, resultando no binarismo de gênero e na concepção de 
que os comportamentos inerentes aos gêneros são biologicamente 
determinados. À mulher, por exemplo, cabe o papel “natural” de 
reprodução da espécie (SCOTT, 1989; DELPHY, 2015).

A segunda vertente, a pós-estruturalista, tem suas bases 
conceituais em estudos de psicanálise, que relacionam a diversi-
dade de posições entre homens e mulheres na sociedade às ques-
tões de produção e reprodução das subjetividades e identidades 
de gênero (SCOTT, 1989; HARAWAY, 2004). Sob esse espectro, 
desde sua tenra idade, a criança já vivencia a distinção de papéis 
numa relação binária de gênero: o feminino e o masculino. Nesse 
processo, segundo Scott (1989, p. 14), “os pós-estruturalistas 
sublinham o papel central da linguagem na comunicação, inter-
pretação e representação de gênero”.

Assim, nessa estrutura constituída culturalmente, é nítida a 
produção simbólica e de significação da cultura feminina e mas-
culina, que se ressoa para além das relações no âmbito familiar, 
estendendo-se até outros espaços sociais, políticos e culturais. 
Segundo Scott (1989, p. 15), nessa perspectiva em que “através da 
linguagem é construída a identidade de gênero”,

a identificação de gênero, mesmo quando ela aparece como 
sendo coerente e fixa, é de fato, extremamente instável. 
Da mesma forma que os sistemas de significações, as 
identidades subjetivas são processos de diferenciação e de 
distinção, que exigem a supressão das ambiguidades e dos 
elementos opostos a fim de assegurar (de criar a ilusão de) 
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uma coerência e uma compreensão comuns. O princípio 
de masculinidade baseia-se na repressão necessária dos 
aspectos femininos – do potencial bissexual do sujeito – 
e introduz o conflito na oposição entre o masculino e o 
feminino (SCOTT, 1989, p. 16, Grifos nossos).

Em dissenso com essas duas vertentes, a abordagem mar-
xista ou materialista assume a história e a produção material 
humana (MARX, ENGELS, 2007) como ponto de partida para 
ir à raiz da desigualdade das relações de gênero na sociedade 
capitalista. Sob esse espectro, as relações de gêneros são situadas 
no âmbito da totalidade das relações sociais, envolvendo, por-
tanto, todos os sujeitos afetados pela “incorrigibilidade da lógica 
perversa do capital” (MÉSZÁROS, 2008, p.34).

Sob o domínio do capital em qualquer de suas variedades 
- e não apenas hoje, mas enquanto os imperativos desse 
sistema continuar a determinar as formas e os limites da 
reprodução sociometabólica - a ‘igualdade de mulheres’ 
não passa de simples falsa admissão (MÉSZÁROS, 2002, 
p. 301, Grifos nossos).

Haraway (2004), ao caracterizar as palavras-chave que defi-
nem o gênero para um dicionário marxista, traça uma trajetória 
da categoria gênero que foi delineada por autoras do marxismo, 
além de buscar encontrar aberturas para tais problematizações 
nas obras do próprio Marx e Engels. Haraway (2004, p. 209) 
compartilha que “gênero é central para as construções e clas-
sificações de sistemas de diferença. A diferenciação complexa e 
a mistura de termos para “sexo” e “gênero” é parte da história 
política das palavras”.
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Nessa perspectiva, Haraway (2004) problematiza a discus-
são em torno do conceito do que se denomina sistema sexo/gênero 
teorizado pela antropóloga Gayle Rubin. Esse sistema demarca 
as categorias sexo como sendo um aspecto biológico dos seres 
humanos, portanto, naturais. E o gênero como a compreensão 
da dimensão sociocultural do ser humano, assim se estabelece a 
relação natureza/cultura, natureza/política, natureza/história e, 
dentro da abordagem materialista, natureza/trabalho.

As feministas dos anos 1970 propuseram articular esse 
sistema sexo/gênero como contraponto para a opressão sofrida 
pelas mulheres no contexto cultural que evidencia fortemente 
essa distinção sexual e de gênero. De forma incisiva, esse movi-
mento problematiza a relação de dominação de homens sobre 
as mulheres com base em justificativas biológicas, delegando 
às mulheres os papéis (o trabalho) de esposa e mãe, que devem 
cuidar do marido e dos filhos(as). Ainda, esses papéis são justi-
ficados com base em uma suposta sobreposição da emoção em 
detrimento da razão, vez que nos homens (Acreditava-se!), a 
razão era sobressalente à emoção (HARAWAY, 2004).

Essas indagações que circundam o pensamento feminista 
na década de 1970 têm como ponto de partida as observações 
levantadas primeiramente por Simone de Beauvoir, no que 
pese à compreensão da não subsunção do ser mulher ao fator 
do sexo biológico, mas à construção social e cultural em que se 
encontram já pré-estabelecidas suas posições. Então ao nascer 
e ser trazida para o contexto social, é que se torna mulher e se 
torna homem evidenciando a sexualização das relações que são 
sociais, frutos de um arranjo histórico e cultural. No entanto, é 
preciso desnaturalizar a relação feminino e masculino de gênero 
(WITTIG, 2006; BEAUVOIR, 2016).
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Nesse contexto, tanto as feministas norte-americanas 
quanto as francesas propõem romper com essa determinação 
de papéis, delimitados por construções culturais do pensamento 
patriarcal capitalista dessas diferenças no contexto social, que 
excluem as mulheres de participarem e atuarem em outros espa-
ços para além do âmbito privado (trabalho doméstico), mas tam-
bém na esfera pública como a participação nos espaços político e 
econômico (trabalho profissional).

Nessa direção, o “gênero é um conceito desenvolvido para 
contestar a naturalização da diferença sexual em múltiplas arenas 
de luta” (HARAWAY, 2004, p.211). Ainda segundo essa autora:

A teoria e a prática feminista em torno de gênero buscam 
explicar e transformar sistemas históricos de diferença 
sexual nos quais “homens” e “mulheres” são socialmente 
constituídos e posicionados em relações de hierarquia e 
antagonismo. Já que o conceito de gênero está tão inti-
mamente ligado à distinção ocidental entre natureza e 
sociedade ou natureza e história, via a distinção entre sexo 
e gênero, a relação das teorias feministas de gênero com o 
marxismo está vinculada à sorte dos conceitos de natureza 
e trabalho no cânone marxista e na teoria ocidental de 
modo mais geral (HARAWAY, 2004, p. 211).

Logo, a aproximação do conceito de gênero trazida pelas 
feministas com o marxismo encontra-se pautada no trabalho 
e na sua organização, enquanto uma categoria de análise para 
caracterizar o que passou a ser denominado de divisão sexual do 
trabalho (DELPHY, 2015).

Na seara dessa terceira vertente teórica, as relações de 
gênero, assim como as raciais, do campo afetivo-sexual e outras, 
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não se manifestam como ponto de partida da desigualdade e do 
antagonismo inerente ao sistema do capital, elas se situam, na 
sociedade, “emaranhadas numa rede de relacionamentos dialé-
ticos, profundamente afetados pelas características estruturais 
fundamentais de todo o complexo social” (MÉSZÁROS, 2002).

Logo, compreender as relações de gênero requer a análise 
dos próprios homens, em seu processo social. Nesse sentido, a 
compreensão do trabalho enquanto categoria fundante do ser 
social, é determinante. Pois, o trabalho, sob o espectro de Marx e 
Engels (2007), corresponde à atividade prática que possibilita aos 
homens a produção da própria vida material, ou seja, os meios de 
satisfação de suas necessidades.

Não podendo prescindir da exploração do trabalho dos sujei-
tos em seu processo de acumulação, o sociometabolismo do capital, 
inobstante o atendimento de parte das reivindicações de seus assujei-
tados, nutre e é nutrido pelo espectro de posições assimétricas entre 
homens e mulheres, que é forjado por seu sistema de internalização 
(educação, em Mészáros), com todas as suas dimensões, visíveis e 
ocultas. Esse sistema doutrina, permanente e ubiquamente, para o 
estabelecimento de sua ordem, cujo significado mais profundo é a 
ordem estabelecida pelo capital, que impõe, de forma arbitrária, a 
“crença na absoluta inalterabilidade de suas determinações estrutu-
rais fundamentais” (MÉSZÁROS, 2008, p.82).

Sintetizadas as três principais vertentes teóricas que tratam 
sobre as relações de gêneros, este trabalho assume a abordagem 
materialista como timoneira para a reflexão acerca da educação 
de sujeitos LGBTI+, haja vista que, sob sua égide, pode-se com-
preender seu papel emancipatório de uma lógica que perpetua, 
naturaliza e reproduz as desigualdades sociais, o sistema de 
classes e as relações de dominação, opressão e subordinação da 
mulher e das/dos LGBTI+.
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Gêneros e sexualidades: Suas relações 
sob a sombra da divisão sexual do trabalho

Parte-se aqui da compreensão de que é a divisão sexual do 
trabalho que produz gênero, a partir das obras Ideologia Alemã 
(1845-1846) de Marx e Engels (2007) e a Origem da família, da 
propriedade privada e do Estado (1884) de Engels (1984). Na pri-
meira obra, registra-se um esboço acerca do que é divisão sexual 
do trabalho, pois os autores direcionam que a relação sexual 
(entre o homem e a mulher) como a primeira divisão do trabalho 
em que nos deparamos com duas disputas de força corporais: o 
macho que domina e a fêmea dominada, que são consequências 
das necessidades humanas de produzir os filhos e garantir a 
reprodução da espécie para dar continuidade à humanidade.

Marx e Engels definem que “a divisão do trabalho só se 
torna realmente divisão a partir do momento em que surge uma 
divisão entre trabalho material e [trabalho] espiritual” (2007, 
p. 36). A divisão do trabalho acontece a partir do momento em 
que se produzem as consciências como capazes de representar o 
mundo e de se construir teoria, é o que desloca a natureza animal 
do homem para o seu caráter histórico–social.

Em Engels (1984), podemos demarcar o desdobramento da 
divisão sexual do trabalho e a produção das relações de poder 
em que as mulheres são subordinadas à dominação masculina. 
Ele identificou que em várias organizações sociais nas épocas 
primitivas e da barbárie, as relações matrimoniais eram livres, 
algumas com caraterísticas de poliginia (os homens possuíam 
mais de uma relação matrimonial), e outras com caraterísticas 
de poliandria (as mulheres tinham compromissos com mais de 
um homem marido ou namorado).
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Outra característica desse contexto é que tanto os homens 
quanto as mulheres tinham suas liberdades sexuais, de escolha 
dos seus parceiros/as para o matrimônio. Desde que respeitados 
os costumes, algumas tribos organizavam a forma de matrimô-
nio por grupo (num mesmo grupo social, homens e mulheres 
podiam se relacionar entre si, não sendo vinculados o sentido de 
pertencimento e o ciúme) e outras no formato sindiásmico (em 
que dentro de um mesmo grupo social as relações de matrimô-
nio são em pares (um homem e uma mulher) que podia ser dura-
doura ou não, ser exclusivo ou não, e permitia-se ser dissolvido 
por ambas as partes (ENGELS, 1984).

Nessas sociedades, já se evidenciava a destinação do traba-
lho doméstico para as mulheres. Porém tinha seu significado e 
sua importância, elas exerciam o papel de chefas da família na 
educação dos filhos/as, na gestão do lar e exerciam outras ati-
vidades externas. Essas sociedades entendiam que os laços con-
sanguíneos das crianças eram estritos ao lado maternal, assim 
sendo, essas famílias constituíam organizações matriarcais, nas 
quais não havia relações de poder (ENGELS, 1984).

Nesses achados históricos, evidenciou-se que o controle 
e a regulação do corpo da mulher se deu no período denomi-
nado civilizado, momento em que as propriedades, os rebanhos 
e a agricultura deixam de ter um caráter coletivo, e passam a 
ser privados ao homem. Esse se torna o dono exclusivo de seus 
bens, produtos e serviços com o uso do trabalho escravo, e como 
consequência, também dono de uma única mulher, então se soli-
difica o casamento monogâmico (ENGELS, 1984).

Tendo em vista, a nova configuração social centrada na 
propriedade privada e no acúmulo de bens, emergiu o interesse 
de reorganizar tanto o modelo de família e os laços consanguí-
neos dos filhos: 1) o poder sobre os filhos é retirado das mães e 
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centralizado no pai; 2) os filhos se tornam herdeiros e sucessores 
do legado do pai, e 3) as filhas são excluídas do direito de herança 
aos bens e às propriedades deixados pelo patriarca. Nesse con-
texto, engendra-se concepção de família em seu sentido patriar-
cal, cujo poder pertence ao pai.

Em sua origem, a palavra família não significa o ideal - 
mistura de sentimentalismo e dissensões domésticas -do 
filisteu de nossa época; - a princípio, entre os romanos, 
não se aplicava sequer ao par de cônjuges e aos seus filhos, 
mas somente aos escravos. Famulus quer dizer escravo 
doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes 
a um mesmo homem. Nos tempos de Gaio, a família “íd 
est patramonlum’’ (isto é, herança) era transmitida por 
testamento. A expressão foi inventada pelos romanos para 
designar um novo organismo social, cujo chefe mantinha 
sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de escra-
vos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte 
sobre todos eles (ENGELS, 1984, p. 61, grifos do autor).

Podemos constatar nesse contexto, o início de uma nova 
era para as mulheres em função da diluição do matriarcado 
e o domínio dos homens no patriarcado como os chefes da 
família, do lar, da educação dos filhos e do provimento da 
família. Diferentemente dos modelos familiares anteriores, as 
mulheres passam a ser apenas executoras das ordens que lhes 
são designadas, cabendo à elas serem obedientes e fiéis aos 
maridos. O controle do corpo, portanto, torna-se obrigatório 
para se garantir o ordenamento moral dessa nossa estrutura 
social (ENGELS, 1984).
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Ainda, segundo Engels (1984), o patriarcado surge com a pro-
priedade privada dos meios de produção e constitui as relações de 
poder: o homem tem o poder e as mulheres ocupam a posição de 
subordinada aos interesses daquele, sendo inferiorizadas, constan-
temente vigiadas e violentadas para legitimar a dominação mas-
culina. É mister grifar que no contexto dos anos 70 no Ocidente, a 
“segunda onda” do feminismo forjou um outro sentido ao patriar-
cado com restrições a essa ligação mútua entre as relações de pro-
dução com as relações sociais de sexo. Para esse movimento, “o 
patriarcado designa uma formação social em que os homens detêm 
o poder” (DELPHY, 2009, p. 173). E, sendo o poder dos homens, a 
dominação musculina é equivalente à opressão das mulheres.

A partir desses escritos engelianos, pode-se demarcar a 
divisão sexual do trabalho em dois desdobramentos: um na pro-
dução e reprodução da espécie e o outro na produção de merca-
dorias domésticas (os alimentos, a manutenção do lar, da criação 
dos/as filhos/as, bordados, utensílios, etc.).

Desse momento em diante, configura-se a relação de 
gênero, classe e raça, além do trabalho doméstico no âmbito 
familiar. Emergem outras formas de trabalho que subordinam 
as mulheres não-burguesas e negras, tais como, a prostituição, 
o trabalho de manutenção e limpeza nas fábricas com salários 
menores que dos homens, o trabalho doméstico, o cuidado de 
idosos e de crianças nas mansões da elite burguesa com baixos 
salários (ENGELS, 1984; HARAWAY, 2004; DELPHY, 2015).

Na divisão sexual do trabalho, podemos demarcar a rela-
ção de dominação e de exploração das mulheres assim como o 
trabalhador fabril na divisão do trabalho teorizada nos estudos 
marxianos do trabalho condicionado, subordinado, alienado 
e da reificação do corpo. (SAFFIOTI, 1987; HARAWAY, 2004; 
NOGUEIRA et al., 2018).
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Com base nesses pressupostos, teóricas feministas marxis-
tas puderam então sistematizar a construção da categoria gênero 
a partir de uma análise materialista de produção e de reprodução 
da vida que se classificam numa via de mão dupla por um lado 
na produção dos meios de existência e por outro na reprodução 
dos seres humanos.

Portanto, são nas atividades de acordo com os sexos é que 
germinam as contradições que se expressam nas relações de 
poder, assim sendo, as relações de gênero convencionaram-se 
enquanto papéis distintos entre homens e mulheres, em que os 
homens são constituídos de destrezas para assumirem papéis de 
comando, de direção e pensar pela razão (trabalho intelectual) 
em detrimento das mulheres (SAFFIOTI, 1987; HARAWAY, 
2004; NOGUEIRA et al., 2018).

Como resultado desse processo se corporifica as relações de 
poder e a hierarquização de papéis sociais de acordo com o sexo, 
é que se constitui o gênero, que institui o sistema sexo/gênero que 
pode ser definido

“como o sistema de relações sociais que transformava a 
sexualidade biológica em produtos da atividade humana e 
no qual são satisfeitas as necessidades sexuais específicas 
daí historicamente resultantes” (HARAWAY, 2004, p. 223).

Disto isto, pode-se afirmar que o sistema sexo/gênero se funda-
menta na produção de relações humanas sociais que a partir de uma 
divisão sexual do trabalho constroem-se uma conjuntura de um 
suposto direito que o homem tem sobre a mulher e ideologicamente 
legitima a dominação masculina. A centralidade desse processo 
social pauta-se numa heterossexualidade obrigatória e opressiva 
(HARAWAY, 2004; BORRILLO, 2010; NOGUEIRA, 2018).
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Cabe aqui jogar luz, a partir de Mészáros (2008) aos obje-
tivos dos “serviços” prestados pela educação institucionalizada 
(a escola) nos últimos 160 anos no que pese a manutenção e 
expansão do sociometabolismo do capital : 1) fornecer os conhe-
cimentos e o pessoal necessário; 2) gerar e transmitir um quadro 
de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 
pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja 
na forma “internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente 
“educados” e aceitos) ou através de uma dominação hierárquica 
e implacavelmente impostas.

Sob a luz desse espectro, compreende-se que é por meio da 
divisão sexual do trabalho que se fundam as desigualdades sociais 
de gêneros e se produzem as relações de dominação, opressão e 
subordinação da mulher e das/dos LGBTI+, portanto, podemos 
tratar homens, mulheres, homens/mulheres heterossexuais e as/os 
LGBTI+, e as/os negros/as como diferentes grupos que são cons-
tituídos e hierarquizados socialmente, desse modo, encontra-se 
o grupo dos homens brancos-heterossexuais que detém o poder 
ideológico, político e econômico sobre as mulheres, homens/
mulheres heterossexuais e as/os LGBTI+, e as/os negros/as.

É essa assimetria dessas relações que separa o trabalho do 
homem branco-heterossexual e do trabalho das mulheres, das/
dos LGBTI+, e das/dos negra/os numa dicotomia entre as esferas 
– público/privado; profissional/doméstico; trabalho visível/tra-
balho invisível; trabalho bem remunerado/trabalho gratuito ou 
menos remunerado (HIRATA; KERGOAT, 2007; BIROLI, 2018).

Essa configuração da divisão sexual do trabalho que posi-
ciona de maneira desigual homens e mulheres em diferentes 
posições de sujeito, engendra a categoria gênero num caráter 
político e instaura duas relações: o patriarcado e o heterossexismo 
(SAFFIOTI, 1987; 2001), que alimentam o ideário do capital.
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Nos estudos de gênero, a mulher encontra-se historicamente 
na categoria de dominação. Sob a perspectiva da primeira rela-
ção, o patriarcado, as relações de gênero regulam a sexualidade 
concebendo-a como aspecto exclusivo da natureza, portanto, 
que segue uma determinação biológica que compreende dois 
sexos opostos: o masculino e o feminino.

Essa relação entre homens e mulheres, o patriarcado, ao 
criar o imaginário da superioridade masculina sobre a mulher, 
endossa as práticas (educativas) de naturalização e de dominação 
masculina em diferentes contextos sociais e culturais.

Segundo a vertente do feminismo materialista, as relações 
patriarcais são alicerçadas no poder como inerente aos homens.

Nessa nova acepção feminista, o patriarcado designa uma 
formação social em que os homens detêm o poder, ou 
ainda, mais simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, 
assim, quase sinônimo de “dominação masculina” ou de 
opressão das mulheres. Essas expressões, contemporâneas 
dos anos 70, referem-se ao mesmo objeto, designado na 
época precedente pelas expressões “subordinação” ou 
“sujeição” das mulheres, ou ainda “condição feminina” 
(DELPHY, 2009, p. 173).

A segunda relação, por sua vez, o heterossexismo têm 
servido historicamente para legitimar essa dominação e/ou 
subordinação daqueles que não estão sob o espectro do mas-
culino. Por conseguinte, a heterossexualidade é a chave mestra 
da opressão das mulheres e das/dos LGBTI+, vez que consti-
tui um sistema social predominantemente heterossexual que 
educa para normatizar e institucionalizar a heterossexualidade 
de homens/mulheres como um único padrão de sexualidade 
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socialmente adequado (WITTIG, 1992; WELZER-LANG, 2001; 
FALQUET, 2012).

Outrossim, a heterossexualidade emerge como um padrão 
para avaliar todas as outras sexualidades, configurando uma 
forma de dominação chamada de “heterosseximo”, a saber:

a crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, 
em que a heterossexualidade ocupa a posição superior. 
Todas as outras formas de sexualidade são consideradas, na 
melhor das hipóteses, incompletas, acidentais e perversas; 
e, na pior, patológicas, criminosas, imorais e destruidoras 
da civilização (BORRILO, 2010, p.31).

Para Saffioti (1987), essa dominação do homem sobre a 
mulher vem se alastrando ao longo da história há mais de 6 mil 
anos. Parte significativa dessa relação, pauta-se no poder político, 
que, historicamente, tem sido atribuído ao homem, enquanto 
aquele que é tomador das decisões [por ele, consideradas] mais 
importantes, tanto na esfera privada (familiar), o que inclui a 
vida das mulheres, quanto na esfera pública, via ocupação hege-
mônica de funções de mando na esfera pública, bem como em 
questões inerentes à propriedade privada dos meios de produção.

Nessa continuação, com o desenvolvimento de novas relações 
capitalistas de produção, em que configura-se uma outra divisão 
sexual do trabalho, essa relação de dominação masculina ganha 
força na arena econômica através da exploração do trabalho.

A subordinação da mulher ao homem, contudo, não 
existe tão somente no terreno político. Ela é marcante 
no campo econômico. Deixando de lado as ocupações 
oferecidas pelo sistema de produção capitalista, que já 
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mereceram comentários. A presença da mulher relativa-
mente muito maior que a masculina nas atividades não 
estruturadas segundo o modelo capitalista, no segmento 
comumente conhecido como mercado informal de trabalho 
(SAFFIOTI, 1987, p.193).

Assim sendo, é importante compreendermos o gênero como 
uma categoria sociocultural que problematiza a classificação de 
homens e mulheres para ocuparem diferentes posições de sujeito 
no âmago social, contestando assim a naturalização dessas deter-
minações a partir da distinção dos sexos (masculino e feminino).

Gênero tem como cerne as relações de poder que circunda 
em sua construção, por um lado, poder econômico (divisão 
sexual do trabalho), por outro, poder político (participação nos 
espaços de representação, decisão e comando), que se concreti-
zam com o arcabouço ideológico da dominação masculina atra-
vés do patriarcado e do heterossexismo - hieraquiza, domina e 
oprime as mulheres (universo feminino). O gênero, em seus pri-
mórdios, tratava-se da mulher enquanto grupo social do sistema 
sexo/gênero que historicamente era subordinada à dominação do 
homem, no cerne do patriarcado, heterosseximo e do capitalismo 
que constituem a relação dominação e de exploração.

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do tra-
balho social decorrente das relações sociais de sexo; essa 
forma é historicamente adaptada a cada sociedade. Tem 
por características a destinação prioritária dos homens 
à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, 
simultaneamente, a ocupação pelos homens das funções de 
forte valor social agregado (políticas, religiosas, militares 
etc.). Essa forma de divisão social do trabalho tem dois 
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princípios organizadores: o da separação (existem traba-
lhos de homens e outros de mulheres) e o da hierarquização 
(um trabalho de homem “vale” mais do que um de mulher) 
(KERGOAT, 2009, p. 67).

Entretanto, as novas configurações sociais advindas das 
relações de produção capitalistas, as novas necessidades humanas 
e do distanciamento sobrejacente das determinações biológicas, 
o debate sobre o gênero têm-se debruçado com a abrangência de 
seu uso e a complexidade quanto sua definição, entrelaçando-se 
com as sexualidades que se afastam da heterossexualidade obri-
gatória – a homossexualidade, bissexualidade e a transsexuali-
dade (BORRILO, 2010; SCOTT, 2012).

Nesse sistema sexo/gênero em que se constitui a relação 
de dominação-exploração da mulher e do(a)s que estão sob 
seu espectro, dois modos de produção podem ser identificados 
no sociometabolismo do capital: de um lado, a produção de 
mercadorias pelo modelo industrial; do outro lado, as tarefas 
domésticas, criação das crianças e alguns bens que são produ-
zidos pelo modelo doméstico, assim sendo, “o primeiro dá lugar 
à exploração capitalista. O segundo, à exploração familiar, mais 
exatamente, patriarcal” (DELPHY, 2015, p. 111). Nessa direção:

Destaca-se que a divisão sexual do trabalho é parte cons-
titutiva das relações patriarcais de gênero, que se expressa 
não só materialmente (produção da riqueza, divisão do 
trabalho) mas também no campo da consciência, dos 
valores da subjetividade, pois conforma papéis sociais, 
naturaliza estereótipos etc. Sendo assim, produz formas 
de alienação que dificultam as possibilidades de subversão 
desta ordem (NOGUEIRA et al, 2018, p. 36)
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Por esse ângulo, são predominantes, nas sociedades 
capitalistas, as relações de poder marcadas por antagonismos 
“dominante-subalterno” de uma classe em oposição a outra: no 
capitalismo, burguesia-proletariado; no patriarcado, homem-
-mulher; no racismo, branco/as-negro/as e no heterossexismo, 
indivíduos heterossexuais-homossexuais/bissexuais/transsexu-
ais (SCOTT, 1989; HARAWAY, 2004; FALQUET, 2012).

Todos esses antagonismos “dominante-subalterno” são 
colocados à sombra na divisão sexual do trabalho que estabe-
lece as desiguais posições de sujeito no âmago social ao longo da 
história, estendendo-se, portanto, à dominação do(a)s LGBTI+.

A quem interessa a dominação das/dos LGBTI+? As ques-
tões que gravitam em torno das tensões de invisibilidade e visi-
bilidade LGBTI+ na sociedade capitalista ultrapassam a arena 
moral e fundamentalista, e entranham-se na arena econômica 
pela divisão sexual do trabalho.

A título de exemplo, a exploração do trabalho das/dos 
LGBTI+ pode ser visibilizada a partir de: a ocupação de empregos 
com menos valor “social”; a baixa remuneração; o caráter informal 
das ocupações; o trabalho sexual e a exclusão do trabalho intelec-
tual (SAFFIOTI, 1987; HIRATA, 2005, 2007; BORRILO, 2010).

Esse retrato das relações de produção em que se encontram 
as/os LGBTI+ está entrelaçado com a negação ao direito de reco-
nhecimento na arena política e social, dentre eles, o casamento 
civil, a adoção, reprodução assistida, direito ao trabalho, reco-
nhecimento do nome social, o acesso e a permanência no ensino 
superior, a profissionalização e a representação política. Essas 
negações advém da lógica liberal da sexualidade de restringi-la 
ao âmbito privado, jogando luz, portanto, a sombra da dicotomia 
entre público e privado (BORRILO, 2010; MACHADO, 2018; 
DELPHY, 2009; 2015).
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O educação sob o capital dissemina essa dicotomia para 
registrar o poder masculino e colocar os gêneros e sexualidades 
dissidentes no seu “devido lugar”, tornando-se uma ideologia 
hegemônica que obstaculiza uma consciência e uma organiza-
ção elaboradora dos/das LGBTI+ enquanto integrante da classe 
trabalhadora. Desconhecendo alternativas que vão de encontro 
a essa lógica dominante, resta, reiteradamente, aos LGBTI+, o 
imperativo da condição de subalternos no território político, 
social, econômico e consequentemente no contexto cultural.

Na próxima seção, joga-se luz à essa forma de educação do 
capital, que de um lado tonifica a dominação/exploração das 
mulheres e das/dos LGBTI+ e de outro lado legitima um projeto 
de Estado nacional liberal e capitalista sob o comando de homens 
heterossexuais brancos.

A educação de homens e mulheres 
sob e para além do capital: (in)visibilidades 
do heterossexismo

Como se evidenciou anteriormente, os gêneros e as sexuali-
dades cruzam-se na arena social e política produzidos pela divisão 
sexual do trabalho, que a princípio se referia a mulher heterosse-
xual enquanto categoria de análise da dominação-exploração pelo 
homem no patriarcado capitalista. A partir desse debate no ter-
reno político, chegamos ao entendimento de que nessa construção 
social, outras categorias, que até então não eram problematizadas 
pelo abordagem materialista de gênero no início do século XX, 
são produzidas e deslocadas para a posição de subaltenos/as da 
dominação masculina branca e heterossexual - o heterossexismo: 
a mulher lésbica, a mulher negra, a mulher transsexual, o homem 
gay, o homem gay afeminado, o homem transsexual, dentre outras.
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Nessa tessitura, pretende-se delinear que não se nasce 
homem, mas torna-se homem. Ao nascer, a criança que apresenta 
o órgão genital (pênis) é classificada como do sexo masculino, 
portanto o seu desenvolvimento psicossocial gravita em torno 
da construção do masculino - o homem. Desde a infância por 
meio da educação (informal e formal) são socializados um rol de 
comportamentos morais e sociais que pertencem ao seu sexo, o 
menino é apresentado ao mundo do masculino: a virilidade, os 
esportes, os jogos, as vestimentas, os acessórios, como se relacio-
nar com pares, como tratar as mulheres (WELZER-LANG, 2001, 
MOLINIER; WELZER-LANG, 2009; MACHADO, 2018).

Tornar-se homem é não ser mulher, ser diferente da mulher 
e distanciar-se do universo feminino, esse é o fundamento para 
o ser masculino, ser o macho. Quando na idade de ingressar na 
vida sexual, os jovens são ensinados a objetificar o corpo das 
mulheres, a conquistá-las, a convencê-las opressivamente a ceder 
aos seus desejos e a ter relações sexuais com eles. Nessa fase de 
iniciação à vida adulta, há uma preocupação com o corpo, mode-
lando ao arquétipo físico e estético do homem, como o corte dos 
cabelos, o corpo atlético... É o que denomina-se de padrão de 
masculinidade (WELZER-LANG, 2001; MACHADO, 2018).

Todo esse arranjo da construção do masculino é pautado 
em um núcleo determinante na heterossexualidade compul-
sória. A heterossexualidade é de natureza política e social, 
pois é ela que vai prescrever o poder político e econômico aos 
homens de regulação e de controle do corpo e da consciência 
das mulheres e de outros homens (SAFFIOTI, 1987; BORRILO, 
2010; FALQUET, 2012).

A construção do masculino encontra-se concentrada no 
conceito de virilidade, em que o homem precisa ter a força física, 
ter a razão, ter o domínio de si e da mulher, suportar qualquer 
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sofrimento, ocultando os sentimentos de dor, de tristeza, de 
sensibilidade. Essa ideologia da construção do masculino trans-
cende as dimensões de natureza sexuais (biológicas), mas são 
produzidas pela arena econômica e política que o capitalismo 
criou para condicionar fisicamente e mentalmente o trabalho 
braçal dos operários nas fábricas, na construção civil, no carre-
gamento de mercadorias... (SAFFIOTI, 1987; WELZER-LANG, 
2001; MOLINIER; WELZER-LANG, 2009).

Essa ideologia dominante internaliza na mentalidade dos 
dominados que o macho deve cumprir com as metas de produção 
nos prazos estabelecidos sem intercorrências de natureza física/
psicológica, pois o homem de verdade não sofre e não sente dor 
no trabalho e na vida.

“O homem será considerado macho na medida em que 
for capaz de disfarçar, inibir, sufocar seus sentimentos. A 
educação de um verdadeiro macho inclui necessariamente 
a famosa ordem: Homem (com H maiúsculo) não chora” 
(SAFFIOTI, 1987, p. 25, grifo da autora).

Da mesma maneira, ser homem é ter sucesso na vida eco-
nômica e pessoal. É o homem que produz, o homem que acu-
mula bens, o homem que consome, o homem que tem uma linda 
mulher como esposa, nos padrões de feminilidade da ideologia 
liberal, entre outros. São atributos que fazem parte de arranjo 
ideológico da construção do masculino, por outro lado, aqueles 
que não alcançam esse êxito econômico e/ou pessoal ou não 
produzem são deslocados da classificação, homem, e recebem 
outras nomenclaturas como “vagabundos”, sendo culpabilizado 
pelo seu “fracasso” (SAFFIOTI, 1987).
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A contradição desse sistema é justamente a de não levar em 
consideração que esses fracassos são consequências da própria 
estrutura desse modelo capitalista que gera processos excluden-
tes, tais como: desemprego, mercado extremamente competitivo, 
os meios de produção sob o controle de alguns em detrimento 
de outros, crises no mercado financeiro... É o que Saffioti (1987) 
denomina de castração do homem:

O preço pago pelo homem para dominar a mulher extravasa 
largamente o terreno econômico. Para agir como o macho 
representado na ideologia dominante o homem deve aceitar, 
ainda que inconscientemente, sua própria castração. Para 
demonstrar esta verificação podem-se tomar algumas 
dimensões da vida. O macho é considerado o provedor das 
necessidades da família. Ainda que sua mulher possa tra-
balhar remuneradamente, contribuindo, desta forma, para 
o orçamento doméstico, cabe ao homem ganhar o maior 
salário a fim de se desincumbir de sua função de chefe. Logo, 
quer seja o único provedor das necessidades familiares, 
quer seja o principal deles, não lhe é permitido fracassar. 
A ideologia dominante impõe ao homem a necessidade de 
ter êxito econômico, independentemente do número de 
empregos oferecidos pela economia nacional, do grau de 
dependência do Brasil em relação as potências altamente 
industrializadas, da intensidade da intervenção do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) na política econômica 
brasileira. Obviamente, numa sociedade competitiva, o 
êxito de alguns poucos constrói-se graças ao fracasso de 
muitos. Assim, o número daqueles que mal conseguem 
sobreviver é, no Brasil, muito superior a cifra dos que vivem 
bem (SAFFIOTI, 1987, p. 24, grifo da autora).
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Em face das determinações reprodutivas em mutação do 
sistema do capital, o papel das instituições de educação, segundo 
Mészáros (2008), teve de ser adaptado no decorrer do tempo, 
estando estritamente integradas na totalidade dos processos 
sociais, e por extensão em avença com as determinações educa-
cionais gerais da sociedade como um todo.

Nesse sentido, o conceito de educação enquanto “internali-
zação” e as instituições de ensino enquanto parte importante do 
“sistema global de internalização” é central para compreender o 
sociometabolismo do capital, que induz os indivíduos

“a uma aceitação passiva (ou mais ou menos resignada) 
dos princípios reprodutivos orientadores dominantes na 
própria sociedade, adequados a sua posição da ordem 
social, e de acordo com as tarefas reprodutivas que lhe 
foram atribuídas” (MÉSZÁROS, 2008, p. 43).

Sob a sombra do capital, uma das principais funções da 
educação tem sido a produção tanto de conformidade ou “con-
senso”, por isso, não se pode esperar das instituições de educação 
formal um milagre estrutural, i.e., que a escola, no interesse da 
sobrevivência humana, apague esse espectro de forma isolada da 
totalidade das práticas educacionais da sociedade, uma vez que:

o que precisa ser confrontado e alterado fundamentalmente 
é todo o sistema de internalização, com todas as suas 
dimensões, visíveis e ocultas. Romper com a lógica do 
capital na área de educação equivale, portanto, a substi-
tuir formas onipresentes e profundamente enraizadas de 
internalização mistificadora por uma alternativa concreta 
abrangente (MÉSZÁROS, 2008, p. 47).
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Sob o ideário do capital, o heterossexismo se constitui, 
portanto, num princípio segregacionista a partir da orientação 
sexual, ou seja, que coloca a heterossexualidade acima das demais, 
como um parâmetro político e social de sexualidade, portanto, 
da esfera pública, como por exemplo, no campo jurídico tem-se o 
casamento civil, a adoção de crianças, os litígios que só constam 
o nome do gênero que lhe foi atribuído (no caso das travestis)... 
Todas essas questões pontuadas são determinadas pelo hete-
rosseximo que reconhece apenas o homem (sexo masculino) e 
a mulher (sexo feminino) enquanto naturalização das relações 
sociais dos sexos (WELZER-LANG, 2001; BORRILO, 2010; 
MACHADO, 2018), e os educa, permanente e ubiquamente, para 
a acreditar que essas determinações estruturais são inalteráveis, 
contribuído, assim, para a preservação acrítica da ordem estabe-
lecida pelo Capital para fins embebedá-los, cotidianamente, ao 
valores da sociedade de mercadorias (MÉSZÁROS, 2008, p.82).

Com efeito todas essas questões se distanciam do aspecto 
natural (sexo), e ganham um caráter político. A ideologia liberal 
sobre as sexualidades introduz nas consciências dos sujeitos, sob 
a lógica do heterossexismo, a dicotomia entre as esferas pública 
e privada para legitimar a – heterossexualidade como padrão 
social (WITTIG,1992; BORRILO, 2010; MACHADO, 2018).

Ao tratar sobre a distinção entre a esfera pública e a esfera 
privada, Lamoureux (2009) recupera Rousseau para tratar sobre 
a perspectiva de naturalização da ocupação dos papéis sociais de 
sexo, pelo qual a mulher deve exercer o papel de esposa e de mãe 
se ocupando dos assuntos da vida doméstica portanto, restrito à 
esfera privada, não lhe sendo permitido participar do contrato 
social que é de natureza pública, assim sendo, de responsabili-
dade dos homens.
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É nesse compasso que os pensadores dos séculos XVIII 
e XIX (dentre os quais Hegel, Hume, Kant, Nietzche, 
Proudhon e Schopenhauer) desenvolvem a noção de “esfe-
ras separadas”, uma separação que tem como funções 
essenciais interditar o acesso das mulheres ao universo 
político e introduzir um “duplo padrão” sexuado no outro 
domínio público, o do mercado de trabalho. Mas mesmo 
que essas esferas sejam separadas, sua impermeabili-
dade não é perfeita: os homens, como chefes de família, 
autorizam-se um vai-e-vem entre elas; as mulheres são 
destinadas ao privado e se expõem a diversos ataques à 
sua integridade quando saem: é por isso que a distinção 
entre a operária e a prostituta é frequentemente tênue. 
O discurso das esferas separadas alimenta e se nutre de 
um discurso da diferença “natural” entre os sexos, que 
distribui os papéis sociais segundo a filiação sexual. O 
homem público obtém consideração; a mulher pública é 
objeto de escárnio (LAMOUREUX, 2009, p. 210).

A partir dessa constatação, pode-se evidenciar que a ques-
tão da dicotomia entre público e privado possui um caráter polí-
tico para legitimar a dominação masculina sobre a mulher que 
fica restrita à esfera privada, enfraquecendo o enfrentamento da 
exploração do trabalho e da violência que sofre no âmbito domi-
ciliar e também social, como nos casos de assédio moral e sexual. 
Nessa mesma lógica, essa ideologia dissemina que orientações 
sexuais são de natureza privada, portanto, seu conhecimento 
cabe apenas ao sujeito na sua vida pessoal.

No entanto, percebemos um movimento contraditório na 
prática social, pois a heterossexualidade atrelada à dominação 
masculina evidencia, por exemplo, que um casal heterossexual 
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pode sair para passear no shopping, trocar carinhos, beijos e 
assumir publicamente sua relação sexual/afetiva, inclusive assu-
mir-se no trabalho se ambos fazem parte da mesma equipe sem 
sofrer nenhuma forma de repressão, ao contrário do que aconte-
ceria se fosse um casal homossexual. Espera aí! Essa postura não 
pertenceria a esfera privada?

Entendemos que esse pensamento faz parte da estratégia 
da classe dominante para invisibilizar o reconhecimento público 
dos subalternos como forma de silenciá-los, impossibilitando um 
cenário de possíveis mudanças na sua posição de sujeito, dessa 
maneira, “as dicotomias privado/público, dentro/fora, interior/
exterior organizam a hierarquia das sexualidades, reservando a 
posição visível para um aspecto, mantendo o outro em segredo” 
(BORRILO, 2010, p. 77).

Esse pensamento liberal a respeito das sexualidades traz 
à tona que o heterosseximo não diz respeito apenas as questões 
naturais do sexo. Todavia, evidencia-se que heterossexismo é de 
natureza política, social e econômica que tem a construção do 
masculino como instrumento ideológico de dominação e subor-
dinação da mulher e de todos os homens que são alocados para 
essa categoria mulher, por isso é uma questão de gênero (WITIG, 
1992; WELZER-LANG, 2001; BORRILO, 2010). Sobre esses efei-
tos da dominação masculina:

Instituir uma cisão irredutível, uma distinção entre nós 
e eles ou elas, estigmatizar em nome de um conjunto de 
representações e de normas dadas como verdades “naturais” 
e universais para melhor particularizar e, especialmente, 
excluir do espaço social onde se elaboram as decisões rela-
tivas ao contrato social, faz parte do arsenal dos modos de 
dominação. Tornar o outro invisível, tornar crível a ideia 
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de que ele não é mais do que um simples caso particular, 
que por isso mesmo não pode ser considerado um inter-
locutor válido, garante por tabela que o dominante ocupe 
legitimamente a posição de representante do universal. Esse 
é o preço da prática da dominação, a desapropriação do 
outro, posto em situação de tutela, como a apropriação do 
corpo das mulheres [...] Tal dominação determina o modo 
segundo o qual os homens e as mulheres se representam, 
constroem e administram as relações que mantêm entre 
si e, mais amplamente, suas relações com o espaço social, 
público e privado. Da mesma maneira, a identidade pessoal 
e a subjetividade, e mais geralmente as formas psíquicas de 
individuação, também são a consequência do lugar singular 
que o sujeito ocupa no funcionamento concreto das relações 
de dominação e de gênero (APFELBAUM, 2009, p. 76).

Ainda, sua pedagogia ao educar para legitimar e raciona-
lizar a ordem “natural” dominação-exploração das mulheres e 
quem está sob seu espectro (logo, os/as LGBTQI+), tem, histo-
ricamente, recorrido também a violência de gênero, enquanto 
peça fundamental e integrante do ideário do capital e de seu 
sistema político da supremacia masculina, no qual o patriarcado 
a alicerça a base do poder dos homens sobre as mulheres e o hete-
rossexismo, o poder do homem heterossexual branco sobre as 
demais sexualidades das mulheres heterossexuais, da mulheres 
homossexuais, das mulheres transsexuais, dos homens homosse-
xuais, dos homens transsexuais, das travestis, das/dos bissexuais, 
das/dos intersexuais e outros.

No que se refere aos países mais violentos em especial 
para os/as LGBTI+, o Brasil, lamentavelmente, tem tido des-
taque. Segundo o Relatório do Grupo Gay da Bahia, mais de 
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1194 LGBTI+ morreram no Brasil nos últimos três anos (445 
em 2017, 420 em 2018 e 329 em 2019) vítimas da homotrans-
fobia. Das 329 mortes em 2019, 297 foram por homicídios e 
32 por suicídios, o que corresponde a 1 morte a cada 26 horas 
(OLIVEIRA; MOTT, 2019).

Não são recentes os elevados índices de violência contra as 
pessoas em função de gêneros e/ou sexualidades dissidentes no 
país, pois, trata-se do reflexo de um processo histórico de invisi-
bilidades que se configura numa sociedade construída e marcada 
pelas desigualdades sociais e pelas diferenças de classes, cujo con-
trole é feito pela classe dominante tornando-se nítidas as relações 
de dominação-exploração sobre as mulheres e os/as que são clas-
sificados no seu espectro (SAFFIOTI, 2001; BAHIA et al., 2018).

Em síntese, o heterossexismo, enquanto uma ideologia do 
sistema capitalista liberal, educa promovendo as classificações 
sociais e discriminando a/os que rompem os parâmetros de 
gênero e de sexualidade estabelecidos como um mecanismo para 
promover a exploração desses subalternos: uma travesti que não 
conseguiu ter êxito na trajetória escolar por diversos motivos, 
inclusive a violência, desiste de perseguir uma formação acadê-
mica. Suas possibilidades de emancipação humana no mundo 
do trabalho são muito remotas, restando-lhes, recorrentemente, 
o que a dominação masculina oferece: o trabalho sexual (pros-
tituição). Porém, nesse contexto de “tornar-se mercadoria”, 
ocorrerá uma maior exploração de seu trabalho, que muitas das 
vezes, não é quiçá remunerado. De modo equivalente, acontece 
com fração expressiva das mulheres que subvertem a lógica do 
patriarcado e rompem com a esfera privada (SAFFIOTI, 1987; 
PHETERSON, 2009).
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Para uma outra pedagogia de homens 
e mulheres: à guisa de considerações finais

Ao refletir sobre as práticas educativas de homens e 
mulheres em uma sociedade sob o espectro do Capital em sua 
tez neoliberal, este texto contradireciona a luz para uma outra 
educação, que se (pre)ocupe com a transformação das práticas 
econômicas dominantes “em um tipo qualitativamente dife-
rente” (MÉSZÁROS, 2008p.97), bem como com a desafiante 
necessidade de emancipação humana, vez que

o imperativo do tempo do capital predominante no processo 
de reprodução material afeta diretamente não apenas as 
relações estruturais de exploração da sociedade de classes 
como um todo, mas impõe ao mesmo tempo seus efeitos 
negativos e humanamente empobrecedores sobre cada 
aspecto da atividade material e intelectual no tempo de 
vida de indivíduos particulares (MÉSZÁROS, 2008, p. 97).

Alicerçado em Karl Marx, Mészaros endossa que os indi-
víduos trabalhadores (potencialmente os indivíduos sociais 
ricos, nas palavras marxianas), são submetidos à “tirania do 
tempo de trabalho necessário” (2008, p.98) sofrendo as conse-
quências alienantes ao longo de toda a sua vida e, ainda, sob 
circunstâncias de crises econômicas sofrem com o amálgama 
exponencialmente perverso da precarização e f lexibilidade do 
trabalho, tal qual o desemprego.

Enquanto alternativa, Mészáros sintetiza que a substi-
tuição dessa contabilidade do tempo por uma alternativa “de 
adoção consciente e o uso criativo do tempo disponível” (p.98), 
enquanto “força conscientemente combinada de multiplicidade 



Leandro Nogueira Dias 
Daniella de Souza Bezerra

145

de indivíduos sociais” (p.100). No entanto, a adoção hoje do 
“tempo disponível” enquanto princípio operacional vital da pro-
dução constitui-se apenas como uma “potencialidade abstrata” 
(p.101). Por conseguinte, “o futuro depende de nossa capacidade 
(ou incapacidade) de transformar essa potencialidade abstrata 
em realidade criativa concreta” (p.101).

À vista da força hegemônica e poderosa do metabolismo 
social do Capital, o “para além de sua educação” não poderá ser 
refratado sob a luz de uma pedagogia fragmentada de indiví-
duos isolados, e sim pela intervenção planejada e continuada no 
processo social em andamento por meio da atividade dos indi-
víduos sociais (MÉSZÁROS, 2008), i.e., da atividade de homens 
e mulheres dispostos a arrancar pela raiz esse imperativo de 
invisibilização do espectro da diversidade sexual, de gênero, de 
cor, de raça, de etnia...

Nesse sentido, a educação de homens e mulheres para além 
do capital, por se constituir (também) enquanto uma autoeduca-
ção orientada ao valor, pode contribuir, qualitativamente, para 
estender e acentuar tanto a força produtiva quanto a humani-
dade dos indivíduos subalternizados pelo patriarcalismo e hete-
rossexismo, porquanto possibilita o desenvolvimento contínuo 
da consciência e das relações na sociedade como um todo, em 
sua reciprocidade dialética com o enfrentamento de suas tarefas 
e desafios históricos.
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Considerações iniciais

Em tempos de recrudescimento dos direitos conquistados em 
uma tão jovem democracia como a brasileira, pensar sobre 
gênero, corpo e sexualidade na Educação Profissional, reforça a 
importância de se construir um diálogo para além das questões 
que estão explícitas nos currículos formais e nos documentos 
oficiais, além de evidenciar as demandas que estão interligadas 
pelo currículo oculto nos espaços acadêmicos. A fragilização das 
políticas educacionais, as famigeradas reformas curriculares na 
Educação Básica, bem como os cortes de verbas dos Institutos e 
Universidades Federais (IF e UF), comprometem as estruturas 
fundamentais do desenvolvimento humano, científico e tecnoló-
gico do país. É a garantia de direitos conquistados em um árduo 
processo democrático que se encontra em risco.



Ana Cristina Santos Costa 
Robério Nunes Maia 

Avelino Aldo de Lima Neto

151

Os avanços reacionários presentes no campo político 
do Estado democrático, acompanhados por um discurso de 
ódio e intolerância, atingem as escolas, inclusive as de Educação 
Profissional. Para Lima Neto, Cavalcanti e Gleyse (2018), nas dis-
cussões sobre as relações entre currículo integrado, gênero e polí-
tica, surge um campo de disputa ideológica, respaldada por projetos 
de lei, como o Escola sem Partido, que atua contra uma suposta 
ideologia de gênero. Esses movimentos conservadores visam o 
apagamento dos desejos não-heterossexuais e fazem prevalecer 
uma lógica heteronormativa, reproduzindo os papéis e posições de 
dominação social, em interação constante com a categoria de classe.

Desvelar algumas impressões e posições de autores sobre 
as categorias do corpo, sexo, gênero e sexualidade, é necessário. 
Porém, ainda mais importante é posicioná-los como efeitos espe-
cíficos do poder, como aponta Foucault (2018) em sua genealogia, 
que designa como origem e causa categorias de identidade que são 
atuantes por meio de instituições, práticas e discursos múltiplos 
e difusos. As relações apontadas pelo autor sempre passam pelo 
corpo, bem como pelas relações produzidas no e para o trabalho. 
Operando na escola, uma das instituições disciplinares mais ativas 
na construção de estereótipos e padrões, as dinâmicas estudadas 
por Michel Foucault se tornam objeto privilegiado para a compre-
ensão dos embates identitários das sociedades contemporâneas.

Isso posto, o presente trabalho almeja apresentar o estado 
do conhecimento acerca de pesquisas relativas ao corpo, à 
sexualidade e aos estereótipos de gênero no contexto epistemo-
lógico da Educação Profissional (EP), com intenção de verificar 
possíveis lacunas na produção científica, e também indicar 
possibilidades de abordagem da temática em questão, em diá-
logo com o referencial teórico da área. Esse esforço introdutório 
materializa parte de duas pesquisas de mestrado em andamento 
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no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (PPGEd/ UFRN), e se situa no 
interior de um projeto de pesquisa mais amplo, intitulado Corpo, 
gênero e sexualidade na Educação Profissional: cenários episte-
mológicos e subjetivos, realizado por estudantes e pesquisadores 
do Observatório da Diversidade (IFRN/CNPq).

A pertinência desse estudo reside na necessidade de com-
preender como se tece o conhecimento científico no campo epis-
têmico da Educação Profissional. E há que se considerar também 
a relevância de outros trabalhos produzidos no Observatório 
da Diversidade que realizaram estados da arte sobre Corpo, 
gênero e sexualidade na Educação Profissional (LIMA NETO; 
CAVALCANTI; GLEYSE, 2018), Gênero na Educação Profissional 
(SOUZA; LIMA NETO, 2019), Gênero e Educação de Jovens e 
Adultos na Educação Profissional (COSTA; LIMA NETO, 2020) 
e um outro especificamente sobre a Imagem Corporal dos estu-
dantes (SAMPAIO; LIMA NETO, 2019). Nossa tentativa se situa 
à esteira desses estados do conhecimento, com a diferença de rela-
cioná-los a um novo aspecto dos “estereótipos de gênero”, “corpo”, 
“sexualidade” no campo empírico da “Educação Profissional”.

Face ao exposto, inicialmente elencamos alguns aponta-
mentos considerados relevantes em nosso trabalho, debatendo 
brevemente sobre as imbricações da diversidade de gênero e da 
sexualidade no contexto da Educação Profissional em relação 
à proposta de formação integral. Logo depois, nos detemos aos 
aspectos metodológicos escolhidos e aplicados como recurso 
na construção do estado da arte, contribuindo para uma sis-
tematização dos resultados alcançados. Após analisá-los, por 
fim, apontamos possíveis desdobramentos para outras inves-
tigações sobre diversidade sexual e de gênero na Educação 
Profissional e Tecnológica.
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Diversidade de gênero e sexualidade na EP: 
esclarecimentos conceituais

A divisão entre os sexos parece estar na ordem da sociedade 
e ganha novos contornos após o nascimento do capitalismo, 
devido à alienação dos sujeitos pelo trabalho (MARX, 2010). 
Relações de classe, de gênero e de raça passam a se imbricar de 
modo novo, criando a divisão sexual do trabalho. Nela,

“as mulheres são posicionadas como um grupo onerado 
pelo cotidiano de trabalho prestado gratuitamente, dire-
cionado a ocupações específicas, menos remunerado que 
os homens que desempenham as mesmas atividades e 
sub-representado na política” (BIROLI, 2018, p. 22-23).

No interior do campo empírico em questão, o da Educação 
Profissional, essa divisão perpetua as subjetivações baseadas em 
estereótipos de gênero.

A ordem social é uma grande máquina de reprodução da 
dominação masculina. É verdade que ela usa da divisão dos sexos 
como justificativa natural das diferenças construídas entre os gêne-
ros (BOURDIEU, 2014), mas vai além, fazendo a dominação nas 
relações, nos nossos corpos e pensamentos, subsidiando esquemas 
de percepções em que as mulheres quase sempre são colocadas 
sob o negativo. Desse modo, assim como a divisão internacional 
do trabalho, a divisão sexual foi, sobretudo, uma relação de poder, 
uma divisão dentro da força de trabalho (FEDERICI, 2017).

Os dilemas dos sujeitos em busca de emancipação nos 
levam ao engajamento em um processo educativo que os tornem 
agentes ativos dos processos de transformação social. Nesse 
sentido, é salutar pôr em evidência a construção do espaço de 
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formação que adolescentes e jovens encontram na Educação 
Profissional (EP), sustentada por uma política de educação de 
qualidade, assegurada pela Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 
1996. Por outro lado, é importante ressaltar o quanto o processo 
de democratização e ampliação da formação profissional é atra-
vessado por outras demandas. Muitas vezes invisíveis, elas são 
tanto de natureza socioeconômica quanto subjetiva, compreen-
dendo inclusive comportamentos de risco, tais como: tentativas 
de suicídio, automutilação, distúrbios alimentares, uso de álcool 
e outras drogas, transtornos depressivos ou outros transtornos 
associados à ansiedade (LIMA NETO; CAVALCANTI; GLEYSE, 
2018). Essas demandas têm origem em outros cenários, distintos 
da formação técnica, e são expressões das múltiplas realidades 
nas quais esses sujeitos estão inseridos.

Os atuais pressupostos epistêmicos da Educação 
Profissional, contidos nos documentos oficiais Brasil (2012), 
se ancoram na noção de omnilateralidade (ARAÚJO, 2014) e, 
por sua vez, na concepção antropológica marxiana. Para Marx 
(2010), o corpo apresenta importância central na compreensão 
das dinâmicas do trabalho. Desde os Manuscritos, o filósofo 
trata a sensorialidade como própria do humano, a ela associando 
a alienação pelo trabalho como um dos fenômenos mais impor-
tantes. A sensorialidade humana, nessa direção, é base para a 
compreensão da omnilateralidade:

“Trata-se, pois, de uma formação humana que rompe 
com as dicotomias geral e específico, político e técnico, 
ou educação básica e técnica, heranças de uma concep-
ção fragmentária e positivista de realidade humana” 
(ARAÚJO, 2014, p. 65).
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A Educação Profissional, em suas diretrizes legais e peda-
gógicas, sustenta uma prática de educação para a liberdade e 
propõe os conhecimentos necessários para a emancipação indi-
vidual e coletiva, não para a alienação. Esse horizonte nutre a 
proposta pedagógica da EP, desafiando a manutenção das formas 
dominantes de governabilidade, as quais se veem ameaçadas ao 
notar os frutos da formação integral dos sujeitos. Ciavatta (2005, 
p. 02) corrobora essa compreensão ao defender que a

“educação geral se torne parte inseparável da educação 
profissional em todos os campos onde se dá a preparação 
para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos 
processos educativos como a formação inicial, como o 
ensino técnico, tecnológico ou superior”.

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser 
humano dividido pela divisão social – e sexual, nós acrescenta-
mos – do trabalho, entre a ação de executar e a ação de pensar, 
dirigir ou planejar. Diz respeito ao rompimento da mera prepa-
ração para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 
distanciado dos conhecimentos que estão na sua

“gênese científico-tecnológica e na sua apropriação his-
tórico-social. Como formação humana, o que se busca é 
garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o 
direito a uma formação completa para a leitura do mundo” 
(CIAVATTA, 2005, p. 03).

Nesse sentido, pretende-se que o sujeito compreenda as rela-
ções sociais subjacentes a todos os fenômenos, inclusive aqueles 
concernentes ao corpo, ao gênero e à sexualidade.
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O estado da arte inicial, realizado por Lima Neto, Cavalcanti 
e Gleyse (2018) na apresentação do dossiê Corpo, gênero e sexuali-
dade na Educação Profissional revela a existência de uma lacuna 
no campo epistemológico da EPT, o que é sinalizado pela inex-
pressiva quantidade de estudos sobre corpo e sexualidade nessa 
modalidade educativa. Os autores indicam que, no contexto que 
deu origem à investigação sobre a temática, o contato com os ser-
viços de Assistência Social e de Psicologia dos campi de alguns 
IF foi decisivo para o surgimento do interesse em perscrutar os 
problemas existentes em torno dessas experiências.

Nessa direção, vale destacar que a Assistência Estudantil 
é concebida como parte das práticas pedagógicas integradoras. 
Configura-se como direito social, espaço de proteção da cida-
dania e da dignidade humana, buscando, por meio de ações 
transformadoras no apoio aos estudantes, gerar efeitos educa-
tivos. As bases legais da Assistência Estudantil asseguram ao 
estudante o seu exercício de cidadania plena, fazendo valer o que 
está expresso na Carta Magna de 1988, na LDB (Lei 9.394/96) 
e no Plano Nacional de Assistência Estudantil das Instituições 
de Ensino Superior (PNAES), instituída pela Portaria 39, de 12 
de dezembro de 2007, e regulamentado pelo Decreto 7.234/2010, 
que tem como finalidade ampliar as condições de permanência 
dos jovens na educação superior pública federal.

Assim, a Assistência Estudantil visa garantir as condições bási-
cas para concretização do direito à educação de qualidade. Para tanto, 
lança-se mão de uma perspectiva multi e interdisciplinar, garantindo 
uma equipe de trabalho capaz de desempenhar os indicadores pre-
conizados no Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada instituição. 
Destaca-se, nesse contexto, a importância de profissionais de várias 
áreas, como assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, nutricio-
nistas, médicos, odontólogos, enfermeiros e educadores.
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Ao lançarmos nosso olhar sobre essas demandas surgidas 
no campo da Educação Profissional, reafirmamos o compro-
misso ético-político com as mais diversas formas de expressões 
de gênero e sexualidade existentes nos espaços formativos, bem 
como os princípios curriculares que assegurem a formação 
humana integral. As violências sofridas pelos alunos, dentro ou 
fora da escola, são reflexos de determinantes sociais, políticos e 
econômicos, cuja gênese precisa ser investigada.

Desta forma, ao assumir um projeto pedagógico emancipa-
tório, não podemos deixar que esse aparelho retórico se infiltre 
no currículo integrado por meio de “falas, omissões, silencia-
mentos, manifestações de servidores nos órgãos colegiados, 
ameaçando assim, a efetivação de uma cidadania plena para as 
pessoas LGBTI+” (LIMA NETO; CAVALCANTI; GLEYSE, 2018, 
p. 5) e outras populações vulneráveis presentes no espaço escolar, 
pois é nessa diversidade que poderemos encontrar e, dessa forma, 
revelar múltiplas questões pedagógicas centrais para a Educação 
Profissional, como tornar visível o que se apresenta veladamente 
por meio do currículo oculto.

Metodologia

Metodologicamente, fundamentamo-nos na abordagem 
qualitativa da pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. No 
interior desse contexto mais amplo, lançamos mão do estado 
da arte, estratégia característica de um estudo bibliográfico. Gil 
(2017) concebe a pesquisa bibliográfica como um estudo acerca 
de material já publicado, tendo como principal vantagem o fato 
de permitir uma cobertura mais ampla do objeto em análise. 
Para Severino (2016), essa investigação ocorre a partir do regis-
tro disponível, em documentos impressos, como livros, artigos e 
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demais publicações, e disponibiliza dados de categorias teóricas já 
trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados.

Para o mapeamento da produção científica no campo da 
Educação Profissional, recorremos ao estado da arte tanto no 
intuito de qualificar o estudo acerca do nosso objeto de pesquisa 
quanto com o objetivo de alargar as perspectivas de investigações 
nesse campo do conhecimento. A busca dos dados partiu das 
escolhas das fontes às quais nos deteremos nesse rastreamento. 
Escolhemos a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD, 
e o Portal de Periódicos da CAPES/MEC, por meio do acesso 
remoto ao portal, a partir do vínculo com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN e, por último, o Repositório do 
Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd/ UFRN, no 
seu banco de teses e dissertações.

Consideramos um recorte temporal de 2008 a 2020. A esco-
lha desse período deve-se ao fato de, no ano de 2008, ter sido ins-
tituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) atra-
vés da Lei n. 11.892, assinada pelo então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva.

No segundo momento, fizemos a escolha dos descritores, 
isto é, dos termos usados para a busca. Foram eles: “Estereótipos 
de gênero”, “Corpo”, “Sexualidade” e “Educação Profissional”. 
Na primeira busca, no portal de periódico da CAPES, usamos 
apenas os descritores: “Sexualidade” and “Educação Profissional” 
e, em seguida, realizamos uma outra busca, para melhor che-
gar ao objeto de nosso estudo usando os descritores: “Corpo” 
and “Sexualidade” and “Educação Profissional”. Logo depois 
inserimos na busca “Estereótipos de gênero” (EG) e “Educação 
Profissional” (EP), combinados entre si pelo uso do operador 
booleano “and”, utilizados com e sem aspas. Fizemos o uso das 
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aspas (“ ”) em cada palavra, para melhor especificar nosso inte-
resse e as correlações nas áreas de investigação.

Em seguida, acessamos a BDTD, para um melhor mape-
amento do assunto em questão. Buscamos, aqui, um método 
de partir para uma busca do mais amplo e fomos em seguida 
reduzindo esse campo de busca, usando estratégias como uso de 
aspas (“ ”). Nesse percurso, primeiro, utilizamos no campo de 
busca as palavras: Educação Profissional e Sexualidade, sem o 
uso das aspas e, em uma outra tentativa, acrescentamos as aspas 
e o operador booleano and, a fim de obter uma melhor asso-
ciação dos descritores. Na terceira busca, inserimos os descri-
tores “Corpo” and “Sexualidade” and “Educação Profissional”. 
Ampliamos a busca inserindo os descritores “corpo” e “sexua-
lidade” no campo “assunto”, filtrando para “Ciências Humanas 
– Educação”, por ser a grande área na qual se insere a Educação 
Profissional. Inserimos também na busca avançada os descri-
tores: “Estereótipos de gênero” (EG) e “Educação Profissional” 
(EP), combinados entre si pelo uso do booleano and, utilizados 
com e sem aspas.

Resultados

Na construção do estado da arte, ao nos determos aos 
descritores “Sexualidade” e “Educação Profissional”, em um pri-
meiro momento, usamos os dados dessa busca para composição 
de dados a serem analisados no Portal de Periódicos da CAPES. 
Encontramos 15 artigos, dois dos quais encontram-se no campo 
da Educação Profissional, o que se constata nas publicações de 
Pereira, Sousa e Neta (2014) e Gruerch (2019).

Filtramos nossa busca quanto às áreas de conhecimento em 
que os demais artigos estão publicados e certificamos que apenas 
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três desses artigos estão publicados em uma revista no campo 
da educação, em sua maioria, as publicações estão concentradas 
na revista Holos. Optamos por não citar 12 artigos, uma vez que 
não estão articulados com a Educação Profissional, mas com as 
Ciências da Saúde.

Nesse mesmo banco de dados, acrescentamos às bus-
cas o descritor “Corpo” and “Sexualidade” and “Educação 
Profissional”, e encontramos sete artigos. Desses, apenas um dia-
loga com a Educação Profissional e sua publicação se encontra na 
revista Holos. Esse artigo (GRUERCH, 2019) aborda a Educação 
Profissional, e as questões na formação docente e reconhece as 
diversidades de gênero que estão inseridos no campo de traba-
lho, bem como os desafios encontrados no campo da educação.

Ainda no Portal de Periódicos da CAPES, inserimos os 
descritores “Estereótipos de Gênero and Educação Profissional” 
sem o uso de filtros, mas não obtivemos nenhum resultado, 
insistimos na busca retirando as aspas dos descritores e assim 
obtivemos os resultados, sem aplicar filtros 1 211 290. Aplicamos 
o filtro “mestrado”, encontramos 829 739 trabalhos, acrescenta-
mos o filtro “Ciências Humanas” 88 508, acrescentamos “área 
educação” achados 34 155, ainda inserimos “programa educa-
ção” 28 091, e identificamos a universidade à qual nos vincu-
lamos, “UFRN”, e surgiram 539. Por fim, “Biblioteca setorial 
PPGEd”, gerando o achado de (SILVA, 1997) que infelizmente 
não podemos ter acesso devido ao ano de publicação ser ante-
rior ao da plataforma Sucupira.

Para melhor visualizar as informações encontradas nessa 
etapa, ao que se refere às buscas no Portal de Periódico da CAPES, 
sintetizamos na tabela abaixo os descritores usados, o número de 
artigos encontrados, bem como os atores que têm seus trabalhos 
relacionados à nossa pesquisa.
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Tabela 1 – Autores relacionados à pesquisa

Descritores Artigos 
encontrados Relação com a EP Revista Educação

“Sexualidade” 
e “Educação 

Profissional”
15 artigos

2 artigos
(GRUERCH, 2019)

(PEREIRA; SOUSA; 
NETA, 2014)

(PEREIRA; SOUSA; 
NETA, 2014); 

(GRUERCH, 2019); 
(GONÇALVES, 2014)

“Corpo” and 
“Sexualidade” 
and “Educação 
Profissional”

07 artigos 1 artigo
(GRUERCH, 2019) (GRUERCH, 2019)

“Estereótipos 
de Gênero” 

and “Educação 
Profissional”

- - -

Estereótipos 
de Gênero 

and Educação 
Profissional

1 artigo - -

Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme a Tabela 1, é possível perceber que dos descrito-
res usados nessa busca, encontramos um número de produções 
ainda significativo, quando relacionados às questões de corpo, 
sexualidade e Educação Profissional, uma vez que esses temas 
estão correlacionados ao campo de produção e estudo nessa área 
da formação. Também percebemos, na quarta coluna, que os 
artigos se concentram em revistas de educação e que apenas um 
dos artigos encontrados, no caso o de Gruerch (2019), se apro-
xima do objeto da pesquisa.
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Quanto à busca na BDTD, utilizamos os mesmos critérios 
de procura. Em um primeiro momento, no campo de busca, usa-
mos os descritores Educação Profissional e Sexualidade, encon-
trando 258 trabalhos, sendo 202 dissertações e 56 teses. Quando 
lançamos mão de operadores booleanos e aspas, a fim de obter 
a associação dos descritores, diagnosticamos um total de 19 tra-
balhos, sendo 16 dissertações e 3 teses. Ampliamos a busca, inse-
rindo os descritores “corpo” e “sexualidade” no campo “assunto”, 
filtrando para área de conhecimento “Ciências Humanas – 
Educação”, assunto “Educação” e programa que a pesquisa foi 
desenvolvida (“Pós-Graduação em Educação”). Nesse caso, apa-
receram dez trabalhos, dos quais dois têm temáticas próximas ao 
da nossa pesquisa (CARDOSO, 2016; OLIVEIRA, 2016). Usando 
“Corpo”, “Sexualidade” e “Educação profissional”, escolhendo 
“todos os campos”, aparecem três trabalhos, dos quais, apenas 
a dissertação de Carrias (2011) se relaciona com o objeto de 
nossa busca. Posteriormente, usamos “Sexualidade” e “Educação 
Profissional”, escolhendo “todos os campos” e restringindo a 
área de conhecimento para “Ciências Humanas – Educação”. 
Aparecem dois trabalhos, dos quais apenas o de Oliveira (2019) 
interessa à atual pesquisa.

Por último, acrescentamos os descritores “Estereótipos 
de Gênero and Educação Profissional” com o uso dos filtros 
“assunto” e “título”, e não obtivemos resultados. Em seguida, 
aplicamos todos os campos como filtro e tivemos um resultado 
da dissertação de Silva (2018), porém, o achado está inserido 
na formação de agentes comunitários de saúde. E, finalmente, 
utilizamos os descritores Estereótipos de Gênero and Educação 
Profissional sem o uso das aspas e aplicamos os filtros em todos 
os campos, obtendo 35 resultados. Porém, quando direcionamos 
os filtros para o Programa de Pós-graduação em Educação, 
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encontramos somente 1 trabalho, o de Silva (2015), que descreve 
a presença de homens docentes na educação infantil, temática 
distinta do problema por nós investigado.

Criamos uma tabela para melhor visualização dos descrito-
res usados no refinamento da busca, bem como os quantitativos, 
com número total de trabalhos, e o número de produções entre 
dissertações e teses.

Tabela 2 – Descritores e quantitativos

Descritores Números/ 
Total Dissertação Tese 

Educação Profissional e Sexualidade 258 202 56

“Educação Profissional” and “Sexualidade 19 16 3

“Corpo” and “Sexualidade” com filtros. 10 7 3

“Sexualidade” and “Educação 
Profissional” Com filtro 2 1 1

“Estereótipos de Gênero and Educação 
Profissional” com filtros. 0 0 0

“Estereótipos de Gênero and Educação 
Profissional” com filtros. 1 1 0

Estereótipos de Gênero and Educação 
Profissional com filtros. 35 1 0

Fonte: Elaborado pelos os autores.

Conforme a Tabela 2, o quantitativo de dissertações é 
bem maior do que o de teses. Além disso, quando usados os 
filtros, conforme explicitamos acima, encontramos uma melhor 
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aproximação desses descritores com o objeto da nossa pesquisa. 
Para melhor sumarizar os trabalhos com relevância para a nossa 
pesquisa, dispomos de uma outra tabela, considerando informa-
ções sobre título do trabalho, tipo de produção, nome do autor, 
área do programa de pós-graduação e o lócus de investigação:

Tabela 3 – Teses e Dissertações encontradas na BDTD

Título Tipo Autor Área Lócus

Jovens estudantes 
do ensino médio 
integrado no Instituto 
Federal de Salto: 
experiências 
do presente e projetos 
de futuro.

Dissertação Oliveira 
(2019)

Pós-Graduação em 
Educação – UFSCar 
– Campus Sorocaba

IFSP – Campus 
Salto/SP

Discursos sobre 
corpo, gênero 
e sexualidade 
na educação do 
Colégio de Aplicação 
da Universidade 
Federal de Sergipe.

Dissertação Oliveira 
(2016)

Pós-Graduação 
em Educação – 

UFS – Campus São 
Cristóvão 

Colégio de 
Aplicação da 
Universidade 

Federal de Sergipe 
(CODAP/UF)

“O que é normal pra 
mim não pode ser 
normal pro outro”: 
a abordagem 
de corpo, gênero 
e sexualidades 
nas licenciaturas 
do Instituto Federal 
de Sergipe, campus 
Aracaju.

Dissertação Cardoso 
(2016)

Pós-Graduação 
em Educação – 

UFS – Campus São 
Cristóvão 

IFS/Campus 
Aracaju
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Relações de gênero, 
subjetividade 
e construção/
constituição 
de identidades: 
um caso na educação 
profissional 
e tecnológica.

Dissertação Carrias 
(2011)

Mestrado em 
Educação – 

Universidade de 
Brasília

IFPA – Campus 
Tucuruí

Diversidade de 
gênero e o processo 
formativo dos/das 
ACS na atenção em 
saúde do município 
de Miguel Pereira/ RJ.

Dissertação Silva 
(2018)

Escola Politécnica 
de Saúde Joaquim 
Venâncio, Rio de 

Janeiro.

Saúde - Fundação 
Oswaldo Cruz - RJ

A presença de homens 
docentes na educação 
infantil: lugares 
(des)ocupados.

Dissertação Silva 
(2015)

Programa de 
Pós-graduação 
em Educação – 

mestrado – UFRN.

Centro de 
Educação – UFRN

Fonte: Elaborado pelos autores

A tabela acima, conforme sistematização dos dados cole-
tados, mostra que os trabalhos relacionados ao nosso objeto de 
pesquisa são desenvolvidos em programas de pós-graduação em 
educação, e que a maior prevalência das pesquisas no campo da 
Educação Profissional data no período entre os anos de 2011 e 
2019. Há uma maior incidência a partir do ano de 2016, em nível 
de mestrado, com campos empíricos localizados em Institutos 
Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nas 
regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil.

Ao ampliarmos a busca para “Educação”, nesse estado da 
arte, encontramos uma produção que usa a Educação Profissional 
como lócus empírico. Contudo, aparentemente os autores não se 
veem enquanto pesquisadores da Educação Profissional, uma 
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vez que, não raro, falta o descritor “Educação Profissional” no 
resumo e nas palavras-chaves dos trabalhos. Constatamos, 
assim, que são feitas pesquisas no interior do campo em xeque, 
tanto empiricamente – porque escolhem instituições da RFEPCT 
como lócus de pesquisa –, quanto teoricamente – porque dialo-
gam com os autores da área. Porém, por terem sido feitas nos 
programas de Pós-Graduação em Educação, não são enquadra-
das nos portais de periódicos e catálogos de teses e dissertações 
como Educação Profissional. Isso se configura numa descoberta 
importante do ponto de vista epistemológico, no que diz respeito 
às pesquisas envolvendo corpo e sexualidade na EPT.

É importante ressaltar que as publicações em que os des-
critores “sexualidade” e “educação profissional” apresentam 
correlações começam a surgir a partir de 2017, em coletâneas de 
artigos construídas a partir das contribuições de alunos, pro-
fessores e servidores da RFEPCT que participam de grupos de 
pesquisa ou coletivos dos próprios estudantes (Coletivos negros, 
feministas, LGBT+). Como efeito dos trabalhos realizados, entre-
gam à sociedade e à escola esse resultado das construções que 
estão para além dos currículos formais.

Nesse sentido, as publicações lançadas reforçam a existência 
e a pertinência em se tratar das questões de sexualidade no interior 
da Educação Profissional. Aparentemente inexistentes devido à 
invisibilidade epistemológica, conforme demonstramos em nosso 
estado da arte, tais questões mostram-se cada vez mais presentes 
graças à articulação de pequenos grupos de pesquisadores e dos 
coletivos estudantis. No espaço escolar, as demandas se mani-
festam por meio de acontecimentos do cotidiano das próprias 
instituições, dos sujeitos, ou da vida social exterior à escola. Cabe 
também, assim, à própria instituição de Educação Profissional 
encontrar formas diferentes de pensar, de resistir e existir.
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Um importante pressuposto assumido na presente pesquisa 
é o fato de as condições de vulnerabilidade vivenciadas por ado-
lescentes e jovens em seus contextos domésticos e/ou sociais se 
refletirem de múltiplas formas na escola, pois essa instituição é 
também parte integrante da sociedade. A Educação Profissional, 
como dispositivo de uma formação humana integral visando a 
emancipação dos sujeitos, a vida digna e o exercício pleno da 
cidadania, deve se propor a vencer as barreiras das violências, 
sendo protagonista de novas formas de resistência, materializa-
das através de práticas pedagógicas integradoras.

No processo excludente que é próprio do sistema capitalista, 
configurado na disputa das classes sociais, estruturam-se formas 
perversas de poder nos diversos aparelhamentos sociais, seja na 
economia, na escola, na Justiça ou na religião. As instituições de 
Educação Profissional, nesse contexto, devem estar voltadas para 
as demandas subjetivas, que também são coletivas e atravessadas 
pelas realidades de gênero, de sexualidade e de classe, a fim de 
discutir com seriedade tais questões emergentes.

Outra fonte para o levantamento bibliográfico utilizado 
foi o Repositório do Programa de Pós-graduação em Educação 
da UFRN. Nele, utilizamos a pesquisa avançada e inserimos os 
mesmos descritores citados precedentemente, seguindo a mesma 
ordem e combinação, utilizando o termo “and” entre eles. Nessa 
busca, empregamos os seguintes filtros, combinados de uma 
só vez: “mestrado”, “título”, “assunto”, “Ciências Humanas” e 
“Educação”. Estabelecemos como recorte temporal o período 
de 2010 a 2019, para se aproximar ao máximo daquele por nós 
indicado anteriormente. Os resultados da busca foram descritos 
na tabela a seguir:
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Tabela 4 – Dissertações encontradas 
no Banco de Teses e Dissertações do PPGEd/UFRN.

Descritores Filtros Aplicados Período Quantidade

“EG and EP”

Mestrado +
Título +

Assunto +
Ciências humanas +

Educação

2010 a 2019 0

EG and EP 2010 a 2019 0

“Educação Profissional 
and Sexualidade” 2010 a 2019 0

Educação Profissional 
and Sexualidade 2010 a 2019 0

“Corpo” and “Sexualidade” 2010 a 2019 0

Corpo and Sexualidade 2010 a 2019 0

Fonte: Elaborado pelos autores.

Não obstante a utilização dos mesmos parâmetros, não 
houve resultados – embora tenhamos repetido a busca por dias 
subsequentes, empregando os filtros isoladamente ou de maneira 
combinada. A ausência de achados nos provoca inquietações 
quanto à publicidade das dissertações e teses desenvolvidas no 
interior do programa.

Considerações finais

Após análises como a leitura de resumos, comparação dos 
lócus da pesquisa e correlação com as palavras–chave, constatamos 
primeiramente que o estudo que propomos sobre os Estereótipos de 
Gênero, corpo e sexualidade na Educação Profissional, não é encon-
trado de forma integral a partir dos descritores e combinações nas 
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plataformas de buscas. Portanto, poucos resultados são relevantes, 
pois a maioria trata dos temas isoladamente.

Constatamos, assim, a escassez de publicações que rela-
cionem os descritores sugeridos. Enxergamos, com isso, uma 
oportunidade para o desenvolvimento de nossa pesquisa 
pelo ineditismo da temática. Justifica-se, igualmente, dessa 
maneira, a necessidade de uma investigação que explore os 
aspectos sócio-históricos e filosóficos da educação no Brasil, 
em especial na Educação Profissional, relativamente à temá-
tica aqui explorada. Essa trajetória de pesquisa nos fornece 
material para questionar as desigualdades de gênero cons-
truídas em nossa sociedade na articulação entre capitalismo 
e patriarcado, posto que partimos do pressuposto segundo o 
qual “a divisão sexual do trabalho é um lócus importante da 
produção do gênero” (BIROLI, 2018, p. 23). A essa justificativa 
mais ampla, soma-se a constatação da inexistência de pesqui-
sas que tratem de estereótipos de gênero, corpo e sexualidade 
nos cursos profissionalizantes.

Louro (1999), inspirada em Foucault, afirma ser a escola 
uma instituição disciplinadora dos corpos, responsável por 
moldar o indivíduo e pensada com o intuito de civilizar homens 
e mulheres. A autora assim argumenta que a educação sempre 
correspondeu a padrões e reproduziu estereótipos, exercendo 
uma pedagogia da sexualidade, construindo masculinidades 
forjadas no esporte, na competição e na violência consentida, 
ensinando que para ser homem precisa ser duro e corresponder 
a esses padrões.

Já para a educação feminina, a escola explora outros aspec-
tos, ensinando as meninas a serem dóceis, discretas, gentis, 
obedecer, pedir licença e a sorrir, construindo referências de 
feminilidade. Dessa forma, a escola não se preocupou com uma 



CORPO, SEXUALIDADE E ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO 
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTADO DA ARTE

170

formação humana integral, mas com a construção de identida-
des adequadas a uma dada ordenação social. No entanto, a escola 
precisa oportunizar um debate apto a questionar suas práticas 
na elaboração de papéis sociais. Urge, contudo, considerar a 
diversidade dos corpos, dos gêneros e das sexualidades para, 
assim, garantir uma educação mais significativa, desconstruindo 
padrões, tomando como base as noções de omnilateralidade na 
formação humana integral (ARAÚJO, 2014).

Ao considerar a dimensão assumida pela Educação 
Profissional na configuração da política de educação brasileira, 
no seu compromisso em promover uma educação de qualidade 
na promoção da formação humana integral, compreende-se a 
pertinência da atual pesquisa, a qual revela lacunas existentes no 
campo epistemológico da Educação Profissional quanto às ques-
tões envolvendo a produção subjetiva dos estereótipos de gênero, 
corpo e sexualidade.

Os dados solicitam uma reflexão aprofundada acerca dos 
modos de produção subjetiva desses sujeitos, uma vez que estão 
presentes no contexto da Educação Profissional e se manifestam 
nos espaços institucionais da referida modalidade educativa, 
ajudando a abrir nesta última, desse modo, um novo terreno 
de pesquisa. Nele, as políticas públicas e institucionais, tais 
como os Planos de Desenvolvimento Institucional e os Projetos 
Político-Pedagógicos, devem levar em conta o protagonismo 
juvenil, as políticas e as micropolíticas do corpo e das sexualida-
des (CAVALCANTI, 2018) operantes no interior dos currículos 
integrado e oculto.

Para além de um olhar acadêmico, é preciso alimentar um 
olhar para esses corpos imersos em variados contextos nos quais 
ainda são vítimas mais ou menos sutis dos discursos de ódio. 
Estes últimos perpetuam a lógica heteronormativa que alicerça o 
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pensamento conservador e fundamentalista, no interior relações 
de poder e saber na sociedade, gerando para os grupos LGTB+ 
violações de direitos e ferindo, assim, o princípio da integridade 
humana, bem como os princípios que estão contidos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e na Constituição de 1988.

Para manter-se consonante à proposta das práticas peda-
gógicas integradoras, norteadoras de toda a sua organização 
didática e pedagógica, a Educação Profissional e Tecnológica 
deve assumir corajosamente o enfrentamento dessas violações. 
Nessa direção, experiências já existentes, como a esmiuçada 
por Conopca, Ferreira e Junior (2018) relativamente ao uso 
do nome social pelas estudantes transexuais, apontam para o 
uso de conselhos superiores, colegiados e outros instrumentos 
pedagógicos e administrativos que, articulados à Assistência 
Estudantil, protegem os sujeitos e lhes garantem a liberdade de 
existir e serem quem são.

No que concerne à compreensão sobre os conhecimentos 
necessários à Educação Profissional, se faz necessário com-
preender a contradição entre capital e trabalho, incorporando, 
associando e diferenciando o gênero, corpo e inevitavelmente a 
sexualidade, sem esquecer a análise das manifestações da vida 
humana contidas nessa contradição. Até porque as desigualda-
des entre os gêneros são constantemente representadas e ressig-
nificadas pela dominação simbólica masculina, em seu poder 
nas diversas esferas e instituições sociais, inclusive na divisão 
sexual do trabalho, divisão esta que tenta naturalizar o arbitrário 
(BOURDIEU, 2014).

A suposta “aptidão” a certas profissões atravessa a fabri-
cação das masculinidades e das feminilidades, e também não 
resultam da diferença biológica dos dois sexos, mas de produ-
ções estilizadas no corpo e naturalizadas por diversos aparelhos 
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sociais em seus artifícios ideológicos, segundo Butler (2020). Os 
critérios e padrões constroem disciplinas, regras e especificações 
sócio e historicamente variáveis e que estão marcadas pelas ocor-
rências de tempo, espaço e instituições.

Esses processos de disciplinamento dos corpos são sutis e 
quase imperceptíveis e, por isso, devemos atentar às práticas coti-
dianas que envolvem os sujeitos, questionar e desconfiar do que 
é tomado como natural, principalmente nos sentidos ligados ao 
gênero e às construções sociais. As visões e representações acerca 
dos temas gênero, corpo, sexualidade e educação profissional, 
não esquecendo o trabalho, nos remetem a inúmeras cisões 
e diferenciações que partem de um mesmo ponto, os papéis e 
representações sociais criadas pelas diferenças.

Por fim, ressaltamos que esses modos de produção de sentido 
das sexualidades não aparecem como problemática do ponto de 
vista epistemológico no campo teórico da Educação Profissional, 
uma vez que não são problematizados nem integram as questões 
pedagógicas do currículo formal. Por outro lado, as demandas 
ocupam um lugar de visibilidade quando se apresentam por 
meio do currículo oculto. O estado da arte aponta, portanto, 
para um campo de pesquisa profícuo a ser explorado, sobretudo 
a partir das descobertas realizadas ao expandir a realização do 
estado da arte para a área da “Educação”, indicando a existên-
cia de inúmeras pesquisas nas instituições da RFEPCT que não 
dialogam com a literatura específica da Educação Profissional e 
Tecnológica enquanto campo epistêmico.
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FACES DO ESTIGMA:
A DEFICIÊNCIA VISUAL E OS DANOS 

À SAÚDE MENTAL
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Olivia Morais de Medeiros Neta 

Jacileide Guimarães

Introdução

“Preconceito é opinião sem conhecimento”
Voltaire

As pessoas com deficiência visual apresentam um dano senso-
rial: a ausência total ou parcial de visão, que as limitam de modo 
variável em suas possibilidades de apreensão do mundo externo, 
interferindo em seu desenvolvimento e ajustamento às situações 
cotidianas. Em consequência, a perda da visão pode levar ao 
comprometimento geral da saúde mental, que predispõe às novas 
perdas emocionais, de habilidades básicas, de atividade profis-
sional e de comunicação (AMIRALIAN, 1997; BRASIL, 2000).

A deficiência visual relaciona-se ao comprometimento da 
visão, total ou parcialmente. Suas causas envolvem hereditarie-
dade, congênita, viral, traumática, como reação ou consequência 
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de alguma doença ou pela idade (SAUCEDO; HEREDIA; 
MARTÍNEZ, 2016).

De acordo com o censo brasileiro do IBGE (BRASIL, 2010), 
a deficiência visual é a mais frequente na população brasileira 
dentre todas as deficiências e atinge aproximadamente 6,6 
milhões de pessoas, sendo que destas 528 mil são pessoas cegas. 
Sua incidência aumenta com a idade, é mais prevalente entre as 
mulheres, pessoas pobres e com baixo grau de escolarização.

Apenas nas últimas décadas, a problemática das pessoas com 
deficiência saiu da esfera privada para a vida pública, tendo suas 
demandas reconhecidas como uma questão de direitos humanos 
(DINIZ; BARBOSA; SANTOS, 2009). Contudo, ainda hoje, são 
submetidas a processos de privação coletiva, ou exclusão social, 
o que nos faz compreender que a problemática da deficiência não 
está dissociada do contexto sociocultural.

Várias pesquisas têm apontado relação existente entre a 
deficiência visual e a redução da saúde mental e da conexão social 
(AMORIM et al., 2019). Essa discussão tem ganhado maior visi-
bilidade nas pesquisas no sentido de buscar elucidar os fatores 
circunjacentes a este dado e quais as consequências advindas de 
tal fenômeno para o sujeito e para a sociedade.

Saúde mental é um estado dinâmico de equilíbrio interno 
que permite que os indivíduos usem suas habilidades em harmo-
nia com valores universais da sociedade. Aspectos e habilidades 
sociais, interações e papéis que se estabelecem com os outros, o 
respeito à liberdade e ao cuidado de si e dos outros, reconheci-
mento da conexão entre as pessoas etc., são componentes impor-
tantes da saúde mental que contribuem em graus variados ao 
estado de equilíbrio interno (GALDERISI et al., 2015).

A definição de saúde mental é claramente influenciada pela 
cultura que a define. Para cada pessoa, ela é afetada por fatores e 
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experiências individuais, interação social, estruturas sociais e os 
recursos e valores culturais (LAHTINEN et al., 1999).

Conforme proposto por Anderson et al. (2019), as relações 
sociais são identificadas como importantes para as pessoas com 
deficiência visual e são impactadas negativamente por atitudes 
sociais expressas por meio do estigma. Isso implica em prejuízos 
no bem estar da pessoa, na sua autoimagem e na qualidade de 
suas experiências.

De um modo geral, as pessoas com deficiência apresentam 
maior probabilidade de serem estigmatizadas socialmente e, 
portanto, consideradas negativamente (CARTER; FELD, 2004). 
A estigmatização faz parte da imbricada teia das relações sociais 
e é propagada aos “com deficiências” por meio dos valores cul-
turais arraigados em cada cultura, ancorada no processo de 
socialização dos indivíduos (GOFFMAN, 1975).

A sociedade é flagelada por múltiplas formas de violência, 
uma das quais é o estigma, onde se estabelece meios de catego-
rizar as pessoas e os atributos considerados comuns (BILLEKE; 
TESTA, 2020). O estigma ancora-se no “corpo imperfeito”, sendo 
que a essa atribuição são associados outras como: o do “incapaz”, 
“improdutivo”, “anormal”, “assexuado”, em alusão à imperfeição 
corporal da totalidade da pessoa, e é considerado uma forma de 
afirmar a inferioridade da pessoa marcada pelo selo da diferença, 
a qual passa muitas vezes a ser rotulada e segregada. O grau de 
estigmatização pode depender de quão indesejável é a diferença 
em um grupo social específico. Nesse sentido, o poder, a influ-
ência social e o grau de controle social desempenham um papel 
importante na estigmatização (COLEMAN, 2013).

Mello e coautores propuseram um modelo de corponorma-
tividade adaptado em que se baseia em uma progressão crescente 
e hierarquizada de corpos repulsivos e indesejáveis, e que se 
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estende dos corpos mais “ordinários” possíveis aos corpos extra-
ordinários em múltiplos degraus (MELLO et al., 2014). Para os 
autores, quanto mais “desviante” e “deformado” for o corpo, mais 
nojo, repulsa ou fascínio as pessoas enquadradas como “normais” 
sentem desse corpo, o que evidencia uma situação peculiar de 
vulnerabilidade por condição de deficiência (vide Figura 1).

Tabela 1 – Tabela da corponormatividade

Normalidade ........................................................................ Deficiência

Pessoas cm 
situação de 
esterilidade, 

ostomia, 
mastectomia, 
daltonismo, 

diabete, 
vivendo com 

HIV, etc.

Pessoas surdas, 
pessoas com baixa 

visão ou com 
visão unilateral, 

pessoas cegas sem 
atrofia do globo 
ocular, pessoas 

mudas, etc.

Pessoas cegas com 
atrofia do globo 
ocular, pessoas 

com hemiplegia, 
pessoas com 
deficiência 

intelectual leve, 
pessoas com 
sofrimento 

mental, pessoas 
com deficiência 
física leve, etc.

Pessoas com 
amputação total ou 
parcial de membros 

superiores ou 
inferiores, pessoas 

com paralisia 
cerebral, pessoas 
com tetraplegia, 

pessoas com 
paraplegia, pessoas 
com nanismo, etc.

Pessoas com 
deficiência 
intelectual.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Mello et al. (2014).

Como se observa na Tabela 1 a deficiência visual poderá 
ser mais ou menos estigmatizada conforme sua expressão física, 
de modo que a presença da atrofia ou deformações oculares 
contribuem com maior grau de repulsa social. De igual modo, a 
pessoa com baixa visão ou visão subnormal recebe maior pres-
tígio social quando comparada ao cego total, o que impõe, por 
consequência, maior carga opressiva a esses últimos.

Sob o lastro do modelo biomédico, a deficiência visual é 
interpretada como uma tragédia pessoal e como resultado de 
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um evento incomum que muda radicalmente a vida, anunciando 
um corpo defeituoso, biologicamente inferior à “normalidade” 
representada pelo organismo inteiro, completo e saudável. Ela é 
percebida como uma condição incapacitante que coloca a pessoa 
que sofre em uma condição anormal, nas margens da sociedade 
e alvo de sentimentos como desamparo, dependência, misericór-
dia e miséria (MOC!NAZU et al., 2019).

A normalização da saúde é a expressão de exigências coleti-
vas cujo conjunto define, em determinada sociedade histórica, seu 
modo de relacionar sua estrutura, com o que ela considera seu bem 
particular, por meio da imposição à existência humana aquilo que 
não se aceita diferir (CANGUILHEM, 2009, p. 108-109). Trata-se 
da normalidade biomédica, estática, estatística, adaptativa ou 
positivista, ao se considerar “normal” como a pessoa que se ajusta 
às normas sociais vigentes, de modo que na clínica, a doença (ou 
a deficiência) é considerada anormal, enquanto a saúde considera 
como normal (PIRES; GARCIA, 2007).

Todavia, não há maneira de definir o normal a partir de 
uma norma biológica pura, ou o patológico a partir da existên-
cia única de desvios, sem considerar a referência às populações 
específicas, com suas características socioculturais próprias e 
suas situações de vida. Devemos, pois indagar: normal para que? 
normal para quem? (LOCK; NGUYEN, 2010, p. 46).

A palavra “normal”, no sentido de algo que “constitui, está de 
acordo, não difere de, ou difere de um tipo comum ou normativo, 
regular ou habitual”, surge pela primeira vez na língua inglesa 
por volta de 1840. Da mesma forma, a palavra norma, no sentido 
moderno, só tem sido usada desde 1855 e anormalidade e norma-
lidade surgiram em 1849 e 1857, respectivamente (DAVIS, 2009).

A estatística contribuiu fortemente para a concepção de 
normalidade no século XVIII, por meio do desvio-padrão e da 
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curva de sino, que passaram a ser empregados para à distribui-
ção de certas características humanas, tais como altura e peso e 
a noção de homem médio. O resultante ideal de saúde e beleza 
não só física, mas também moral, passou a ser perseguida como 
ideologia da sociedade burguesa e da hegemonia da classe média 
(DAVIS, 2009).

Com isso, com a ascensão do conhecimento estatístico 
da norma, o desvio daquela norma tornou-se intrinsecamente 
ligada à ideia do patológico (LOCK; NGUYEN, 2010, p. 44). 
Nessa linha, consoante Ortega (2009, p. 68), a norma:

mais do que um fato biológico, constitui uma maneira de 
regulamentar os corpos considerados normais e corres-
ponde à recusa da sociedade em aceitar a variabilidade do 
corpo humano. Por outro lado, embora a lesão fosse ‘real’ 
antes dos discursos médicos, científicos, psiquiátricos e 
jurídicos sobre ela, a proliferação desses discursos pos-
sibilitou o surgimento da deficiência, a qual não existia 
antes desses discursos.

A sociedade disciplinadora e diacrítica busca a supressão do 
desvio pela normalização, em um movimento de materialização 
da diferença e práticas de controle com a produção de corpos 
dóceis (FOUCAULT, 1994). Nessa via, a norma que separa e 
hierarquiza passa a ser o princípio que regula a vida em socie-
dade e estrutura o discurso biomédico, “expressão particular da 
tecnologia do poder moderno constituída pelo conhecimento 
científico” (MORAIS et al., 2017, p. 41).

O discurso, ao ser munido de materialidade e ser mais que 
a soma de palavras, é um conjunto de enunciados que circula 
numa sociedade e produzem como efeito uma constelação de 
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sentidos em que se aloja o poder. O poder é criador de saberes, 
paradigmas, verdades, objetos, e valores, todavia, é concentrado 
em propriedade de alguns e tem um modo de ação que é repres-
sivo. A biopolítica, por sua vez, é o poder que atravessa os corpos 
(FOUCAULT, 1979; 2002).

Os padrões específicos de perfeição e normalidade a que os 
corpos devem seguir passam a construir e formar os conceitos 
de saúde e a submeter os sujeitos num enlace inevitável. Nesse 
sentido, “cada cultura define um conjunto, que lhe é particular, 
de anomalias, desvios, perturbações funcionais, problemas de 
conduta que solicitam da medicina uma intervenção e prática 
específica” (FOUCAULT, 2001, p. 781).

A filosofia da normalização encontra guarida no modelo 
biomédico da deficiência em que a anormalidade anatômica ou 
funcional do indivíduo é reconhecida como patológica, como 
um desvio, como uma tragédia pessoal, traduzida em doença e, 
portanto, suscetível de cura e medicalização, tendo o bem-estar 
enfoque secundário (GIDDENS 2013). A concepção biomédica 
fez brotar uma sucessiva e cumulativa explosão de diagnósticos 
nas últimas décadas, em um processo conhecido como patologi-
zação do normal (SERPA JUNIOR, 2003) ou patologização das 
diferenças, naquilo que nos caracteriza em relação aos outros 
(GROISMAN, 2002), o que inclui nesse terreno as pessoas com 
deficiência visual e suas particularidades constitutivas de vida 
marcadamente afetadas.

Nesse diapasão, denomina-se normose como o conjunto 
de normas, conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pensar 
ou de agir, que são aprovados por consenso ou pela maioria em 
uma determinada sociedade. É uma forma de alienação, a priori, 
que facilita a instalação de regimes totalitários e dos sistemas de 
dominação, de sorte que no entorno em que a normose prevalece, 
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a pessoa saudável pode ser discriminada, avaliada e perseguida 
como doente (WEIL; LELOUP; CREMA, 2017).

A pesquisa tem expandido muito a compreensão do estigma 
em uma abordagem multidisciplinar, mas ainda há muito a 
ser aprendido a fim de melhor intervenção sobre o fenômeno 
em análise em todos os seus níveis: (intrapessoal, interpessoal, 
comunitário e níveis institucionais. Uma taxonomia útil de qua-
tro tipos de estigma é apresentada por Bos et al. (2013), e envolve: 
estigma público, auto estigma, estigma por associação e estigma 
estrutural, sendo que o primeiro é o núcleo dos demais tipos 
apresentados (vide Quadro 1).

Quadro 1 – Taxonomia dos tipos de estigma

Tipo de 
estigma Características

Estigma 
público

Compreende as reações cognitivas, afetivas e comportamentais 
dos que estigmatizam (preceptores) a alguém que eles 

percebem ter uma condição estigmatizada (alvos).

Auto 
estigma

Inclui tanto a apreensão de estar exposto à estigmatização 
quanto a potencial internalização das crenças e sentimentos 

negativos associados à condição estigmatizada, e reflete o 
impacto social e psicológico da posse de um estigma.

Estigma por 
associação

Envolve reações sociais e psicológicas a pessoas associadas a 
pessoa estigmatizada (por exemplo, familiares e amigos), bem 
como as reações dessas pessoas com a pessoa estigmatizada.

Estigma 
estrutural

É a legitimação e perpetuação de um status estigmatizado pelas 
instituições e sistemas ideológicos da sociedade

Fonte: Elaboração dos autores a partir de Bos et al. (2013).
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De acordo com Amaral (1994), citado por Franco e Denari 
(2011), a falta de informação é a base na qual se estruturam os 
preconceitos, estereótipos e estigmas, cujas atitudes delineiam 
uma configuração de contingências mais ou menos favorecedo-
ras do desenvolvimento das potencialidades e da participação 
social da pessoa com deficiência visual. Deste modo, a sociedade 
deve conhecer mais sobre a cegueira, para possibilitar uma dimi-
nuição da exclusão social deste segmento populacional, favore-
cendo o direito à igualdade legalmente previsto como dever de 
todos (BRASIL, 2015). Assim,

O preconceito face à deficiência, longe de ser um fenô-
meno isolado, apresenta-se como um traço dominante 
das nossas sociedades, só assim é possível entender as 
condições objetivas de existência da grande maioria das 
pessoas com deficiência, marcadas por fenômenos de 
pobreza, isolamento social, não consideração das suas 
necessidades e dos seus direitos, e não reconhecimento 
das suas competências (MORAIS et al., 2017, p. 211).

O estudo sobre o preconceito pode nos ajudar a entender 
não só os aspectos mais básicos da nossa mente social, que 
influencia várias das nossas interações com os outros, no dia a 
dia, mas também pode nos ajudar a diminuir a sua assimilação 
ou pelo menos a sua expressão no comportamento das pessoas. 
“Importa, desta forma, reconhecer a importância dos processos 
culturais e dos discursos na criação da deficiência, entendida 
como uma forma de opressão” (MORAIS et al., 2017, p. 211).

Bastos (2012) ressalta a importância contemporânea da 
discriminação como fenómeno de interesse académico e com 
a qual devemos nos preocupar. Segundo o autor, a abordagem 
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do estigma e do preconceito deverá ser construída, sempre que 
possível, em uma interface interdisciplinar, incluindo os pontos 
de vista dos próprios grupos e indivíduos socialmente estigmati-
zados nas sociedades contemporâneas.

No presente estudo congregamos aspectos e reflexões 
oriundas da saúde pública, mas também interlocuções com as 
ciências humanas e sociais, tendo em vista a complexidade do 
fenômeno estudado, e com as quais acreditamos ser útil para 
melhor compreensão e avanço do estudo do tema no nosso país. 
Sendo assim, o presente trabalho objetiva conhecer e analisar o 
modo pelo qual a cultura e os valores sociais em torno da temá-
tica da deficiência visual circunscrevem a vida de pessoas que 
vivenciam essa condição em seus cotidianos, a partir de suas 
vivências particulares e como reagem frente às infidelidades do 
meio, que lhes são peculiares.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com 
abordagem qualitativa, ocorrida no ambulatório de oftalmologia 
do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), na cidade de 
Natal/RN, por meio de entrevistas semiestruturadas. A escolha 
deste local deve-se ao fato de ser um centro de referência público 
que acolhe pessoas de todo o estado do Rio Grande do Norte com 
patologias oculares em estágios avançados.

As entrevistas semiestruturadas combinaram perguntas 
fechadas ou estruturadas e abertas, proporcionando ao entrevistado 
a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem resposta ou 
condições prefixadas pelo pesquisador (MINAYO, 2008).

A análise dos resultados foi realizada com base no método de 
análise temática, que consiste em investigar grupos de significados 
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que compõem a comunicação referente ao objeto analítico alme-
jado em etapas imprescindíveis e sucessivas (MINAYO, 2008; 
MINAYO; COSTA, 2019). A primeira etapa é a ordenação e a 
organização do material empírico ou secundário (textos teóri-
cos, documentos, referências básicas e os conteúdos das falas das 
entrevistas); sucede-se à fase de impregnação por meio da leitura 
atenta, reiterativa e cheia de perguntas, com subsequente absor-
ção dos dados dando-lhes valor, ênfase, espaço e tempo; após, 
segue a fase de categorização, por meio da busca das unidades 
de sentidos, com elaboração transversal do conjunto ou de cada 
subconjunto do material empírico; após isso, passa-se a uma 
nova fase de leituras compreensivas e tipificação dos dados em 
tópicos principais-relevantes ao estudo; por fim, segue-se a etapa 
de aprofundar as interpretações, as problematizações e a contex-
tualização, ressaltando criticamente os consensos, controvérsias 
e as contradições (MINAYO; COSTA, 2019).

Foram contemplados 16 sujeitos com idade acima de 20 
e abaixo de 60 anos, de ambos os sexos, com afecção crônica 
ocular congênita ou adquirida, e com acentuado grau de acome-
timento visual, caracterizando o quadro de deficiência visual, 
conforme o disposto no Decreto nº 3.298/99 (BRASIL, 1999), 
que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência.

Nessa perspectiva, participaram do estudo 16 pessoas com 
deficiência visual, congênita ou adquirida, com idade compre-
endida entre 20 e 60 anos. Oito pessoas eram do sexo masculino 
(S3, S4, S6, S7, S8, S9, S10 e S12) e oito eram do sexo feminino (S1, 
S2, S5, S11, S13, S14, S15 e S16). Das 16 (dezesseis) pessoas com 
deficiência visual que participaram desta pesquisa, um tinha 
deficiência visual congênita (S9) e os demais possuíam deficiên-
cia visual adquirida.
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Na caracterização dos entrevistados, eles foram identifica-
dos a partir da nomenclatura adotada, a qual atribuiu o prefixo 
S, de sujeito de pesquisa, seguida por número cardinal, conside-
rando-se o sigilo dos entrevistados.

Resultados e discussão

Entre os fatores interferentes dos modos próprios de andar 
a vida com a liberdade da qual uma pessoa com deficiência visual 
almeja viver, processos de estigmatização e preconceitos latentes 
no seio comunitário sobressaem diante da confrontação à estra-
nheza a modelos elegíveis de estética e funcionamento orgânico 
ou psíquico sob a tônica do modelo biomédico de deficiência. 
A deficiência visual congrega realidades físicas e funcionais que 
suscitam diferentes reações neste convívio. São barreiras à inclu-
são de fato e à saúde mental almejada, por meio do afastamento 
social ou hostilidade suscitada ora pelo desconhecimento ora 
pela estigmatização (AMORIM et al., 2019).

Durante muito tempo, foi utilizado o termo “cego”; pos-
teriormente, essa expressão foi considerada por algumas pes-
soas como estigmatizante. Outras expressões foram utilizadas 
para substitui-la, porém, dependendo do contexto e da forma 
como são empregadas, apresentam características semelhantes 
(BRUMER; PAVEI; MOCELIN, 2004). Essa realidade é viven-
ciada por alguns sujeitos da pesquisa, cujas histórias de vida 
realçam os aspectos daquilo que se quer negar, redundando em 
frustração, mágoa ou ressentimentos.

Na maioria das sociedades, a cegueira é tida pela mente 
coletiva como uma das condições humanas mais difíceis e temi-
das. Isso se correlaciona à perpetuação histórica de estereótipos 
negativos existentes sobre esta categoria de pessoas, que envolve 
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os cegos sendo retratados a partir de objetos de misericórdia, 
indivíduos eternamente infelizes ou como resultado de uma vida 
marcada por tragédia (MOC!NAZU et al., 2019).

Uma visão que permanece na sociedade é a de que ter um 
bebê cego ou uma criança com deficiência visual é um castigo 
de Deus por pecados cometidos anteriormente pelos pais ou pela 
criança. Essa maneira irrefletida de pensar não se vale em argu-
mentos racionais, mas sim em suposições errôneas de autocon-
denação e de culpabilização. A falta de conhecimento do campo 
da genética é frequentemente a base de tais visões e sustenta o 
estigma (DYCHT, 2016).

O estigma é uma resposta aprendida ao dilema da dife-
rença e reflete uma propriedade, um processo, uma forma de 
categorização social e um estado afetivo. Nessa conjuntura, a 
reação adquirida do medo costuma ser elemento instrumental 
de ampliação na perpetuação do estigma e de sua função social 
(COLEMAN, 2013).

O estigma é definido como “menosprezo, afronta ou má 
reputação” e deriva da compaixão, dor, vergonha e/ou nojo. Sob 
a concepção biomédica, o estigma é “o sinal exterior ou corporal 
de uma perturbação física, uma doença incapacitante ou uma 
malformação (AGGLETON et al., 2020).

Estudos sobre o desvio e o estigma foram desenvolvidos 
paralelamente ao que se constituiu como sociologia do desvio, 
com contribuições do interacionismo simbólico e da escola de 
Chicago. Representante importante dessa construção é Erving 
Goffman, autor de célebres trabalhos publicados na década de 
1960. Esse autor aprofunda o estudo do estigma nas interações 
sociais e simbólicas de um ponto de vista comparativo a fim de 
promover generalizações sobre o comportamento humano, e 
tentando responder em que medidas as forças sociais estão tendo 
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impacto na construção da sociedade. Suas pesquisas versam 
sobre a micropolítica das relações sociais e contribuem para o 
emergir de um pensamento pós moderno.

No livro “Estigma: Notas sobre a Manipulação da Identidade 
Deteriorada”, pontos a destacar são as conceituações de estigma 
como inabilitação para aceitação social plena numa carreira 
moral desfavorável; a relação que se estabelece entre estigma e 
desvio como estranheza, defeito, desvantagem, impureza ou fra-
queza; a informação social que o indivíduo transmite aos outros 
sobre si mesmo ou é transmitido a si pelos outros, num com-
pêndio de categorizações normativas virtualmente existentes; 
as noções de atributos e estereótipos; e a dualidade normal ou 
perfeito x defeituoso, imperfeito ou desacreditado.

Os principais tipos de estigmas apresentados são: as abo-
minações do corpo ou deformidades físicas, os fracos de caráter 
como as pessoas com distúrbios mentais ou vícios; e os estigmas 
de raça, nação e religião que podem ser transmitidos genetica-
mente (GOFFMAN, 1988). Deste modo, o estigma se apresenta 
como uma linguagem de relações socialmente e historicamente 
construída, motivada pela engrenagem societária e que envolve a 
dinâmica das pessoas em grupo. Assim, o autor busca reconhe-
cer em que medida a linguagem de relações produz identidade, 
proporcionando pensar saúde, doença e ativismo, e como lidar 
com esse processo ambíguo de aceitação e evitação, contraste na 
interação social em um conjunto de circunstâncias observáveis.

Em síntese, segundo Goffman (1988, p. 85), o estigma é 
uma espécie de marca, uma diferença de valor negativa, que tem 
por eixo o sujeito, seu corpo e sua experiência, caracterizando 
o indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena. É 
percebido como consequência de uma doença ou uma situação, 
objetos de discriminação social, devendo ser pensado como um 
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processo social, ligado ao poder e à dominação, e, em última 
análise, ao funcionamento das desigualdades sociais.

A estigmatização ocorre quando uma pessoa realmente 
possui, ou é vista por outros como possuindo, algum atributo 
ou característica que lhe confere uma identidade social negativa 
ou desvalorizada em um determinado contexto. Ela tem raízes 
culturais e pode ter várias consequências sociais, psicológicas e 
sanitárias (AGGLETON, et al., 2020).

As pessoas com deficiência encontram diuturnamente 
diferentes barreiras pessoais, físicas, sociais e mentais que tem 
de enfrentar na sua vida quotidiana e uma delas é o estigma. O 
modo com o qual reagem e são afetadas varia de pessoa a pessoa, 
grupo a grupo e tem relações com o ambiente de trabalho, lazer, 
família e apoio social (AGGLETON, et al., 2020).

Ao tornar natural a pessoa deficiente como desumana, per-
petua-se e multiplica-se o efeito do preconceito social. São juízos 
de valores fundados em dicotomias de normal/anormal, bom/
mal, melhores/piores, contribuintes/dependentes, componentes 
do imaginário coletivo erroneamente inspirado por uma ideia 
de deficiência generalizada e insuperável que os colocam como 
cidadãos de segunda classe (EDLER, 2009).

As atribuições causais emocionais e punitivas aos efeitos 
gerados pela deficiência visual mediam a relação entre cultura 
e o estigma. Nessa via, Soffer et al. (2019) demonstraram que os 
níveis mais altos de punição e de proporção de causas emocio-
nais atribuídas aos deficientes visuais estão correlacionados com 
níveis mais altos de comprometimentos decorrentes do estigma.

Já o “contágio osmótico” é uma versão do preconceito, que 
se caracteriza como o temor do contato e do convívio, numa 
espécie de recusa em ser visto como um deficiente e revelado 
nos discursos coletados (AMARAL, 1998, p. 16-17). Esse medo 
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reverbera nas práticas conscientes ou inconscientes dos afe-
tados direta ou indiretamente pela deficiência e perdura em 
certos casos por toda a vida. Nesse confronto estabelecido, a 
perspectiva do sofrimento passa a se revelar como um ponto 
chave neste cenário

De fato, a deficiência lembra algumas pessoas de sua pró-
pria vulnerabilidade e mortalidade e pode deflagrar sentimen-
tos como culpa, tristeza, desgosto, humilhação e vergonha. O 
modelo moral de deficiência associa a deficiência ao pecado, 
maus espíritos, feitiços, castigo, à purificação ou ao carma o que 
tem sido usado de maneiras destrutivas em relação às pessoas 
com deficiência, incluindo a exclusão e a promoção do estigma e 
do auto estigma (ANDREWS, 2019).

O indivíduo estigmatizado também pode reagir antecipa-
damente de maneira defensiva, ao invés de se retrair, age com 
agressividade, provocando nos outros algumas respostas tam-
bém desagradáveis. Este processo pode gerar assim, a margina-
lização e a automarginalização da pessoa estigmatizada (MELO, 
2000; MONTE et al., 2009).

É claro que muita coisa estressa mesmo, os professores 
que não dão atenção, esquecem que tem um cego dentro 
de sala de aula. Em tanto você repetir, chega um momento 
que você se estressa, você se explode (S8).

Outra manifestação encontrada é o isolamento da pessoa 
estigmatizada, associado em alguns casos à desconfiança ou 
mesmo acarretando depressão: “Eu digo, ai meu Deus, será que 
eu vou ficar cega, mas antes tá morto... aí o menino diz vó não 
diga isso não” (S5).
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Segundo Amiralian (1997), o sujeito com uma deficiência 
visual confronta-se cotidianamente com um fato perturbador: 
o mundo dos videntes, que alimenta sentimentos de compara-
ção engendrando a desqualificação, o isolamento, a solidão e a 
inveja. Isso foi demonstrado por S1 ao revelar uma concepção 
de preconceito para com a nova condição adquirida, suscitando 
uma autoimagem desconstruída por meio de uma invisibilidade 
de seus atributos individuais:

Ai meu Deus, acho que é o preconceito comigo, né? Deu 
comigo mesmo. Eu tenho vergonha de sair, tenho vergonha 
de admitir que eu fiquei deficiente visual, porque pra mim 
é como sei lá, uma parte de mim não existisse mais. Parece 
que eu perdi a personalidade, sei lá, minhas qualidades, 
e foi tudo resumido nessa deficiência. Pra mim eu não 
tenho mais as qualidades que eu tinha (S1).

A partir de um ideário de fragilidade, inferioridade e inca-
pacidade estabelecido em torno da pessoa com deficiência, ges-
ta-se a noção de que o preconceito e exclusão são considerados 
naturais (SANTOS; OLIVEIRA, 2009). Trata-se, portanto, de um 
mecanismo de negação social, já que as diferenças encontradas 
são tidas como falta, carência ou impossibilidade.

Este entendimento se valida à medida que a sociedade 
demanda padrões de funcionalidade, metas e resultados padro-
nizados, desconsiderando as individualidades e novas condi-
cionalidades (SILVA, 2006). Além disso, a deficiência revela ao 
outro a fragilidade e a imperfeição humanas que se almejam 
negar (GOFMAN, 1988), encarcerando-se não infrequentemente 
em normas sociais estagnadas à aceitação da diferença.



Érico Gurgel Amorim 
Olivia Morais de Medeiros Neta 

Jacileide Guimarães

196

Somam-se ainda antigos comportamentos perpetuando-se 
e amontoando o espesso caule do preconceito, mascarado por 
atitudes estereotipadas de compreensão e pseudohumanismo. 
Neste direcionamento, famílias e amigos do deficiente visual 
tendem a adotar condutas de superproteção, por perceberem 
a possibilidade de riscos reais socialmente construídos. Isso 
reforça, cada vez mais, o isolamento e o medo de relacionar-se, 
cerceando a dinâmica de vida social, afetiva, cognitiva e emo-
cional (JULIÃO; PAIVA; SHIMANO; CONTI; SANTOS, 2013).

Permanece também a invisibilidade socialmente constru-
ída no entorno da deficiência, notadamente a deficiência visual, 
em espaços públicos de circulação, nos quais a solidariedade e 
a interdependência se dispõem como importantes ferramentas 
geradoras de inclusão e participação, porém pouco apresentadas. 
Isso caracteriza, segundo Castel (2008, p. 14), a discriminação 
negativa como a instrumentalização da alteridade, constituída 
em favor da exclusão e marca seu portador com um defeito quase 
indelével. Ser discriminado negativamente significa ser associado 
a um destino embasado numa característica que não se escolhe, 
mas que os outros devolvem como uma espécie de estigma.

Nesse sentido, a incompreensão gerada no convívio com 
pessoas com uma deficiência visual pode acarretar atitudes de 
hostilidade, críticas e desentendimentos nessa interação, uma 
vez que a denúncia estética da imperfeição pode estar ausente. 
O que também parece perturbar nos contatos com pessoas com 
deficiência é o desconhecimento de como lidar com elas, posto 
que dentre as características das relações sociais contemporâ-
neas, a previsibilidade é um componente tido como essencial 
(SILVA, 2006). S7 vivencia situações adversas de incompreensão 
em suas relações sociais cotidianas, com prejuízos que afetam o 
bem estar psicológico.
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Quando alguém fala e eu não reconheço e a pessoa diz: tás 
ruim heim não tá reconhecendo não? Isso meche direta-
mente com nosso sentimento, com nossa cabeça mental-
mente. Porque a gente fica se sentindo, um pouco assim, pela 
metade. Isso meche diretamente com a nossa mente (S7).

A consciência do estigma por deficientes visuais relaciona-
-se com pior qualidade de vida, apoio social percebido, satisfação 
e bem estar físico ou psicológico (CARRASCO et al., 2020). 
Outros achados são maiores níveis de estresse, aumento nas ten-
tativas de suicídio, menor felicidade subjetiva e baixa autoestima. 
Além disso, ocorre a perda de status no sistema hierárquico da 
sociedade, dando lugar a formas concretas de exclusão e desi-
gualdades que abarcam distintas áreas de vida, moradia, traba-
lho, educação e justiça.

Numa perspectiva alternativa, segundo Castel (2008, p. 
13), a discriminação positiva consiste em fazer mais por aqueles 
que têm menos. Trata-se de desdobrar esforços suplementares 
em favor de populações supostamente carentes de recursos a 
fim de integrá-las ao regime comum e ajudá-las a reencontrar 
este regime. Contudo, a compreensão entre condições de saúde, 
estigma e discriminação deve

“ir além da descrição das experiências individuais e 
levar em conta os marcadores sociais da diferença que 
historicamente produzem desigualdades, como classe 
social, nível educacional, condições de trabalho, atuando, 
deste modo, nos determinantes sociais de saúde, com o 
fito de balizar o alcance de transformação social plena 
e efetiva desses sujeitos”.
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Nessa via, a acessibilidade atitudinal consiste na supressão 
de juízos, comportamentos, olhares e conceitos preconceituosos, 
estigmatizantes, estereotipadas e discriminatórios para com as 
pessoas com deficiência (SASSAKI, 2009). Ela depende de uma 
prática de auto- percepção, conhecimento e análise e pode ser 
promovida por meio de programas e práticas de sensibilização e 
de conscientização das pessoas em geral e do estímulo à convi-
vência na diversidade humana (MARTINS; FARIA, 2019).

Operacionalmente e a fim de proporcionar melhor qualidade 
de vida e bem estar às pessoas com deficiência, algumas diretrizes 
são apontadas por Aggleton et al. (2020): 1) agir oportunamente 
sobre a população discriminatória, a fim de tentar reduzir a 
rejeição a nível grupal e pessoal que as pessoas com deficiência 
percebem, por meio de políticas de bem-estar social, educação e 
emprego, através de seminários destinados a melhorar a relação 
entre pessoas com e sem deficiência; 2) considerar o papel dos 
fatores de identidade, emocionais e psicossociais, por meio do 
encorajamento de profissionais da saúde mental; e 3) promover 
um estilo ativo e de apoio, a fim de melhorar o bem-estar psicoló-
gico e subjetivo destas pessoas.

A luta contra a discriminação para com este grupo é uma 
faceta que as autoridades públicas e a sociedade em geral devem 
prestar especial atenção, de modo a garantir o direito à plena 
participação em todas as áreas da vida nas mesmas condições 
que as demais pessoas. Estes direitos podem permanecer inaces-
síveis às pessoas com deficiência devido à inacessibilidade dos 
espaços físicos e sociais, aos recursos financeiros limitados e às 
perpetuações de atitudes incapacitantes.

Nessa órbita, já não é mais a pessoa com deficiência que 
precisa a todo custo se adaptar, mas sim a sociedade que deve 
remover os obstáculos ao pleno exercício e gozo dos seus direitos, 
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o que proporcionará por meio da redução do estigma, a atenua-
ção das suas consequências devastadoras a esse público de invisi-
bilidades históricas. Como meio para atingir esse objetivo, Butler 
(2015, p. 14) ressalta:

“se queremos ampliar as reivindicações sociais e políti-
cas sobre os direitos à proteção e o exercício do direito à 
sobrevivência e à prosperidade, temos antes que nos apoiar 
em uma nova ontologia corporal que implique repensar a 
precariedade, a vulnerabilidade, a dor, a interdependência, a 
exposição, a subsistência corporal, o desejo, o trabalho e as 
reivindicações sobre a linguagem e o pertencimento social”.

Como afirma Hunt (1967, p. 157), em sua memorável obra 
Stigma: The experience of disability, “Estamos desafiando a socie-
dade a nos levar em conta, a ouvir o que temos a dizer, a nos 
reconhecer como parte integrante da própria sociedade”. É um 
chamado a alicerçar e praticar uma ética reformada na consci-
ência da expressividade de toda e qualquer diferença humana no 
contínuo de interdependências que nos constituem, de fato, em 
nossas diferenças.

Por fim, a deficiência visual deve ser entendida como 
exemplo de diversidade humana encarnada e a forma como ela 
é vivenciada é contextual e não biológica. Nessa perspectiva, a 
lente por detrás da diversidade das deficiências exige uma abor-
dagem sensível que se oponha às formulações liberais de mitiga-
ção contra o desvio, e que seja capaz de promover a igualdade, a 
não discriminação, a participação e inclusão, a acessibilidade e o 
respeito às “capacidades em evolução”.
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Considerações finais

Na medida em que as sociedades se tornam, técnica e cul-
turalmente, mais complexas, novos impedimentos corporais e 
deficiências surgem, os quais se incorporam em um segmento 
cada vez mais expressivo. Com o atual paradigma da inclusão 
social, a deficiência visual passa a ser uma resultante de fatores 
não só mais do corpo lesado da pessoa, mas das barreiras físicas, 
virtuais e atitudinais impostas pela sociedade, a qual deve prepa-
rar-se para garantir a plena participação de todos.

Entre os determinantes sociais de saúde da pessoa com 
deficiência visual, ressaltamos os valores e acultura como inter-
venientes da saúde mental deles, ao compor um plano de fundo 
das realidades particulares largamente afetadas. Sendo assim, 
constatamos a necessidade de uma democratização profunda 
que supõe novas regras de relacionamento que vão ao encontro 
da integração e da multiculturalidade, tolerância e respeito pelas 
diferenças, dando resposta à enorme diversidade cultural e étnica.

Um dos grandes entraves à consolidação dos direitos uni-
versais proclamados pela legislação especial atual é a persistência 
dos ditos e entreditos do preconceito, enraizado em um construto 
valorativo de um ideal de perfeição inatingível e humanamente 
impossível. O estigma e a discriminação podem ser combatidos 
por meio de intervenções de longo prazo, do amplo envolvimento 
multissetorial e da inclusão daqueles que possuem tal condição, 
favorecidos pelo contato pessoal direto e o marketing social.

Ainda vivemos numa sociedade na qual a pessoa com defi-
ciência precisa se adaptar ao meio e se reinserir, num esforço 
unidirecional. Isso reflete o fato de que a vida social não se 
modifica em alinhamento necessário para os novos modos de 
fazer a vida andar.
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Com este trabalho procuramos resgatar a crítica ao excesso 
de patologização da vida tendo como finalidade destacar as 
invenções de saúde como estratégias de inclusão social de sujei-
tos historicamente rotulados e excluídos por deficiências. A 
partir da contestação dos estranhos da sociedade e seus entre 
lugares, consideramos a diversidade humana como caracterís-
tica da variabilidade da vida, ao comportar irregularidades, 
diferenças e anomalias.
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A LINHA DA VIDA 
COMO ESTRATÉGIA FORMATIVA:

RECORTES DE PESQUISA SOBRE A EXPERIÊNCIA 
NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

Fabiana Moura Paulino 
Maria Betânia do Nascimento Santiago

INTRODUÇÃO

Ao darmos este sentido à nossa ação educativa – formar 
mulheres para a ação política transformadora de si mesmas 
e do mundo – reafirmamos que, entre outros elementos, 
esta concepção de transformação social enuncia que as 
mulheres devem ser ouvidas no ato educativo sobre sua 
experiência de ser mulher e sobre sua interpretação sobre 
“as mulheres” (SILVA, 2010, p. 26)

A trajetória das práticas de educação popular no Brasil, espe-
cialmente aquelas voltadas à formação de mulheres revela uma 
história de compromisso com um pensamento crítico e com uma 
ação política transformadora. Essas experiências educativas têm 
sido realizadas em nosso país por iniciativas públicas, privadas 
e não governamentais, em vários contextos e com distintas 



A LINHA DA VIDA COMO ESTRATÉGIA FORMATIVA: RECORTES DE PESQUISA 
SOBRE A EXPERIÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

212

intencionalidades. No entanto, encontramos pouca informação 
sistematizada sobre tais experiências direcionadas às mulheres.

É significativa a presença de Organizações não governamen-
tais (ONGs) no processo de formação de grupos de mulheres, em 
sentidos múltiplos, em contextos históricos distintos na Região 
Metropolitana do Recife – RMR. Essas ações educativas assumem 
um significativo papel no movimento de mulheres e movimento 
feminista, sendo “um elemento constitutivo da auto-organização 
das mulheres” (SILVA, 2010, p. 9). E assim contribuem para os 
processos organizativos das mesmas, que ocorrem em grupos de 
bairros, associações comunitárias, clube de mães, organizações 
não governamentais, redes, coletivos, fóruns, e tantas outras for-
mas de articulação de pensamentos e ações. Estes processos edu-
cativos influenciaram a luta pelo exercício à cidadania (direitos 
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) tanto no âmbito 
local quanto regional e internacional.

Nessa perspectiva, torna-se fundamental compreender a 
contribuição de ações educativas com mulheres para orientar 
ações políticas na busca por cidadania. Esse interesse orientou 
nossa pesquisa realizada no Programa de Pós-graduação em 
Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, inti-
tulada “A Formação de Mulheres com a Linha da Vida: sentidos 
que emergem de experiências na Região Metropolitana do Recife”1. 
O estudo se propôs a investigar as ações com a Linha da Vida, 
metodologia utilizada nos denominados “grupos de autoconsciên-
cia” para focalizar história individual e social de mulheres, numa 
abordagem feminista. Ela tem sido utilizada pelo movimento de 
mulheres desde a década de 1980 em diferentes localidades.

1 Estudo realizado sob a orientação da Prof. Maria Betânia do N Santiago e 
concluído em 2017.
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O momento histórico em questão foi marcado pela “eferves-
cência política dos movimentos socais” (SILVA, 2016, p. 57); um 
período de forte mobilização, no qual emergem “organizações e 
manifestações específicas das mulheres, dentre as quais os cole-
tivos feministas” (SILVA, 2016, p. 69). Assim, considerando essa 
realidade a pesquisa parte dos relatos de educadoras (militantes 
feministas) que atuaram com essa experiência nesse período. A 
partir desses relatos é possível afirmar que tais iniciativas foram 
e são de grande importância para a organizações de mulheres no 
intuito político formativo e da produção de conhecimento.

Tal reconhecimento nos leva ao objetivo principal desse 
trabalho que é compreender o sentido atribuído pelas educa-
doras à experiência de ação formativa com a Linha da Vida e 
sua contribuição para refletir sobre ações políticas coletivas. 
Para tanto, a investigação se propôs a: (a) caracterizar a situ-
ação das mulheres no âmbito das dimensões de singularidade 
e pluralidade, pontuando a problemática contemporânea para 
organização política; (b) descrever tais experiências formativas 
com a Linha da Vida realizadas na RMR, a partir dos relatos 
de educadoras de organizações feministas; e (c) compreender os 
sentidos que emergem dos relatos dessas educadoras que reali-
zaram as experiências formativas.

O percurso analítico realizado pelo estudo, que assumiu 
uma abordagem fenomenológica, e se propôs a elucidar os sen-
tidos produzidos por tais ações, pode tornar visível uma faceta 
da caminhada de alguns segmentos de organizações – que con-
tribuem tanto na militância dos Movimentos Sociais, quanto na 
abordagem acadêmica, sendo ambas relacionadas a um histórico 
debate voltado para desafios no campo educativo e dos direitos 
humanos hoje, a saber: a singularidade dos sujeitos envolvidos, 
que se confirma na pluralidade que marca a condição humana, 
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como anunciado por Hannah Arendt (1906-1975), especialmente 
em sua obra A Condição Humana (2015).

Essa leitura é atualizada por Françoise Collin (1928-2012) – 
escritora, filósofa e feminista belga, que viveu na França, foi fun-
dadora da primeira revista feminista francesa, Les Cahiers Du 
Grife, expressão do compromisso político feminista da autora, na 
qual articula “a ação e a escritura, assim como a singularidade e 
a pluralidade” (COLLIN, apud PLATEAU, 2013, p. 86). Collin é 
uma das primeiras a introduzir o trabalho de Hannah Arendt no 
campo filosófico e feminista francês, em uma leitura que articula 
o pensamento arendtiano ao diálogo com diferentes pensadores, 
tais como Jacques Derrida e Maurice Blanchot, e a um rico 
debate com a teoria feminista contemporânea. Tal abordagem 
nesse estudo deve-se a relevância com que a autora articula as 
contribuições de Arendt às questões das mulheres a partir da 
compreensão de uma “práxis da diferença” – termo cunhado pela 
pensadora e que dá nome a obra que tomamos como referência: 
Práxis de la diferencia: liberación y liberdad (2006).

A essas contribuições foi somado o olhar de Zygmunt 
Bauman (2003), especificamente na abordagem do significado 
das comunidades no mundo contemporâneo. O autor destaca 
a problemática da fluidez liquefeita dessas experiências e nos 
permite entender a fragmentação da sociedade em guetos, como 
delineamento do atual cenário no qual se encontra o movimento 
de mulheres. Tal leitura nos auxilia na interpretação de proble-
máticas situadas em torno do pensamento dual – que remete ao 
fragmentário e abrangente, singular e plural, local e universal. 
Assim, propomo-nos a compreender como uma caminhada polí-
tica, que a princípio foca num sujeito específico, contribuiu (e 
contribui) para alimentar pautas coletivas.
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O trabalho ora apresentado privilegiou do estudo anterior 
aspectos conceituais e a descrição da ação formativa com mulhe-
res, abdicando de outros, a exemplo de um maior detalhamento 
do debate sobre o campo dos direitos humanos, contemplado 
naquele, e está estruturado em três tópicos. O primeiro, intitu-
lado Nas entrelinhas de comunidades e identidades: impasses à 
participação em grupos, reflete sobre a problemática enfrentada 
por diferentes grupos e formas de organizações políticas para se 
afirmarem na contemporaneidade. Essa abordagem se constitui 
a partir das contribuições de Zygmunt Bauman e de Françoise 
Collin, tratando categorias que circundam esse tema (singula-
ridade e pluralidade), tendo como foco a situação das mulheres. 
O segundo, Trilhas percorridas, contempla os encaminhamentos 
dados à pesquisa empírica; o delineamento das escolhas metodo-
lógicas, o caminho percorrido na feitura do trabalho e as justifi-
cativas para a abordagem escolhida e a definição dos sujeitos da 
pesquisa. No terceiro tópico, Linha da Vida em Ações Formativas 
com Mulheres: entre pluralidade e singularidade, apresentamos 
os resultados do diálogo estabelecido com as educadoras entre-
vistadas sobre o trabalho formativo com mulheres, com a des-
crição dos relatos sobre essas ações e os sentidos produzidos a 
partir dos diálogos com nossas interlocutoras, assim como uma 
caracterização histórica e do sentido político da experiência da 
Linha da Vida.

As reflexões elaboradas visam integrar debates contempo-
râneos sobre conflitos vivenciados pela humanidade, que são 
nutridos pela desigualdade e intolerância e que não se limitam 
às linhas de fronteiras. Estes atingem linhas de vidas plurais em 
várias localidades, países e continentes, e se encontram submeti-
dos às regras de funcionamento de um mundo onde predomina 
o domínio, o controle de pessoas sobre outras, a concentração 
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de poder econômico, o desejo excessivo de posse e uma cultura 
de massa necessária à manutenção desse modelo. Buscaremos 
desenvolver esses aspectos ao longo do trabalho.

1 NAS ENTRELINHAS DE COMUNIDADES 
E IDENTIDADES: os impasses à participação 
política em grupos

Integrar ou não grupos, comunidades na contemporanei-
dade? Eis o dilema de quem pretende aderir a formas coletivas 
de convivência. Os valores que dão sustentação aos grupos, às 
comunidades já não são mais os mesmos e isso torna os relacio-
namentos mais fluidos e a coesão dos grupos cada vez mais rara, 
fragilizando o tecido social no que se refere à organização polí-
tica. Nesse sentido esta parte do texto tem como propósito refletir 
sobre a problemática enfrentada por grupos, para se afirmarem 
e construírem pautas comuns haja vista, dentre outros fatores, a 
fluidez com que se apresentam as relações na contemporaneidade.

Para tanto, apresentamos as contribuições de Zygmunt 
Bauman (2003), considerando a perspectiva anunciada e os 
desafios que revela ao analisar o contexto e nele o sentido 
de comunidade. Junta-se a essa leitura, as visões de Hannah 
Arendt (2015) e Françoise Collin (1996, 2006, 2008), tocantes 
aos conceitos de pluralidade e singularidade, no que pese a 
contribuição deles na abordagem do problema. A intenção foi 
relacionar as questões relativas às desigualdades sociais e à 
fragmentação da sociedade apresentadas pelo autor e autoras, 
refletindo se, e de que modo, estas se sintonizam com os pro-
pósitos da ação formativa estudada.
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1.1 Comunidades contemporâneas 
e a condição de pluralidade

O debate filosófico sobre comunidade remonta às primei-
ras décadas do século XX, momento em que alguns pensadores 
constatam o fenômeno da “dissolução progressiva das velhas 
formas orgânicas de convivência direta” (BUBER, 2001, p. 75)2. 
A sociedade burguesa que emerge se constitui a partir de novas 
formas de sociabilidade as quais tem levado ao isolamento e 
à perda da segurança. Nesse cenário, vivencia-se o anseio por 
comunidade em meio a uma crescente perda dos vínculos com a 
vida pública, na qual os homens participam apenas ficticiamente 
(cf. CARRARA, 2017, p. 57).

Essas questões e outras que se anunciam nas últimas déca-
das evidenciam a questão do sentido de comunidade, que reflete 
a problemática enfrentada por diferentes grupos e organizações 
políticas para se afirmarem na contemporaneidade, conforme 
assinalam Zygmunt Bauman e Françoise Collin.

1.1.1 Desafios à afirmação de grupos no século XXI

Ao analisar o sentido da palavra comunidade aos sentimen-
tos que ela evoca, Bauman (2003) traz uma análise cuidadosa e 
preocupante sobre as motivações contemporâneas que impulsio-
nam as pessoas em busca de “comunidades” e/ou “identidades”. 

2 É nesse cenário que Husserl irá teorizar sobre a crise da humanidade 
europeia em razão do abandono do Mundo da Vida, aquele que “conota os 
componentes da existência pessoal anteriores à atividade científica” (ZILLES, 
2012, p. 49). O próprio pensador assim define a questão: “Vida pessoal é um 
viver em comunidade, como eu e nós, dentro de um horizonte comunitário” 
(HUSSERL, 2012, p. 62).
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O autor lança um olhar à história, que vai do contexto da revo-
lução industrial até os nossos dias, apresentando a magnitude 
crescente dos problemas sociais relacionados à grande mudança 
de hábitos, costumes e valores em função da acomodação da 
sociedade ao novo formato de vida. Neste cenário, a mistura em 
integrar uma comunidade ou assumir uma identidade passa a 
fazer parte do cotidiano da multiplicidade e transitoriedade dos 
grupos aos quais as pessoas se aproximam e se distanciam com a 
mesma velocidade com a qual se instalam.

Bauman (2003) destaca a correlação entre o florescimento do 
debate sobre identidade e o colapso da comunidade, com a subs-
tituição dessa por aquela. Apesar de já não terem o sentido das 
comunidades antes da industrialização e, aparentemente, serem 
encontradas em formatos bem distintos, as pessoas desejam inte-
grar espaços coletivos para se sentirem mais seguras. De outro 
modo, o florescimento de alguns grupos identitários parece ser 
o intento de criação de novas comunidades, mas isso não ocorre 
sem valores e acordos que ofereçam o mínimo de segurança, que 
dão sustentação a convivência dos grupos, como apresenta o autor:

“Identidade” a palavra do dia e o jogo mais comum da cidade, 
deve a atenção que atrai e as paixões que desperta ao fato de 
que é a substituta da comunidade [...] Nenhuma das duas 
está à disposição em nosso mundo rapidamente privatizado e 
individualizado, que se globaliza velozmente [...] O paradoxo 
contudo, é que para oferecer um mínimo de segurança [...] a 
identidade deve trair sua origem; deve negar ser “apenas um 
substituto” – ela precisa invocar o fantasma da mesmíssima 
comunidade a que deve substituir. A identidade brota entre 
os túmulos das comunidades, mas floresce graças à promessa 
da ressurreição dos mortos [...] (BAUMAN, 2003, p. 20).



Fabiana Moura Paulino 
Maria Betânia do Nascimento Santiago

219

Em outro cenário, o autor denuncia o que denomina de 
“secessão dos bem sucedidos” (BAUMAN, 2003, p. 53), uma 
“elite global”, cosmopolita que “não precisa da comunidade” 
(Idem, p. 56), dada a irrelevância do lugar, diante da fluidez 
com que transitam entre as fronteiras. A extraterritorialidade 
se instala como condição atual dos que detêm poder. É a forma 
encontrada por esses para afirmar uma zona livre de comunidade 
(BAUMAN, 2003). E, paradoxalmente, também as muralhas e 
cercas elétricas, extremamente bem vigiadas, compõem as estra-
tégias dos que acreditam que o distanciamento poderá assegurar 
sua ‘proteção’ da ameaça que representam as comunidades dos 
despossuídos de poder em seu sentido amplo – de sobrevivência 
nas condições humanas fundamentais.

Nesse contexto, o autor aponta que em busca da proteção e 
sentimento de segurança oferecida pelas ‘comunidades’ as pessoas 
aderem a grupos identitários os mais diversos, que classifica de 
comunidade cabide, dado o seu caráter superficial e transitoriedade 
entre os participantes em função da velocidade com que podem 
se formar e se dispersar. Denominam-se cabides justamente por 
possibilitarem às pessoas temporariamente pendurar suas afli-
ções e preocupações experimentadas individualmente. Assim, 
com essas comunidades transitórias as pessoas vão encobrindo as 
preocupações, aflições e angústias duradouras que compõem suas 
vidas por vezes associadas à ausência de políticas de redistribui-
ção dos bens socialmente produzidos (cf. BAUMAN, 2003, p. 67).

Com isso, o estranhamento e tensionamentos entre as 
‘comunidades’ que se afirmam a partir de intervenções extrater-
ritoriais, alimentam a atitude de aparente indiferença da maioria 
dos que são submetidos (e/ou se submetem) à frenética alteração 
nos modos de vida em detrimento das condições humanas funda-
mentais (ARENDT, 2015).
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Outra consequência das “comunidades cabides” é a pro-
dução e supervalorização de padrões culturais polarizados que 
acirram intolerâncias e, por vezes, desembocam em conflitos 
violentos entre grupos humanos insuflados por atitudes identi-
tárias sintonizadas com a lógica dual e binária. E, sob o efeito 
das atitudes polarizadas, esses grupos têm sua visão ofuscada em 
relação às causas reais de seus conflitos. Referimo-nos às dores 
produzidas por violações às condições mínimas necessárias à 
vida digna, à cidadania.

No sentido do que acima se anuncia, Bauman (2003) ratifica 
cada vez mais a urgência por diálogo em sua incondicionalidade. 
Compreendemos essa perspectiva como via de restabelecimento 
do diálogo interhumano, como assinala Martin Buber (2001, 
2012), sobre suas diferenças, suas ‘humanidades’ – correspon-
dentes à diferença que transcende a mera distinção cultural 
radical que remete à separatividade.

Diante de um tecido social fragilizado por conflitos, desar-
ticulado politicamente, com pouca resistência organizada, a 
‘ordem global’ de mercado capital, como paradoxo às concepções 
culturalistas radicais, restringe e padroniza os modos de vida. 
Nessa perspectiva, o autor avalia que a demanda por “redistri-
buição” de bens e serviços está definitivamente excluída, lançada 
à lata de lixo da história, e que o gueto é expressão da impossibi-
lidade de comunidade (cf. BAUMAN, 2003, p. 111).

Quanto à questão fundamental do reconhecimento, o autor 
a compreende a exigência preliminar de universalidade da cida-
dania, no sentido de reconhecimento da humanidade de todos, e 
assim destaca como condição para qualquer política nessa direção:

“A universalidade da cidadania é a condição preliminar 
de qualquer ‘política de reconhecimento’ significativa. E, 
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acrescento: a universalidade da humanidade é o horizonte 
pelo qual qualquer política de reconhecimento precisa 
orientar-se para ser significativa”. (BAUMAN, 2003, p. 126).

O autor confere aos movimentos sociais e suas lutas políticas 
na busca da universalidade da humanidade como uma via para 
fazer frente às desigualdades comuns que as pessoas vivenciam 
para além das fronteiras.

A universalidade da humanidade não se opõe ao pluralismo 
das formas de vida humana; mas o teste de uma verdadeira 
humanidade universal é sua capacidade de dar espaço 
ao pluralismo e permitir que o pluralismo sirva à causa 
da humanidade – que viabilize e encoraje “a discussão 
contínua sobre as condições compartilhadas do bem” 
(BAUMAN, 2003, p. 126).

1.1.2 Singularidade e pluralidade

Essa questão pode ser compreendida a partir do olhar de H. 
Arendt (2015), no sentido que ela atribui à “aparição”, como con-
dição humana, o sair do isolamento, entende-se não só o encontro 
com a pluralidade no âmbito da polis (da política como domínio 
público), mas vir a público, aparecer para si mesmo, tornar-se 
atores/atrizes. O encontro plural, em suas diversas dimensões, 
faculta à organização política capaz de articular uma movimen-
tação necessária às mudanças. Reafirmando: é a partir da reu-
nião, no encontro com outros e outras no âmbito externo, que se 
confirma nossa pluralidade humana sendo, a partir daí, facultada 
as condições específicas que se configuram (via ação política) 
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para ‘cada’ pluralidade – por vezes motivadas por desigualdades 
historicamente produzidas, mas também a partir dos modos de 
vida dos diversos povos tradicionais que habitam o mundo e 
conformam a maioria dos grupos historicamente discriminados.

Quanto às mulheres, o olhar singular e específico para as 
relações sociais de sexo3 está aqui sendo posto no sentido da 
importância de se conferir visibilidade às desigualdades histó-
ricas às quais elas são submetidas. Nessa perspectiva, diante dos 
discursos que compõem os diversos movimentos sociais, consi-
deramos apropriadas as contribuições específicas sobre ética do 
diálogo, proposta por Collin (2006, p.103):

Creio que uma ética do diálogo plural – e o diálogo só se 
inscreve na palavra – evita tanto os avatares do individualismo 
como do comunitarismo e pode clarear a questão da relação 
entre as mulheres assim como a da relação entre os sexos. Mas 
também esclarece em primeiro lugar a relação que cada um/
uma mantém consigo e que está enraizada na possibilidade do 
diálogo com o outro (COLLIN, 2006, p. 103, tradução nossa)4.

A abertura para lidar com o inacabado, com inconcluso, com 
a ausência de fórmulas definidas de ação, é o que caracteriza a 
flexibilidade; a condição de movimento, que se expressa como um 

3 Sobre a expressão “relações sociais de sexo” e o sentido atribuído pelas 
feministas, cf. Ferreira (2014) e Silva (2016).

4 Creo que uma ética del diálogo plural – y el diálogo solo se inscribe em la 
palabra – evita tanto lós avatares del individualismo como lós de comunita-
rismo y puede aclarar la cuestión de la relación entre lás mujeres así como la 
de la relación entre lós sexos. Pero también aclara em primer lugar la relación 
que cada uno/ a mantiene consigo y em la que se enraíza la possibilidad del 
diálogo com el outro (COLLIN, 2006, p. 103).
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princípio a ser considerado. Trata-se de um alerta, ante o risco do 
engessamento no qual incorrem muitos movimentos, que se fixam 
em paradigmas e referenciais cristalizados e estanques que não 
dialogam com contextos locais, conectando-os com os condicio-
nantes de um mundo que está em movimento, tanto em aspectos 
positivos quanto negativos. E nesse sentido, Collin pontua:

Este “trabalho” toma formas diversas dependendo das épo-
cas, dos meios, das gerações, das culturas e evidentemente 
dos indivíduos. Sua unidade na pluralidade é dialógica. 
Como já foi dito corretamente, é um “movimento”. Cada 
uma deve encontrar em seu lugar original, que não é mais 
que um certo lugar, aquele da articulação indispensável 
entre a exigência singular e a relação com o comum, como 
entre a assunção do que é e o objetivo do que será. Vamos 
realizando pouco a pouco, através de fracassos e erros, este 
“nós” móvel e plural feito e singularidades, este comum que 
não é “Um”. [...] que não se identifica com a história, sempre 
retrospectiva. Este é sem dúvida o sentido da “herança 
sem testamento” do que fala Hannah Arendt e a qual apela 
(COLLIN apud PLATEAU, 2013, p. 91, tradução nossa)5.

5 Este “trabajo” toma formas diversas dependiendo de las épocas, los médios, 
las generaciones, las culturas y evidentemente los indivíduos. Su unidade 
em la pluralidad es dialogística. Es, como se se há dicho com acerto, un 
“movimiento”. Cada uma debe encontrar em el su lugar original, que no es 
más que um certo lugar, el de la articulación in dispensable entre la exigencia 
singular y la relación com lo común, como entre la asunción de lo que es y el 
objetivo de lo que será. Vamos realizando poco a poco, a través de fracasos y 
errores, este “nosotras” móvil y plural hecho de singularidades, este común 
que no es “Uno”. [...] que no se identifica com la historia, siempre retrospectiva. 
Este es sin duda el sentido de la “herencia sin testamento” de la que habla 
Hannah Arendt y a la que apela (COLLIN apud PLATEAU, 2013, p. 91).
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Em se considerando a perspectiva anunciada pela autora, 
importa analisar as possíveis contribuições que o feminismo 
enquanto movimento social e enquanto teoria tem para compar-
tir com outros movimentos que se disponham ao diálogo plural, 
reconhecendo o caráter conflitual dessa experiência, como indi-
cado por Collin (cf. 2008, p. 23), necessário à vida política plural 
inerente à condição humana e caro à democracia.

É nesse sentido que acolhemos o estudo da Linha da Vida, 
reconhecendo-a como um exemplo de ação formativa que 
mobilizou e mobiliza tanto aspectos singulares quanto plurais, 
possibilitando refletir acerca de contextos locais quanto glo-
bais, fazendo emergir o diálogo conflitual consigo e com os/
as outros/as.

1.1.3 Mulheres: assumindo uma categoria

A categoria aqui se apresenta numa perspectiva histórica 
analítica e não meramente descritiva. Com isso, pretende-se 
trazer à compreensão o papel ativo que as mulheres têm na cons-
trução da história da humanidade, apesar de todas as contradi-
ções e conflitos que essa expressão possa conter. Pois de modo 
conflitual também compreendemos as relações humanas que 
demandam o diálogo inerente à convivência. É nessa perspectiva 
que Collin (2008, p. 23) pontua as diferenças entre homens e 
mulheres e a importância do diálogo cotidiano:

A diferença dos sexos é construída na relação efetiva das 
mulheres e dos homens. [...]. Ela só pode ser dita na experi-
ência do diálogo – e de sua parte conflitual – que confronta 
um homem e uma mulher, homens e mulheres, no espaço 
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privado ou público. [...] A diferença é teoricamente inde-
cidível mas ela se decide e se re-decide em toda relação.

Ainda partindo das considerações de Collin (1996), anun-
ciamos a perspectiva que orienta nosso olhar sobre a categoria 
‘mulheres’. A autora caracteriza a primeira etapa do feminismo 
como assume o pensamento do Mesmo, ou seja, procurava a 
identidade das mulheres no que as identificava umas com as 
outras, e assim tentou-se ignorar o que poderia diferenciá-las. 
As diferenças eram reduzidas às diferenças do sexo, de modo 
binário, determinada pela ideologia falocrática, a exemplo do 
universal (o masculino) e do particular (o feminino).

Essa experiência que caracteriza o pensamento feminista 
desta primeira fase, segundo Collin (1996, p. 2),

“desenvolveu a ideia de uma especificidade feminina, uma 
feminitude6, distinta de feminilidade tradicional, mas nem 
por isso menos imponente, que produzia entre as mulheres 
uma harmonia espontânea, imediata, de tipo instintivo, 
que designávamos como sororidade”.

De outro modo, a primeira socialização das mulheres se 
estabeleceu como que um pressuposto consenso.

Esta postura de sociabilidade indistinta inspirou a prática 
de grupos feministas durante muito tempo. Encontra-se como 
origem desta corrente, a revolução cultural de Maio de 1968, 
na qual o coletivo prevalecia à afirmação singular – supondo a 
perspectiva fortemente singular. Nesse cenário, afirmamos em 

6 Para uma caracterização do pensamento e teorias feministas ver os trabalhos 
de Descarries (2000) e Silva (2016).
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sintonia com as contribuições de Collin, ao entrar em relação 
com o mundo no frente-a-frente, sem a mediação patriarcal 
(todas as instituições e seus códigos e regras implícitas de funcio-
namento), as mulheres se encontravam sem proteção. O pessoal 
passa a ser visto como político.

Ao negligenciar a toda e qualquer instância interna ao 
próprio movimento, por se imaginarem em fusão (e efusão) 
entre si e consigo mesmas – que pressupunha uma unidade, são 
obrigadas a recuar para a lei patriarcal (a que era objeto de sua 
crítica) quando surgem os conflitos de divergências individuais, 
coletivas, passionais ou ideológicas. Em suma, a sociabilidade da 
“sororidade” se fragilizou (COLLIN, 1996).

De outro modo, afirma Collin (1996, p. 4):

“O fosso ou vinco da diferença deve ser pensado na relação 
das mulheres entre si e naquela de um indivíduo-mulher 
com a sua condição de mulher. A oposição nítida, que se 
supunha existir entre as mulheres e o mundo ambiente, 
deve também ser repensada”.

Nessa linha, assumindo um contraponto às perspectivas 
sexistas, que polarizam a diferença de sexo entre homens e 
mulheres e masculino e feminino, a autora aponta uma terceira 
perspectiva, identifica a questão da diferença a partir de três 
níveis: 1) cada mulher e a sua condição, sujeito-mulher (ela con-
sigo); 2) Diferença das mulheres entre si; 3) Diferença entre as 
mulheres e o mundo dos homens.

A autora pontua em relação ao primeiro nível de diferença 
que dentre outros (eus), sou uma mulher. O Eu não se reduz 
a sua feminilidade. Considerando a questão da transcendência 
do sujeito, relembra que nenhuma categoria e nenhum conteúdo 
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podem definir o Eu. Em relação ao sujeito-mulher, sintetiza: 
“Sou uma mulher, mas eu não é uma mulher” (COLLIN, 1996, 
p. 4). Argumenta que a determinação sexuada (de mulher) pode 
ser mais ou menos para cada uma dependendo de como esta 
escolha seja priorizada em seu pensamento, do seu processo de 
identificação com esta condição que, ainda assim, não se está 
totalmente mergulhada.

Para Collin (2016), é nesse vácuo, nessa possibilidade de 
criação, nesse desprender-se da realidade, da condição de mulher, 
que acontece o feminismo ou ação feminista, assinalando que “a 
diferença instala-se no coração mesmo do ser mulher”. Nessa 
linha, considera ser crédito do feminismo trazer à tona a esfera 
privada, e dessa forma aspectos como o amor, a família, por exem-
plo, como uma questão também política. Daí a política feminista 
também ser considerada uma política do privado, embora não se 
pretenda afirmar a inexistência da separação entre o público e 
o privado que, em realidade, ainda define a história de vidas de 
muitas mulheres.

É a partir dessa perspectiva que consideramos ações forma-
tivas que acolhem as histórias de vida, através da metodologia da 
Linha da Vida como importante para dar visibilidade às histórias 
singulares de mulheres que, em conexão e articulação, incidem 
nos diferentes contextos onde vivem, em suas realidades.

2 TRILHAS PERCORRIDAS: 
o diálogo com a história

A compreensão da trajetória da experiência com a 
metodologia da Linha da Vida ou Grupo de autoconsciên-
cia no Brasil enfrenta o problema do limite de publicações, 
de estudos específicos nesse campo, que conta com pouca 
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informação sistematizada. Dentre os materiais que apre-
sentam uma caracterização dessa iniciativa de educação de 
mulheres, realizada sob a ótica feminista, destaca-se a publi-
cação “Como Trabalhar com Mulheres”, organizado pelo 
coletivo FEMPRESS-Brasil, em 19897.

Diante desse quadro, o estudo está fortemente ancorado 
nos relatos de educadoras, de diversas gerações e instituições, 
que vivenciaram a experiência na Região Metropolitana do 
Recife, cujas entrevistas subsidiaram a elaboração de um histó-
rico dessa experiência formativa e nos auxiliaram a compreen-
der os sentidos que emergem de tais práticas. São elas Carmen 
Silva, Dulcinéia Xavier, Regine Bandler – Gigi, Sílvia Camurça8. 
Trata-se também de pesquisadoras que desenvolvem estudos 
específicos sobre o feminismo e sobre experiências em pedagogia 
feminista (cf. SILVA, 2010; SILVA, 2016).

Assim, o estudo foi conduzido junto a educadoras que inte-
gram ou integraram a equipe do SOS Corpo – Instituto Feminista 
para Democracia9. Trata-se de uma organização não governa-
mental feminista, situada na cidade do Recife-PE, fundada em 
1981, e tem histórico na realização de ações formativas com 
mulheres, contribuindo com a organização política de vários 
coletivos que integram movimentos de mulheres em diversos 
estados brasileiros, desde a década de 80. Seu início foi marcado 

7 Publicado pela Editora Vozes, dentro da Coleção FAZER, e atualmente 
esgotada.

8 As entrevistadas concordaram em ter os seus nomes divulgados.
9 Na passagem da década de 1970 a 1980 foram criadas algumas organizações 

feministas, e dentre os primeiros grupos no Nordeste se encontra o Ação 
Mulher do qual “emergem as primeiras organizações político-profissionais 
feministas: o SOS Corpo Grupo de Saúde da Mulher e a Casa da Mulher do 
Nordeste, ambas sediadas em Recife” (SILVA, 2016, p. 72).
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por encontro entre mulheres que voltavam do exílio e contesta-
vam o regime militar da época.

Pontuamos que a ação formativa em estudo foi realizada, 
com as devidas adaptações, por muitas organizações e coleti-
vos de mulheres em diversas localidades, regiões do país e da 
América Latina em contextos múltiplos.

2.1 A Fenomenologia hermenêutica: 
metodologia e procedimentos assumidos

O estudo configurou-se como uma pesquisa qualitativa que 
está ancorada na abordagem da fenomenologia hermenêutica. 
Segundo Rohden (2005), a hermenêutica se apresenta enquanto 
ferramenta dialógica, com exigências e condições próprias 
de uma metodologia. A partir do pensamento de Gadamer, o 
mesmo autor pontua que o sujeito tem um papel ativo na produ-
ção do conhecimento e que nunca parte do zero. Essa perspectiva 
se apresenta também como crítica ao modelo científico moderno 
de produção de conhecimento. O diálogo hermenêutico possi-
bilita uma interpretação do mundo que não tem autoria e, por 
ser participativa, conduz a uma solidariedade ética e social. 
Pressupõe um exercício para compreender o diferente para além 
da lógica cartesiana, mas sim dos sentidos.

Conforme Creswell (2014, p. 72), um estudo é fenomenoló-
gico quando “descreve o significado comum para vários indiví-
duos das suas experiências vividas de um conceito ou fenômeno”. 
Nessa linha, o método fenomenológico se constitui em

“recurso apropriado para pesquisar o mundo vivido do 
sujeito com a finalidade de investigar o sentido ou o signi-
ficado da vivência para a pessoa em determinada situação, 
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com o intuito de buscar a estrutura essencial ou invariante 
do fenômeno” (ANDRADE e HOLANDA, 2010, p. 264).

Assim, a pesquisa se situa no âmbito da fenomenologia her-
menêutica “em que descreve a pesquisa como orientada para a 
experiência vivida (fenomenologia) e interpretando os “textos” da 
vida (hermenêutica)” (CRESWELL, 2014, p. 74).

Assumindo essa perspectiva, buscou-se no diálogo com as 
colaboradoras do estudo e na análise das entrevistas realizadas 
com elas, discriminar as unidades de significado, compreen-
dendo-as em sua articulação com as categorias anunciadas no 
referencial teórico: Hannah Arendt (2015), Françoise Collin 
(1996, 2006, 2008), Zygmunt Bauman (2003). Essas leituras se 
ancoram na abordagem assumida e nos procedimentos que per-
fazem as etapas do método fenomenológico, tal como propostas 
por Andrade & Holanda (2010), Creswell (2014), Plateau (2013), 
Rohden (2005), Szymanski (2011).

A partir das escrituras de Hannah Arendt e Françoise 
Collin, buscamos aproximação com as categorias singularidade 
e pluralidade, assim como subsídios para compreendê-las no 
âmbito da problemática em questão, relacionadas ao contexto 
específico das mulheres e do feminismo. Em relação às contri-
buições de Zygmunt Bauman, recorremos às suas reflexões sobre 
os conflitos contemporâneos em torno da disputa por direitos ao 
reconhecimento à diferença, impulsionada pela radicalidade na 
perspectiva culturalista e a redução das disputas no campo das 
políticas de redistribuição – que amplia o distanciamento entre 
as pessoas e produz um tecido social fragmentado que o autor 
define como ‘comunidades cabides’.

Em relação ao tipo de pesquisa de campo, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, com roteiro aberto para pautar as 
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falas das entrevistadas. Como questão desencadeadora apresen-
tamos: O que levou você a adotar a Linha da Vida como prática 
formativa e como essa prática foi desenvolvida?

As entrevistas foram orientadas por uma prática reflexiva, 
visando assegurar uma boa compreensão e veracidade das 
respostas. Consideramos dessa forma o significado atribuído 
por Szymanski (2011, p. 15) à reflexividade, que reconhece a 
“entrevista como um encontro interpessoal no qual é incluída 
a subjetividade dos protagonistas”. A autora vê essa prática 
como uma “ferramenta que poderá auxiliar na construção de 
uma condição de horizontalidade e contornar algumas dificul-
dades [...] inerentes a uma situação de encontro face a face [...]” 
(SZYMANSKI, 2011, p. 15).

2.2 Sujeitos da pesquisa: sobre a escolha 
e as personagens

Como assinalado anteriormente, foram realizadas entrevis-
tas semiestruturadas com quatro (4) educadoras que vivenciaram 
a experiência formativa com a Linha da Vida com grupos de 
mulheres. Como critério de inclusão na pesquisa, definimos que as 
educadoras fossem, ou tivessem sido, integrantes de organização 
não governamental que atua com educação não formal nos anos 
80, 90 e 2000 – período no qual acreditamos ter havido mudanças 
substanciais na ação formativa estudada, em função da mudança 
de contexto sociopolítico brasileiro. Com isso, demarcamos cená-
rios políticos distintos, resultado de ações distintas e que possivel-
mente favoreceram também ações educativas diferenciadas.

A escolha das educadoras – sujeitos da pesquisa (Carmen 
Silva, Dulcinéia Xavier, Regine Bandler – Gigi, Sílvia Camurça), 
ocorreu em função da representatividade que as mesmas têm 
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no cenário dos movimentos sociais de mulheres feministas ou 
não, que contribuem de modo significativo em espaços formais e 
informais de disputa e representação política a nível local, regio-
nal e internacional.

2.3 Sobre a análise dos dados

Em sintonia com o tipo de pesquisa e com a prática reflexiva 
adotada para realização das entrevistas, e ainda, considerando 
que trabalhamos com a compreensão de sentidos da prática 
formativa para as educadoras, assumimos como referência para 
análise de dados a perspectiva hermenêutica que, de acordo com 
Szymansky (2004) citando Minayo “[...] indica um “caminho de 
pensamento”, orientador da comunicação contida no texto, que 
no caso da entrevista estará expresso na forma de comunicação 
escrita” (SZYMANSKY, 2004, p. 66).

Realizamos as entrevistas com questões semidirigidas, com 
roteiro aberto, como citado anteriormente, por considerarmos 
que a construção do conhecimento se dá na relação onde não 
se esgotam as possibilidades de pergunta e resposta – caracte-
rística da hermenêutica filosófica, que não tem como propósito 
conhecer para dominar, mas a liberdade e autonomia do sujeito 
(SZYMANSKY, 2004, p. 66).

3 Linha da vida em ações formativas com mulheres: 
entre pluralidade e singularidade

A invisibilidade das ações políticas das mulheres provocou 
historicamente o não reconhecimento público da importância 
de suas estratégias de organização. Entretanto, processos for-
mativos como a Linha da Vida promoveram o surgimento de 
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muitas formas de articulação e organização política. Importa 
buscar compreender como as mulheres se articulam no sentido 
de construir estratégias e modos de organização política, e os 
caminhos trilhados para fazer acontecer seus processos formati-
vos; indagar acerca das influências e qual a história de suas ações 
políticas. Esses se constituem em temas fundamentais ao debate 
que pretendemos abarcar neste item. Nele abordamos os elemen-
tos de síntese que resultam das nossas análises, expressos no item 
Que sentidos?, e apresentamos algumas reflexões sobre a tarefa 
de caminhar entre singularidades e comunidades plurais, que se 
evidencia nessa leitura sob o título Formando Singularidades em 
Comunidades Plurais.

3.1 Que sentidos?

A escuta das entrevistadas, assim como o diálogo estabele-
cido com o referencial teórico assumido nesse estudo, apontam 
para temáticas significativas que articularam essas falas, as quais 
se reportam a referência a própria história da Linha da Vida, 
como ela se constitui e sua trajetória; a questão da identidade do 
sujeito-mulher, apontada como possibilidade nessa experiência; 
o vínculo com os princípios da Educação Popular e a Formação 
Política; a compreensão de que a Linha da Vida constitui-se 
numa Experiência de Formação Integral; a perspectiva de que 
agrega os conceitos de Singularidade e Pluralidade; Uma Práxis 
do conhecimento; Linha da vida enquanto autoformação; Linha 
da Vida e seus desafios. Considerando esses agrupamentos apre-
sentamos abaixo essas leituras.
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3.1.1 Uma história/narrativa da Linha da Vida

A experiência em estudo situa-se no âmbito das ações 
formativas não formais com mulheres, das organizações não 
governamentais, grupos, fóruns e outros coletivos que desen-
volveram e desenvolvem na Região Metropolitana do Recife, 
importantes iniciativas, especialmente a partir da década de 80. 
Com o processo de redemocratização do Brasil várias dessas 
ações educativas foram inspiradas nas propostas de educação 
popular, na linha do que era anunciado das ideias de Paulo 
Freire (1987, 1989, 2007)10 somadas aos métodos feministas, 
incluindo atividades de autocuidado, tal como “autoexame 
ginecológico”, assumido como parte da metodologia de alguns 
desses grupos. Essas experiências formativas assumiram uma 
perspectiva de reflexão política sobre o corpo e sobre as condi-
ções de vida das mulheres.

Não obstante a rica trajetória das práticas de educação 
popular no Brasil, é significativa a ausência ou o escasso registro 
dessas experiências, de forma que, falar especificamente sobre a 
história dos grupos de autoconsciência e a Linha da Vida repre-
sentou um problema à investigação. Dessa forma, tivemos como 
suporte principal as descrições das próprias entrevistadas, assim 
como uma produção realizada no período relatado por elas, e 
que tem duas (2) entrevistadas como autoras – Dulcinéia Xavier e 
Sílvia Camurça. Trata-se da obra Como Trabalhar com Mulheres 
(1988), que relata experiências de trabalho com mulheres e foi 

10 Educação Popular é aqui compreendida como um ato político comprometido 
com a autonomia e a libertação das pessoas e que não se dissocia da pedagogia. 
Como uma teoria que tem como referência a realidade e que se utiliza de 
metodologias que favoreçam a participação política das/os educandas/os 
para que tenham as condições necessárias à transformação social.
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escrito por participantes do movimento feminista11. Assim, a 
ausência de registros mais detalhados sobre a Linha da Vida 
nos conduziu à busca de informações a partir de estórias orais 
quando das entrevistas para o presente estudo.

De acordo com Dulcinéa Xavier, uma influência que ins-
pirou os grupos de autoconsciência no Brasil, foram ações das 
Nações Unidas e Ministério da Saúde. A educadora considerou:

“Vamos dizer que era o Ministério, do Ministério que 
começava, até por influência, de novo, dos estrangeiros, 
porque, vamos dizer assim, com a Organização Pan-
americana de Saúde, com a Organização Mundial de 
Direitos Humanos” (Dulcinéa Xavier).

É interessante reconhecer o caráter supranacional dessa 
experiência, uma vez que as educadoras passam a ter contato 
com a Linha da Vida a partir de eventos ocorridos fora do Brasil, 
como destaca Dulcinéa Xavier, ao assinalar que o primeiro con-
tato dela com a metodologia se deu na Colômbia, nos anos 80, em 
um dos seminários latino-americanos de mulheres feministas, 
quando ela vivenciou pela primeira vez a experiência com grupo 
de autoconsciência. Esse momento serviu de inspiração para 
realizar a primeira oficina de Linha da Vida com mulheres, que 
viria parcial e futuramente se formar como grupo de trabalho 
através do SOS Corpo – Instituto Feminista para Democracia. 
Este teve início em 1981.

11 Organizada pelo Coletivo FEMPRESS-Brasil e publicada inicialmente em 
1988, com segunda edição em 1989, a obra oferece uma rica caracterização 
dessa experiência – em seu aspecto histórico, pressupostos teóricos, finalidades 
e princípios que orientam a proposta, um significativo roteiro orientador 
para ações com Grupos de Autoconsciência (cf. p. 46-69).
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Esse evento internacional envolveu mulheres representan-
tes de outros estados, revelando que não foi uma experiência 
local, mas que assumiu proporções nacionais, como afirma 
Dulcinéa Xavier: “[...] foi simultâneo, porque tudo desencadeou 
nesse seminário da Colômbia, tenho certeza. Aí foram muitos 
representantes de vários estados do Brasil”12.

Um dos registros significativos dessa história é o fato do 
abandono da experiência, vista com pesar por uma das educa-
doras, que teceu considerações sobre a história da Linha da Vida 
desde sua origem até os dias atuais, apontando o que avalia serem 
os motivos da metodologia ter sido ‘abandonada’ na década de 90:

Eu acho que grupos de autoconsciência que utilizam a 
mesma metodologia da Linha da Vida ou outras meto-
dologias assim durante a década de 90 no movimento 
feminista, elas foram muito abandonadas. Eu acho que é 
uma coisa que foi posta nas décadas de 70, 80 até meados 
de 80 [...]. A década de 90 é uma década muito difícil, para 
o movimento feminista. Em termos de movimento. É uma 
década de crescimento de muitas ONGS e muitos projetos 
sociais, com mulheres, mas de pouca movimentação.
[...] Eu via muito trabalho educativo, com metodologias 
participativas, mas não era Linha da Vida nem era grupo 
de Autoconsciência, no sentido clássico do que foi a Linha 
da Vida. No sentido de que ela articula o sentir, pensar e 
agir (Carmen Silva).

12 Para uma caracterização das experiências que se materializaram nesse 
contexto, ver a obra de Silva, Carmem. Feminismo popular e lutas antis-
sistêmicas. Recife: Edições SOS Corpo, 2016.
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A fala acima revela as mudanças ocorridas ao longo do 
tempo da Linha da Vida, refletindo os tipos de preocupações 
que predominavam nas organizações e no contexto sociopolítico 
da época. De um enfoque mais terapêutico, de viés psicanalítico 
– mesmo nesse estando conectadas as questões singulares com 
esses contextos, às análises abrangentes, de perspectivas con-
junturais, as ações formativas, inclusive as que se apresentavam 
como Linha da Vida, foram tomando uma feição mais jurídica 
na luta por direitos. Daí a fala acima se referir ao ‘abandono’ 
sofrido por essa experiência educativa.

3.1.2 A identidade do sujeito-mulher

A ação formativa provoca a reflexão sobre a identidade, de 
como o ser mulher se incorporou ao ‘eu’ e como dialoga com a 
pluralidade de ‘outras e outros’ que o constitui:

Porque algumas de nós colocava: eu sou uma pessoa; 
outras de nós já ia direto: eu sou uma mulher que assim, 
que assado... Isso chamava atenção, de algumas que se 
viam como mulher e outras como pessoa. E o que é que 
a gente era? “Uma pessoa que é mulher!” E dava um 
debate sobre o ‘eu’ e a construção do ‘eu’ de cada uma 
interessante. E a Linha da Vida dava continuidade a 
essa construção de ‘eu’. Então era uma releitura de como 
meu ‘eu’ se construiu no mundo, mas uma leitura na 
perspectiva do feminismo (Sílvia Camurça).

As afirmações seguintes demarcam a importância da Linha 
da Vida para as mulheres se situarem em suas identidades, para 
além de posicionamentos ideológicos, de classe ou partidário.
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[...]Eu descobri que era mulher nessa oficina.[...]
Até então eu achava que era uma pessoa, uma jovem mili-
tante de esquerda lutando contra o machismo, contra tudo, 
mas eu não tinha a percepção da história da dominação 
da minha existência.
[...]Então era uma posição ideológica[...] Lutava contra o 
machismo que oprimia as mulheres, mas sem refletir onde 
o machismo operou em mim [...]Então eu disse: “Eu sou 
mulher” e [...] eu disse: “Gente eu acabei de descobrir que 
sou mulher!” Eu disse no meio da oficina e todo mundo 
ria. [...] Agora que eu estou descobrindo, porque aí você 
vai vendo a gênesis daquilo em você, entendeu? Que é 
próprio do processo de desalienação! (Sílvia Camurça)

Percebemos que a Linha da Vida tem como um de seus 
propósitos favorecer um processo de formação política através da 
visibilidade das experiências comuns das mulheres que vão se situ-
ando enquanto grupos identitários, o que é fundamental para for-
mação de grupos políticos que se constituem enquanto coletivos, 
diferente das ‘comunidades cabides’, já anunciadas por Bauman 
(2003), que se formam e se diluem de modo rápido e fluido.

3.1.3 Educação popular e formação política

A Linha da Vida se apresenta como ato educativo que se 
ocupa com a dimensão política e se sintoniza com elementos 
da educação popular. Porém, ao abordar este tema, pontua-se 
sobre os limites de algumas correntes do movimento feminista 
ao vivenciarem essa prática enquanto ação político-formativa, 
que está relacionado ao modo como são utilizados os referenciais 
teóricos por quem se encontra na função de educador/a:
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“O limite que eu vejo na Linha da Vida [...] é que uma parte 
da prática do feminismo não está ancorada na discussão 
da educação popular, então [...] algumas formas de fazer 
a discussão se automatizam da prática pedagógica e aí ela 
vira um fazer estéril.” (Silvia Camurça).

Em momentos distintos das falas das entrevistadas, fica 
evidente que essa metodologia tem como propósito a organiza-
ção coletiva das mulheres. Através desses encontros, as mulheres 
encontram unidade de propósito – que é o resistir à opressão e 
exploração. E, com isso mais uma vez se afirma o sentido político 
formativo da ação em estudo.

Ela é um caminho metodológico, que permite para as 
educandas vivenciarem uma ref lexão, que associa sua 
vida individual às suas memórias que elas tem, sobre 
as suas experiências, com as memórias e reflexões que 
as outras têm [...] Você não faz a Linha da Vida, para 
analisar a vida de uma mulher e nem para que ela mesmo 
se analise, mas para que ela se sinta parte de um grupo 
social mulheres, que têm experiências em comum. Às 
vezes formas diferentes de reagir, diante de uma mesma 
experiência, mas que aquilo gera uma identificação com 
as outras mulheres (Carmen Silva).

3.1.4 Experiência de formação integral

Uma das características do trabalho com a metodologia da 
Linha da Vida é a utilização de muitos materiais e linguagens 
expressivas (fala, teatro, modelagem, pinturas...) para favorecer e 
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acolher as narrativas das mulheres, já que muitos temas e momen-
tos são marcados por relatos muito emotivos e/ou até mesmo pelo 
silêncio. Desse modo, os materiais expressivos facilitam o con-
tar suas histórias não só de modo discursivo pois, por vezes, os 
conteúdos tinham uma expressão que extrapola a ‘organização 
discursiva’. Indicando uma forma diferente de fazer política, de 
articular o pensar, o agir e o sentir, e, com isso, sugerindo ser uma 
formação política que opera de modo singular, genuíno.

Na minha formação eu acho que ela foi importante, porque 
eu, originalmente venho [...] de uma formação política 
muito baseada, na racionalidade., [...]Então a Linha da 
Vida me ajudou a articular formação... à capacidade de 
pensar, com a formação ligada a capacidade de sentir [...]
[...] quando eu falo educação integral, eu tô pensando 
em processos educativos, que incorpore o sentir, pensar 
e o agir. Quer dizer, que tem...incorpore racionalidade, 
corporeidade, criticidade e criatividade, né? É visão do 
micro e visão do macro; local e o global (Carmen Silva).

A intensidade com a qual era vivida a experiência possibili-
tava deslocamentos, desconstruções importantes para as mulhe-
res. De outro modo, a vivência possibilita a problematização 
de dicotomias como a separação mente-corpo que se apresenta 
como um dos limites à compreensão do ser humano em sua 
inteireza e como tema importante para a história do feminismo.
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3.1.5 Singularidade, pluralidade 
e os direitos humanos das mulheres

A Linha da Vida possibilita a percepção da singularidade e 
subjetividades em estórias vividas em épocas distintas (pessoas 
de idades distintas) e contextos distintos. Favorece perceber a 
pluralidade sem anular as estórias singulares. A relação, o encon-
tro entre as mulheres possibilitam a articulação entre o ‘tu e o 
nós sem anular o ego’, permite a percepção de “dores comuns” 
em histórias distintas e o brotar da solidariedade. “Então, a linha 
da vida é um dos instrumentos pra fazer isso, que é muito legal. 
Ele cria uma intimidade e uma solidariedade, uma sororidade 
que é importante para que a luta política [...] seja da emoção... 
ela junta coração...” (Regine Bandler). E Sílvia Camurça, analisa:

[...] a gente compreende a dor comum. Mesmo cada dor 
sendo singular, cada estória sendo uma estória, mas tendo 
uma boa facilitação você pode pensar os elementos comuns 
das diferentes histórias. O problema com as mulheres 
profissionais de saúde, mulheres profissionais de creche, 
trabalhadoras rurais, mulheres de bairros de periferia 
urbana e todas, de forma geral [...] (Sílvia Camurça).

As inquietações singulares acabam por se conformar 
coletivamente em demandas por serviços públicos específicos. 
Algumas das educadoras entrevistadas afirmaram que a disputa 
por direitos em âmbito local, regional e internacional teve como 
base de apoio as ações dos grupos de autoconsciência e dos 
argumentos que os encontros dos grupos foram construindo em 
termos de produção de conhecimento sobre as mulheres. Assim, 
destaca Carmem:
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“Na luta das mulheres nessa fase do feminismo [...] em 
que se afirmou os direitos humanos das mulheres, que é 
basicamente nos finais das décadas de 60 – anos 70 e 80 
para cá [...] um elemento muito forte foi exatamente os 
grupos de autoconsciência”.

É nessa linha que Silva (2016) demarca o papel do Movimento 
Feminista nas ações de saúde das mulheres e ressalta a relevância 
dos grupos feministas no seu direcionamento às mulheres das 
camadas populares:

“O trabalho nos grupos de autoconsciência e autoexame, até 
então frequentado por mulheres de classe média, se amplia 
para mulheres das classes populares nas regiões de atuação 
de algumas destas entidades feministas” (SILVA, 2016, p. 81).

3.1.6 Uma práxis do conhecimento

Os relatos nos levam à compreensão de que a ação formativa 
com as mulheres é a base empírica para o conhecimento que se 
produz sobre elas, sobre o feminismo – ao menos no contexto ao 
qual nos referimos, a Região Metropolitana do Recife. E, através 
de registros bibliográficos, tem-se que assim também se deu na 
origem da produção de conhecimento que fundamentou o pen-
samento feminista em países como a França, Estados Unidos, 
América Latina, e hoje permeia diversas correntes de pensa-
mentos sejam considerados de base científica ou não. Sobre isso, 
Regine Bandler afirma: “[...] acho que, de fato, na síntese, é que 
o feminismo tem... a primeira prática dele é a autorreflexão. É se 
constituir a partir da nossa história”.
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A produção de conhecimento sobre as mulheres se fun-
damentou em suas ações políticas e estas, por sua vez, nutrem 
a produção de conhecimento que inspirou e inspira outros 
movimentos e estudos sobre múltiplos temas, dentre os quais: 
masculinidade, movimento LGBT, etc. A feição de movimento, 
de continuidade na produção de conhecimento feminista não 
possibilita a ancoragem numa única perspectiva teórica e/ou 
empírica. Seu fundamento se constitui das relações e dos confli-
tos a elas inerentes que se dão de acordo com a dinâmica da vida. 
Quanto a essa questão Sílvia destacou:

[...] o debate com as mulheres é a fonte de reflexão do que 
se passa com as mulheres. A gente interpreta, tomando 
por base empírica o que a gente vê, ouve, escuta com as 
mulheres nas oficinas, nos cursos. É isso que a gente con-
sidera e lê até mesmo nas deficiências da cultura política 
[...] as deficiências de formação que estão entre as mulheres 
e também os saberes. Então a gente fica [...] no balanço 
de como a gente está lendo a organização e a presença 
das mulheres no mundo [...] então toda a produção de 
conhecimento e o trabalho, ou fazer uma pesquisa pra 
encontrar resposta de como tá vivendo aquilo, é muito 
definido pela agenda das oficinas e dos debates [...].

Percebemos que ao tentar categorizar o que seria essa 
prática formativa, surgiram várias classificações: metodologia, 
recurso didático, instrumento, método, prática, ação formativa. 
Para Sílvia, por exemplo, a Linha da Vida é apresentada como 
um recurso didático que solicita uma facilitação capaz de possi-
bilitar o processo autorreflexivo das mulheres sobre si e sobre as 
outras, que possibilite a escrita e leitura de suas próprias vidas. 
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É um recurso didático que possibilita a construção de um “livro 
coletivo” – como se apresenta na fala da educadora.

Para Carmen Silva, trata-se de uma metodologia: “Algumas 
pessoas chamam metodologia outras chamam técnica. Eu acho 
técnica um nome que diz pouco, sobre uma coisa tão grandiosa, 
sabia?” Observamos que ao longo da entrevista a educadora se 
refere à Linha da Vida como sendo “Metodologia de Trabalho 
Educativo Feminista”, que contribui para uma formação integral, 
que incorpora a corporeidade, os sentimentos, o pensar crítico, 
a análise da ação.

3.1.7 Linha da Vida enquanto autoformação

A trajetória do movimento de mulheres é marcada por uma 
compreensão do papel da educação, no reconhecimento dela como 
“um elemento constitutivo fundamental da auto-organização das 
mulheres” (SILVA, 2016, p. 9). A importância atribuída à formação 
das mulheres está relacionada ao seu potencial de contribuir para 
uma ação política transformadora (SILVA, 2016, p. 11).

Esse aspecto é um elemento presente nos relatos das educa-
doras, os quais revelam uma significativa capacidade de análise 
política, análise de conjuntura. Observamos que fazem conexões 
de sua trajetória com momentos histórico-políticos. A partir de 
seus contextos lançam um olhar sobre si e sobre os acontecimen-
tos político-históricos e sociais e de como são impactados em 
nível local, regional, internacional. Isso demonstra a riqueza do 
processo autoformativo pelo qual passaram e o quanto é forte o 
sentido militante político das mesmas.

A ação formativa não pode ser confundida apenas como 
uma vivência, afirma uma das educadoras.
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Não é só vivência não, é referencial [...] Referencial teórico. 
É aquela discussão entre prática e teoria - o que é que vem 
antes. Então eu acho que a linha da vida tem esse limite: 
muitas vezes ela é feita por companheiras que não têm 
uma bagagem teórico política de educação popular, que 
aí não aproveita o potencial do grupo e as informações 
para criar correlações, comparações de forma democrática 
participativa, mas ao mesmo tempo problematizadora. 
Então, você precisa criar questões geradoras a partir das 
estórias. [...] Então, se a companheira que está manejando 
não tem essa perspectiva, ela não cria questões geradoras e 
o grupo compartilha talvez espontaneamente, veja o que 
tem de comum e faça seus comentários, mas não dá um 
salto de qualidade na análise da experiência. Então eu acho 
que ela [...] como todo recurso didático [...]não funciona 
por si. Um livro ou uma linha da vida [...], qualquer recurso 
didático que você use para mediar a reflexão do grupo, ele 
não prescinde de uma educadora que possa ser estimulante, 
provocativa do grupo (Sílvia Camurça).

Compreendemos que os impactos da formação dependem 
de uma disposição pessoal para entrar em contato com temas 
que por vezes sugere contato da educadora consigo mesma, com 
suas memórias, sua história. E, abrir-se para acolher e perceber 
a história das outras como conexão para um olhar mais amplo 
sobre o contexto no qual se encontram muitas pessoas e que é a 
partir da descoberta de seus corpos que se descobrem enquanto 
sujeito e/ou atores/ atrizes.
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3.1.8 Linha da Vida e seus desafios

Para além dos desafios que já citamos referentes ao processo 
formativo e autoformativo que toca, dentre outras habilidades, 
a de estar em sintonia com os princípios educacionais de Paulo 
Freire, a experiência conta com desafios que se situam no “campo 
das emoções”, como afirma a educadora Dulcinéa: “[...] porque 
eu acho que o maior desafio estava no campo da própria emoção.
(...) eu penso que era um grande exercício de você ficar na sua, de 
você saber que está ali pra facilitar o outro e não pra você”.

Apesar de não ter o intuito de ser espaço de terapia de 
grupo – como algumas educadoras destacaram em suas falas, as 
vivências da Linha da Vida contavam com grande mobilização 
de emoções das pessoas envolvidas. Disso a importância de se 
avaliar a condição de quem atua facilitando essas vivências. 
Compreendemos que o grande desafio reside no fato de que, 
assim como nas experiências educativas quanto na terapêutica, é 
preciso lidar com fenômenos que surgem no momento da vivên-
cia, solicitando uma desenvoltura e maturidade para atuar com a 
parcialidade inerente a essas práticas.

3.2 Formando singularidades em comunidades plurais

Linha da Vida, desenvolvida no contexto dos grupos de 
autoconsciência constitui-se em experiência que pelo potencial 
formativo, humanizador possui desdobramentos, sendo um 
deles o próprio fato de poder se converter em uma via para 
organização política das mulheres no sentido de dar visibili-
dade às multifacetadas desigualdades presentes nas relações 
sociais seja no espaço privado ou público, seja de ordem mate-
rial e/ou simbólica.
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De acordo com Lima (1988, pp. 46-49),

[...] Grupo de autoconsciência é um trabalho que se 
realiza a partir da experiência vital de cada mulher a 
busca de problemas que são comuns a todas, por um 
período determinado.
Desenvolvendo esta técnica as mulheres descobrem que 
uma infinidade de problemas que até o momento haviam 
acreditado ser individuais são na realidade coletivos [...].

A prática com grupos de autoconsciência, especificamente 
a Linha da Vida se assemelha ao método biográfico, que tem sido 
utilizado para estudo da subjetividade por distintas áreas como: 
educação, historiografia, antropologia, sociologia, dentre outras. 
O método se apresenta como uma via para estudo de tensões e 
conflitos da vida cotidiana que não é possível analisar a partir de 
explicações macroestruturais.

No texto Filosofia y biografia. O pensar/ contar según Hannah 
Arendt de Collin (2006), constante da obra Práxis de la diferencia. 
Liberación y libertad, a autora afirma a importância da narrativa 
de biografias, histórias de vidas para Arendt, ratificando com isso 
que a compreensão do mundo passa pela singularidade e não pela 
generalidade. Ela assim caracteriza a singularidade:

“A singularidade não é individualidade: se o indivíduo 
pode entender-se como parte de um todo, homogêneo 
e intercambiável, o próprio do singular é que se trata de 
uma unidade heterogênea, que não se relaciona com os 
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demais na totalidade mas na pluralidade” (COLLIN, 2006, 
p. 203, tradução nossa)13.

Quanto a isso, afirma ainda: “Não há um “gênero humano” 
há uma vida, umas vidas, e cada um dá testemunho totalmente 
da humanidade”. (COLLIN, 2006, p.207, tradução nossa)14. 
Disso a importância das biografias e dos relatos nos escritos de 
Arendt, assim como se compreende a forte crítica da pensadora à 
História como totalidade, aos grandes relatos, às metanarrativas 
que atribui aos sujeitos a construção da história.

Collin (2006) enfatiza que essas questões são muito valio-
sas para o pensamento feminista, pois remetem a temas que 
lhe são próprios como: a crítica à História chamada dominante 
em proveito das histórias, a necessidade de manter o estreito 
vínculo entre teoria e prática, pensamento e ação. É nessa pers-
pectiva que também Camurça (2007), como integrante da AMB 
– Articulação de Mulheres Brasileiras, reconhece o papel eman-
cipador de ações formativas que focalizam histórias de vidas 
por questionar a naturalização de alguns papéis sociais que são 
atribuídos às mulheres.

A biografia tem sido fundamental para romper com o 
pensamento conservador sobre as mulheres, mesmo em sua 
versão essencialista–generosa, aquela que trata as mulhe-
res como poço de virtudes humanitárias. Para Aspásia 

13 “La singularidad no es individualidad: si el individuo puede entenderse como 
parte de um todo, homogenéo e intercambiable, lo proprio de lo singular es 
que se trata de uma unidade heterogénea, que no se relaciona com los demás 
em la totalidad sino em la pluralidad”(COLLIN, 2006, p. 203).

14 “No hay um “género humano” hay uma vida, unas vidas, y cada una da 
testemonio totalmente de la humanidad” (COLLIN, 2006, p.207).
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Camargo, as biografias e história de vida possibilitariam 
superar a dicotomia entre determinismo e livre arbítrio e, 
portanto, a meu entender, enfrentar a dicotomia clássica 
nas ciências sociais entre indivíduo e sociedade [...]
No feminismo, a biografia tem sido utilizada nos grupos 
de autoconsciência na forma de LINHA DA VIDA [...] sua 
análise, ainda por ser realizada, talvez nos dê pistas sobre a 
dinâmica de articulação entre subjetividade e historicidade 
nas práticas de formação, entre unidade e diversidade na 
formação feminista. [...] (CAMURÇA, 2007, 17).

Apesar de, em sua origem, por volta de 1960, nos Estados 
Unidos, sofrer influência de correntes de pensamentos diversos 
(educação popular freireana, esquerda multicultural, etc.), a 
prática pedagógica com mulheres no âmbito dos movimentos 
feministas, inspirada nos grupos de autoconsciência, foram 
adquirindo autonomia. Por volta de 1966, apresenta-se com 
formato e ação própria (SARDENBERG, 2011) tendo como 
propósito o fortalecimento do princípio feminista “o pessoal 
é político”, através do qual se buscava fazer a conexão entre as 
violações e dores vividas no âmbito privado das mulheres com a 
história de muitas outras.

Os encontros entre as mulheres (6 a 10) aconteciam, por 
vezes, na casa de uma das participantes. Neles, trocavam vivên-
cias e experiências sobre temas como sexualidade, maternidade, 
trabalho, suas relações afetivas. A prática foi incorporada ao 
movimento internacional de mulheres, após ter sido difundida 
por todos os Estados Unidos (SARDENBERG, 2011).

No Brasil, os Grupos de Autoconsciência tiveram maior 
expressão por volta de 1975, quando ocorre a proclamação do 
Ano Internacional da Mulher pela ONU. Atualmente, não só 
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no Brasil, mas em toda América Latina há uma grande varie-
dade de metodologias de trabalhos com mulheres inspirados 
nos Grupos de Autoconsciência (SARDENBERG, 2011). Nessa 
perspectiva, afirma Camurça (2007, p. 18):

“Dos grupos feministas de autoconsciência, a linha da vida 
transbordou para as práticas da educação popular feminista. 
Distintas organizações do movimento de mulheres fizeram 
muitas linhas da vida em seus processos de formação”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Num tempo em que, por fatores diversos, muitas pessoas 
estão desencantadas com a política, parece oportuno puxar o fio 
da história da Linha da Vida para perceber que a política trans-
cende as guerrilhas identitárias que guetificam as pessoas em ide-
ologias fragmentárias. Dessa forma, se tomarmos como referência 
a multiplicidade de movimentos, articulações, redes, coletivos e 
outras organizações de mulheres que atuam pelo mundo a partir 
de diversas correntes feministas, concluímos que é o reconheci-
mento e o acolhimento da diferença, como um dado permanente 
e móvel, que favorecem a existência, a resistência e a convivência 
dos e nos grupos. Além de que o não reconhecimento da diferença 
impossibilita o reconhecimento da existência da desigualdade.

Em tempo, importa destacar que este estudo não esgota a 
análise de todos os significados e sentidos apreendidos com as 
entrevistas pela riqueza que as mesmas representam e também 
pelo volume de informações acessadas. Apesar dos desafios 
anunciados nas entrevistas, considere-se que a metodologia per-
mite a adoção de variações na sua aplicação de modo a se adequar 
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a cada grupo, a cada situação, ou seja, a Linha da Vida não se 
configura como uma metodologia de procedimentos fechados, 
de um roteiro pré-fixado, mas ao contrário, os encaminhamen-
tos dependem do que surge vivência, em cada grupo.

Como vimos, a formação política via Linha da Vida traz em 
si um caráter de integralidade, quando também em seu processo 
aborda questões de autoconhecimento e autorreflexão, propor-
cionando uma experiência de formação integral que envolve 
conteúdos e atividades que possibilitam o conhecimento de seus 
corpos, de autocuidado (autoexame ginecológico, por exemplo) 
e terapêuticas através de narrativas das mulheres. Por mais que 
as vivências tenham um caráter também terapêutico e/ou de 
autoconhecimento e autorreflexivo, seu propósito não se esgota 
aí. Trata-se de uma formação política que atua de modo muito 
singular, articulando o pensar, o agir e o sentir. Opera de modo 
genuíno convergindo para reflexões na perspectiva da micropo-
lítica, mas também oferece elementos que possibilitam leitura de 
contexto e de análise de conjuntura.

Há na formação uma preocupação em “politizar” as discussões 
através tanto de conteúdos feministas quanto da educação popular, 
daí a crítica aos grupos que fazem uso da metodologia sem ter como 
referência alguns princípios freireanos, como a dialogicidade.

Acreditamos que a metodologia induz ao sentimento de 
pertença e daí um nível de comprometimento político que mobi-
liza as mulheres de modo diferenciado para uma participação 
ativa nos grupos (fóruns, associações, redes, articulações, ou 
seja, diversos coletivos). A propósito, as organizações políticas 
surgidas a partir dessas experiências tiveram grande importân-
cia nos anos 1980, período da redemocratização do Brasil.

Retomando o tema da formação das educadoras, compreen-
demos que é um processo que se dá nos dois sentidos da relação 
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educadora-educanda. Isso nos remete a um dos princípios de 
Paulo Freire:

“Não há docência sem discência, as duas se explicam e 
seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 
reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” 
(FREIRE, 1996, p. 25).

As informações sobre a realidade que envolve as mulheres 
por vezes não estão disponíveis nos órgãos oficiais, daí as mulhe-
res produzirem conhecimento sobre si mesmas, a exemplo do 
que se vê nos dados elaborados por organizações como o SOS 
Corpo – Instituto Feminista pela Democracia, pela Universidade 
Livre Feminista e outras. São conhecimentos produzidos atra-
vés de vivências como a Linha da Vida, na lógica da práxis, do 
entrelaçamento da teoria com a prática e com a experiência, que 
alimentam a produção de informações, conteúdos, saberes sobre 
as mulheres nas organizações feministas. Daí se evidenciam as 
múltiplas realidades e violações vividas. Assim, compreendemos 
que a desigualdade é o elo comum que articula diversos grupos 
entre si. Um exemplo dessa articulação pode ser o da AMB – 
Articulação de Mulheres Brasileiras, que coloca em relação 
diversos coletivos de mulheres de vários estados brasileiros e de 
diversas perspectivas feministas15.

Pelo que vimos, tanto nas entrevistas quanto nas fontes 
bibliográficas, a metodologia estudada, assim como os grupos 
de autoconsciência, tiveram uma importante participação na 

15 Mais informações sobre a AMB podem ser conferidos em: https://www.
facebook.com/search/top/?q=articula%C3%A7%C3%A3o%20de%20
mulheres%20brasileiras



Fabiana Moura Paulino 
Maria Betânia do Nascimento Santiago

253

história recente do feminismo. Importância que se faz perceber 
teoricamente – quando serviu de fundamento para estudos 
acadêmicos e produção de conhecimentos sobre as mulheres; 
politicamente – quando contribuiu para estruturar diversos 
grupos feministas e não feministas, possibilitando a visibilidade 
de muitas mulheres que viviam na invisibilidade; em denúncias 
– quando trouxe à tona desigualdades e violências materiais e 
simbólicas vividas pelas mulheres em âmbitos público e privado.

Assim, considera-se que o estudo se mostrou como um 
caminho analítico que oferece possibilidade de acessarmos 
pistas, que contribuam com o desenvolvimento de um olhar 
integrado e amplo do humano e ao mesmo tempo atento às espe-
cificidades da ação formativa aqui em foco, garantindo o caráter 
fenomenológico proposto para este estudo.

Por fim, esperamos que os sentidos produzidos com este 
estudo, as reflexões por ele suscitadas possam integrar debates 
contemporâneos sobre conflitos vivenciados pela humanidade, 
que são nutridos pela desigualdade e intolerância e que não se 
limitam às linhas de fronteiras. Estes atingem linhas de vidas 
plurais em vários países e continentes e se encontram submeti-
dos às regras de funcionamento de um mundo onde predomina 
o domínio, o controle de pessoas sobre outras, a concentração de 
poder econômico, o desejo excessivo de posse e uma cultura de 
massa necessária à manutenção desse modelo.
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DEVENIR(S) HOMOSEXUEL(S) ET EXIL. 
CONSTRUCTION DES DISPOSITIONS 

SOCIALES A LA RESISTANCE ET A LA 
RESIGNATION A L’HETEROSEXISME EN 

AFRIQUE DE L’OUEST
Cyriac Bouchet-Mayer 

Sylvain Ferez

« C’est comme ça, c’est mon destin », affirme Souleyman, 50 
ans, arrivé en Europe en 2017. Cela fait trois ans qu’il est entré 
en exil à la suite de nombreuses agressions physiques liées à 
son orientation sexuelle. Il est balloté depuis, entre l’Italie et la 
France, au gré des règlements européens visant à réguler l’asile. 
Malgré les hébergements précaires et la vie à la rue, il ne perd pas 
espoir d’être reconnu réfugié par la France puis naturalisé. S’il 
y parvient, il souhaite retourner dans son pays d’origine pour 
essayer d’améliorer les conditions de vie des personnes LGBT. 
Avec d’autres exilés, il souhaite que les personnes LGBT soient 
solidaires et s’organisent afin de pouvoir vivre un jour dans les 
pays qu’elles ont dû fuir. À l’inverse, certains demandeurs d’asile 
ou réfugiés, souhaitent reconstruire leur vie en France, « vivre 
leur vie » et ne jamais retourner dans leur pays d’origine.
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Quel qu’en soit le motif, l’exil qui est associé à la fuite, 
renvoie souvent dans le paysage politico-médiatique à une forme 
de résignation, d’abandon, de lâcheté. Or, lorsque l’on s’intéresse 
plus précisément aux motifs et conditions de l’exil, on observe 
une certaine hétérogénéité à l’image des profils précédemment 
décrits. Dans les mises en récits, certains affichent une forte 
reconnaissance identitaire vis à vis de l’homosexualité, comme 
une forme de conscience de classe dans son acception marxiste. 
Malgré leur exil, ils conservent des velléités à remédier aux 
problèmes qu’ils ont rencontré, non pas pour eux mais pour 
les autres, pour les suivants. D’autres à l’inverse, semblent se 
résigner à l’ordre hétérosexiste les ayant conduits à l’exil et 
souhaitent simplement vivre dans une société plus tolérante 
des minorités sexuelles. Cette contribution propose, à partir 
de récits de vie d’hommes originaires d’Afrique de l’ouest 
demandant l’asile ou réfugiés en France au motif de l’orientation 
sexuelle ou de l’identité de genre, d’interroger la construction 
de ces postures plus ou moins marquées par la résignation et/
ou la résistance. Comment s’établissent des dispositions sociales 
menant à la résistance ou à la résignation à l’ordre hétérosexiste 
établi ? Comment influencent-elles les postures mises en récit 
par les exilés ?

L’asile gay: fuite ou résistance à l’hétérosexisme ?

Au titre de la convention de Genève, le statut de réfugié 
doit être accordé à toute personne « craignant avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et 
qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
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protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se 
trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à 
la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, 
ne veut y retourner ». L’asile au motif de l’orientation sexuelle est 
délivré pour la première fois par les États-Unis à un ressortissant 
Cubain, en 1990 (Park, 1995). Conformément aux termes de 
la convention de Genève, l’homosexualité est alors considérée 
comme formant un « groupe social » auquel l’appartenance serait 
susceptible d’entrainer ou de justifier des craintes de persécutions 
dans certains pays.

En effet, les nombreux récits autobiographiques recueillis 
depuis 2018 au cours de l’enquête de doctorat sur laquelle 
s’appuie cette contribution, relatent des persécutions subies en 
raison de l’orientation sexuelle des requérants. Ces persécutions 
systématiquement verbales et très souvent physiques qui 
apparaissent dès l’enfance, peuvent être appréhendées comme 
des processus éducatifs visant à contrôler et réguler les déviances 
supposées ou constatées. La notion de processus éducatif est 
considérée comme l’ensemble des « processus de socialisation 
susceptible d’être manipulé pour améliorer le développement de 
la personnalité dans l’optique de la préparation à la vie sociale, 
et notamment de la formation du citoyen » (Bulle, 2005, p. 215). 
Cette définition comprend les processus éducatifs comme la 
part manipulable des processus de socialisation. L’éducation 
remplit donc une vocation préparatoire à la vie sociale, à travers 
l’incorporation de normes, de valeurs et de comportements 
majoritairement attendus par un groupe social. Les normes 
constituent des règles sociales qui délimitent les valeurs, comme 
principes moraux acceptés, ainsi que les comportements associés. 
Chaque groupe social dispose de normes et valeurs qui lui sont 
propres et visent à réguler les comportements en son sein. Ces 
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normes, s’acquièrent par socialisation, à travers l’entrecroisement 
de processus éducatifs : de manière formelle à travers la 
scolarisation, les rites initiatiques ou religieux ; mais aussi de 
manière informelle, à travers l’exemple fourni par l’entourage et 
le jeu constant des approbations et désapprobations.

Dans le discours des enquêtés, la principale problématique 
menant à l’exil relève d’une incompatibilité, d’une opposition 
entre les normes, valeurs et comportements socialement attendus 
et acceptés, et les normes, valeurs et comportements (notamment 
sexuels) adoptés par les personnes homosexuelles. Les relations 
sexuelles entre personnes de même sexe sont frappées d’interdit, 
considérées comme « contre nature », immorales et socialement 
combattues. Elles assignent à un statut particulier et excuse 
toute atteinte à l’intégrité physique et/ou morale de la personne 
concernée. S’engager dans cette pratique semble relever d’un 
affront à l’ordre établi, d’une résistance au système de normes 
qui le structure. La personne qui s’y engage embrasse alors une 
carrière de déviance qui régira l’intégralité de son histoire de vie 
(Becker, 1985).

L’engagement dans toute forme de déviance constitue, en 
soi, une forme de résistance à un système de normes majoritaires, 
à l’acquisition desquelles concourent l’ensemble des processus 
éducatifs formels et la majorité des informels. Les pratiques 
sexuelles entre personnes de même sexe engagent, de fait, 
l’individu dans une forme de résistance à l’égard des processus 
éducatifs dominants. Cette résistance, qu’elle soit perçue ou 
non, explicitement verbalisée ou non, structure le récits de vie 
des individus et participe à leur construction identitaire. C’est 
justement les formes de résistances consécutives au « devenir 
homosexuel » au sens de Deleuze qui seront ici interrogées. 
Quelles sont les personnes homosexuelles qui entrent en exil 



Cyriac Bouchet-Mayer 
Sylvain Ferez

263

et celles qui restent ? L’exil correspond-t-il à l’abandon de la 
résistance ? Quelles sont les formes de résistance ou d’abandon, 
de conformisme ou de dissidence dans le pays d’origine et/ou 
en France ? Comment des dispositions sociales se construisent-
elles dans les expériences de vies aux regards des caractéristiques 
et ressources sociales des personnes ?

Cette contribution croisera les récits de vie de six personnes 
originaires de deux pays d’Afrique de l’Ouest, ayant demandé 
l’asile en France au motif de leur orientation sexuelle et/ou 
identité de genre.

Ethnographier l’exil gay au prisme 
des récits autobiographiques

Les données présentées ont été collectées lors d’une 
immersion de deux ans au sein de différentes organisations 
impliquées dans un dispositif hospitalo-associatif de prévention 
du VIH et des infections sexuellement transmissibles en direction 
des personnes demandant l’asile au motif de leur orientation 
sexuelle. Ce dispositif réunit une association militante qui 
accompagne des personnes LGBT dans leurs procédures d’asile, 
une association de santé publique et un centre de dépistage 
hospitalier. Ce partenariat donne lieu, au sein de l’hôpital et en 
dehors, à des actions de dépistage et des consultations médicales 
dédiées aux personnes LGBT demandant l’asile et/ou réfugiées.

Un premier terrain exploratoire d’un an et demi a été réalisé 
au sein de l’association de santé publique, en tant que volontaire, 
puis salarié, chargé de développer des actions de prévention en 
direction de cette population. Ce fut l’occasion d’identifier les 
enjeux relatifs aux différents organismes mais aussi de rencontrer 
et d’établir des relations de confiance avec les personnes bénévoles, 
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salariées ou demandant l’asile. Ces personnes deviendront des 
informateurs clés, notamment certains demandeurs d’asile 
investis dans les actions de prévention en tant que « relais 
santé », devenus de véritable collègues. Ce terrain exploratoire 
a grandement facilité l’accès aux différentes organisations en 
tant que doctorant dans un second temps, dans le cadre d’une 
ethnographie de l’accompagnement associatif, et des entretiens 
semi-dirigés avec des personnes LGBT demandant l’asile.

L’ethnographie, engagée en janvier 2020 et encore en 
cours aujourd’hui, a consisté à prendre part au fonctionnement 
de l’association qui accompagne les personnes LGBT qui 
demandent l’asile. Les bénévoles assurent un accompagnement 
socio-administratif pour renseigner le dossier de demande 
d’asile, ou comprendre les rouages administratifs permettant 
d’accéder aux soins, à un titre de transport, à un logement, de 
comprendre comment fonctionnent les centres d’hébergement 
d’urgence, où se trouvent les soupes populaires, etc. Ils s’efforcent 
finalement de pallier les carences et déficits de l’accueil proposé 
par l’état par l’intermédiaire des associations conventionnées. 
L’association organise également des activités de sociabilité de 
loisir, sportives et culturelles, à visée « intégrative ».

Le parcours de formation prévu à l’entrée dans l’association 
vise à mieux connaître la procédure d’asile, l’histoire et les objets 
de l’association, notamment grâce à une période de tutorat avec 
un bénévole « confirmé » jusqu’à l’autonomie du nouvel arrivé. 
Cet accompagnement a permis d’accéder à une dizaine de récits 
de vie de personnes originaires d’Afrique sub-saharienne et 
d’Asie du sud en les aidant à compléter leur dossier de demande 
d’asile. Dans l’onglet « Motif de votre demande », le requérant 
doit rapporter la part de son histoire de vie qui a suscité le départ. 
Ces récits de vie écrits sont ensuite abordés plus en détail à l’oral 
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lors des « préparations à l’entretien de l’OFPRA » (Office Français 
de Protection des Réfugiés et Apatrides) qui visent à préparer la 
personne à « l’oral de sa vie », selon l’expression d’un des enquêtés. 
C’est en effet un officier de l’OFPRA qui a la compétence, à la 
suite d’un entretien, d’accorder ou non le statut de réfugié, par 
croisement de ses connaissances sur le pays d’origine et des 
récits de vie écrits et oraux. Il évalue la cohérence et la crédibilité 
de l’histoire, et si les motifs du départ sont bien liés à des 
persécutions subies ou craintes en raison de l’appartenance au 
groupe social des personnes LGBT, conformément aux principes 
de la convention de Genève.

L’approche ethnographique a également permis plusieurs 
discussions informelles, téléphoniques ou physiques avec 
les demandeurs d’asile et réfugiés engagés dans les activités 
associatives, notamment avec les « relais santé », à propos des 
contextes de vie en France, de l’homosexualité en Afrique 
ou encore des projets de vie une fois le statut obtenu. Elle a 
été complétée par des entretiens semi-dirigés de type « récit 
de vie et de pratique » (Ferez & Perera, 2018) réalisés avec 
neuf hommes gays, dont six sont originaires de deux pays 
d’Afrique de l’ouest dont le nom ne sera pas précisé afin de 
préserver l’anonymat des enquêtés. Interrogés entre mai 
et juin 2020, certains ont été recrutés parmi les personnes 
rencontrées durant les vingt mois préparatoires de la thèse. 
Deux personnes ont été recrutées grâce à des bénévoles qui ont 
favorisé le lien avec les personnes qu’ils accompagnaient. Un 
troisième mode de recrutement par « boule de neige » (Wade 
et al., 2005 ; Jauffret-Roustide, 2010), en demandant à chaque 
personne interrogée, de présenter une personne susceptible de 
vouloir partager son histoire de vie a permis d’accéder à une 
autre frange de la population. Les entretiens sont semi-dirigés 
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et répétés dans le temps. Ils durent entre deux et dix heures au 
total, selon le caractère loquace de la personne.

L’entretien est présenté comme devant donner lieu à un 
travail de recherche et à la rédaction d’une thèse universitaire sur le 
parcours des personnes demandant l’asile au motif de l’orientation 
sexuelle. Il est systématiquement enregistré, tout en garantissant 
l’anonymat à l’interviewé. Quatre grandes thématiques sont 
abordées au cours de l’entretien : le vécu de l’homosexualité dans 
le pays d’origine, des premières expériences jusqu’à la décision 
de l’exil ; le parcours migratoire ; l’expérience de vie en tant que 
demandeur d’asile en France ; les pratiques sexuelles et l’usage des 
outils de prévention. Ces grandes catégories sont présentées dès le 
début, laissant libre cours au récit de la personne, progressivement 
orientée vers les thématiques ciblées par les relances de l’enquêteur. 
Une attention particulière est portée à recueillir des éléments 
personnels mais également des récits sur autrui, en interrogeant 
sur l’homosexualité en Afrique ou les raisons des exils de manière 
générale. Cela permet d’accéder à des idéaux-types perçus par 
les enquêtés par croisement des discours et de limiter le biais 
rétrospectif récurrent dans les récits de soi.

Les données qui seront mobilisées ici visent à étudier les 
processus éducatifs et de contrôle social relatif à l’homosexualité 
dans les pays d’origine, ainsi que les différentes postures et 
carrières homosexuelles adoptées par les enquêtés. L’ensemble 
de la réflexion sera illustré par les récits biographiques de 
Souleyman, Samba, Aliou, Chritian, Paul et Ousman dont 
les prénoms ont été modifiés pour conserver l’anonymat. 
L’analyse qui en sera faite prendra en considération les dizaines 
de récits biographiques formels et informels recueillis lors de 
l’ethnographie afin d’élargir la portée de l’analyse.
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Contrôle du genre et de la sexualité

Les différents récits recueillis font états d’une pression 
sociale très forte de l’entourage et de la famille à adopter des rôles 
sociaux de genre conformes au sexe d’assignation. Les enquêtés 
font ainsi état de dispositifs de régulation sociale qui émergent 
très jeune pour encadrer l’incorporation des normes de genre. Dès 
lors que ces normes dominantes sont censées être incorporées, les 
rappels à l’ordre social deviennent de plus en plus pressants et/ou 
violents. L’homosexualité devient une enveloppe englobante qui 
dépersonnalise progressivement l’individu. Celui-ci n’est plus 
qu’un déviant qui doit être corrigé. Si ce dernier s’y refuse, seules 
la mort sociale et/ou physique ou bien la fuite s’offrent à lui.

La reconstruction d’un destin homosexuel 
comme conséquence de l’incorporation précoce 
de normes de genre

Les enquêtés situent pour les deux tiers la découverte 
de leur homosexualité à l’enfance, symbolisée par ce qu’ils 
définissent comme l’« efféminisme », c’est-à-dire des goûts et/ou 
attitudes corporelles plutôt associés aux femmes. Le tiers restant 
la situent au moment des premières attirances sexuelles. Tous 
rapportent une conscience de l’anormalité que ces premières 
attirances sexuelles constituent, faisant état des répercutions 
sociales susceptibles d’être associées à leur découverte. Ainsi, 
les processus éducatifs visant l’incorporation de la norme 
hétérosexiste et des rôles sexués opèrent dès le plus jeune âge.

Les personnes qui se déclarent efféminées situent toutes 
la prise de conscience de leur orientation sexuelle à des âges 
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très précoces, dès l’enfance, bien avant l’âge évoqué par les 
personnes plus viriles. En effet, elles ne font pas référence aux 
mêmes évènements. Les secondes font référence aux premières 
attirances sentimentales et/ou physiques pour des personnes 
de même sexe, quand les premières évoquent l’expression de 
leur genre féminin comme signe d’une homosexualité innée. 
Lorsqu’elles évoquent leur enfance, les personnes efféminées 
rapportent leurs goûts pour des activités de genre féminin telles 
que les jeux de cours de récréation avec l’élastique ou la marelle, 
leurs goûts musicaux, la fréquentation d’espaces de sociabilité 
majoritairement fréquentés par des femmes, la participation 
aux tâches ménagères, à la cuisine. À l’inverse, elles expriment 
une parfaite aversion pour les activités de genre masculin telles 
que les activités sportives d’opposition, lieu d’expression et de 
déploiement par excellence de la virilité, auxquelles elles sont 
enjointes à participer. Par ailleurs, elles rapportent des attitudes 
corporelles féminines, au point d’être parfois confondues avec 
les filles. Dans un contexte d’« administration de la preuve » de 
leur homosexualité lié à la demande d’asile (Kobelinski, 2012), 
on peut penser à juste titre que cette association faite entre 
efféminement et homosexualité émerge d’une reconstruction 
a posteriori fondée sur le sens commun, susceptible d’être 
entendue par les officiers de protection par sa cohérence avec des 
attitudes observées. Cette réponse permet d’évacuer par la même 
les interrogations concernant la façon dont l’homosexualité a été 
découverte et dont la réponse introspective n’est pas forcément 
évidente à connaître, ni à formuler. Nous pourrions également 
penser que l’inférence précoce de l’homosexualité, basée sur 
l’identification d’attitudes et de comportements attribués au 
genre opposé au sexe de l’enfant, contribue à former une première 
marque de différenciation. Ressentie par l’enfant, elle pourrait 
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être reconstruite a posteriori comme la marque de la découverte 
de l’homosexualité. Ce serait finalement les processus de 
catégorisation sociale qui seraient éprouvés, relativement jeune, 
comme une première expérience minoritaire.

L’inférence sociale de la sexualité à partir du genre apparaît 
effectivement très jeune dans les récits des enquêtés et entraine le 
déploiement de processus éducatifs visant à délimiter les normes 
de genre et de sexualité en vue de prévenir et réguler la survenue 
de comportements déviants. En effet, cette marque de la 
différence s’exprime par la mise en œuvre de processus éducatifs 
de régulation qui gagnent progressivement en intensité et en 
étendu avec l’avancée en âge. Christian, Paul, Ousman ou encore 
Aliou rapportent ainsi que leurs parents étaient très permissifs 
avec eux lorsqu’ils étaient encore petits et qu’ils jouaient à des « 
jeux de fille ». Les parents d’Ousman répondent à sa tante qui s’en 
inquiète « Il n’y a pas de problèmes, il est jeune, ça va lui passer ». 
En revanche, avec l’avancée en âge, l’inférence de la sexualité à 
partir du genre se renforce. L’enfant entre dans une classe d’âge 
où l’innocence n’est plus de mise. L’école coranique enseigne très 
tôt que l’homosexualité et les attitudes efféminées sont interdites 
par le Coran. Cette pression sociale s’exerce aussi via le maître 
d’école, qui n’hésite pas à critiquer devant la classe les attitudes 
efféminées de Christian et à l’enjoindre à les corriger s’il ne 
veut pas devenir « Góor-jigéen », littéralement homme-femme, 
provoquant les moqueries de ses camarades. Ces moqueries se 
transforment pour certains en du harcèlement scolaire de la 
part des autres enfants avec parfois du racket ou des agressions 
physiques. Ainsi, la famille nucléaire, la famille élargie, l’école 
publique ou religieuse accentuent leurs contrôles et injonctions 
pour que le sexe et le genre soient cohérents et conformes aux 
normes attendues. Cette pression sociale s’exerce aussi au sein 
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de la classe d’âge, qui a incorporé ces normes et est capable 
d’identifier la déviance à l’étalon majoritaire que représente 
l’inadéquation entre sexe et comportements de genre, et de 
projeter une sexualité. Ces pressions à visée régulatrice peuvent 
conduire à la mise à l’écart de l’individu comme un rappel à 
l’ordre social.

De même que le bonnet d’âne marque l’échec du processus 
éducatif scolaire pour le « cancre », les attitudes et comportements 
efféminés symbolisent l’échec du processus éducatif genré. Cet 
étiquetage marque l’anormalité et affecte les interactions sociales 
de l’individu, l’orientant vers une construction de soi minoritaire. 
Bien au-delà des inégalités sexuelles que suscitent les rapports 
de domination sexués, c’est l’expression de la domination du 
naturel sur le « contre-nature », du normal sur le pathologique, 
qui s’exprime ici.

Ainsi, l’homosexuel efféminé est catégorisé a priori comme 
homosexuel. Il incorpore dès l’enfance une position subalterne, 
qui le place dans une situation minoritaire au sein d’une société 
hétéronormée. Il apparaît ensuite dans une situation subalterne 
vis-à-vis des autres homosexuels de genre masculin dans le cadre 
même de la relation sexuelle et/ou sentimentale par reproduction 
des schémas de domination genrés. On peut considérer qu’en 
fonction de la perception sociale de l’identité de genre de 
l’individu, l’expérience minoritaire s’impose plus ou moins 
précocement à lui, laissant plus ou moins de place à la gestion 
de la part publique et de la part secrète de l’identité. L’individu 
adoptant des attitudes efféminées suscite immédiatement la 
suspicion, et des logiques de contrôle compliquent les stratégies 
de dissimulation de l’homosexualité.
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Le soupçon et les dynamiques de contrôle social 
antérieures à la découverte de l’homosexualité

Les processus éducatifs genrés participent à contrôler 
l’adéquation normative entre genre et sexe mais aussi à réguler 
les sexualités. En effet, le contrôle des sexualités s’intensifie avec 
l’avancée en âge selon un schéma hétéronormé. Le mariage et 
la parentalité apparaissent alors comme des outils de contrôle, 
symboles de l’adhésion à la norme hétérosexuelle et donc de 
la réussite éducative. C’est ce qu’explique Aliou lorsque je lui 
demande s’il est possible pour les personnes hétérosexuelles 
efféminées de se dégager du harcèlement : « Ah non, ça c’est 
simple ! Il suffit de se marier, d’avoir des enfants… Enfin même 
pas d’avoir des enfants… Mais il suffit de montrer que tu es hétéro 
et puis après les gens te respectent quoi. La plupart des gays font 
ça en Afrique ».

Tous les enquêtés expliquent ainsi que l’engagement 
manifeste dans l’hétérosexualité met fin aux logiques de 
contrôle du genre qui ne semblent avoir de sens que pour 
éviter l’orientation sexuelle projetée. Les symboles de l’hétéro-
normativité que constituent le mariage ou la parentalité 
compensent d’éventuelles attitudes féminines ou l’exercice de 
métiers féminins. Si la déviance que les enquêtés appellent l’« 
efféminisme » peut être compensée par le mariage notamment, 
l’homosexualité est une déviance moralement inacceptable que 
les institutions familiales, étatiques, religieuses et le voisinage 
s’attachent à réprimer, entrainant des répercutions physiques, 
sociales et économiques catastrophiques. Homosexuels virils et 
efféminés s’inscrivent dans une dynamique de secret en réponse 
à la logique sociale du soupçon.
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Le soupçon se manifeste par les injonctions directes et 
indirectes au mariage et à la parentalité, qui deviennent de plus 
en plus pressantes à mesure que les doutes quant à l’orientation 
sexuelle de l’individu se font sentir. Les injonctions directes ont 
cours dans le cercle amical, familial mais aussi professionnel ou 
dans le voisinage. Par convention sociale, l’individu qui tarde à se 
marier est interrogé sur les raisons de ce qui est perçu comme un 
« retard ». À cette occasion, les personnes efféminées sont parfois 
victimes d’insultes qui renouent avec celles connues pendant 
l’enfance. Dans d’autres cas, les collègues ou amis s’efforcent de 
susciter le mariage pour soi-disant aider la personne à se dégager 
d’une suspicion qui n’a pas lieu d’être. Ces pressions morales et 
psychologiques se transforment parfois en agressions physiques, 
à mesure que le soupçon d’homosexualité grandit. La frontière 
est lâche entre le soupçon et l’accusation, donnant lieu à des 
formes de vindictes populaires qui se fondent sur de simples 
rumeurs. Cette pression sociale pèse également sur la famille 
nucléaire, qui a une responsabilité sociale dans les doutes que 
l’absence de mariage du fils suscite.

Ces injonctions au mariage et à la parentalité apparaissent 
systématiquement, mais plus ou moins tôt et plus ou moins 
fermement en fonction des caractéristiques de la famille. Bien 
qu’efféminé et issu d’une famille « traditionnelle » par le père 
marabout, mais « moderne » par la mère qui travaille pour une 
ONG internationale, Aliou accède à un travail correctement 
rémunéré et socialement valorisé, ainsi qu’à un logement 
indépendant. Il parvient à éviter le mariage jusqu’à l’âge de son 
exil à 35 ans, en défendant qu’il fait des études, puisqu’il souhaite 
privilégier sa carrière professionnelle et n’a trouvé personne pour 
le moment. On constate dans le discours des enquêtés que la 
résistance à cette convention sociale n’est en fait qu’un report. 
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L’injonction au mariage devient particulièrement pressante en 
cas de soupçon d’homosexualité, que l’avancée en âge et le report 
répété du mariage participe à alimenter, au même titre que le « 
caractère » efféminé et les attitudes associées.

Christian, issu d’une famille aisée vivant en ville, sera 
protégé par ses parents, informés de son orientation sexuelle et 
qualifiés de « modernes ». Après leur disparition, c’est finalement 
son oncle qui l’obligera à se marier. À l’inverse, Samba est plutôt 
de genre masculin. Issu de milieu social défavorisé, il grandit 
dans un village, éduqué uniquement par son père marabout. 
Il n’est jamais allé à l’école publique et ne sait ni lire ni écrire. 
Dès les premiers soupçons de son homosexualité, il se voit 
imposer le mariage très jeune, sans même pouvoir choisir son 
épouse. Le mariage apparaîtrait en définitive comme une norme 
socioculturelle qui symbolise, selon les enquêtés, l’indépendance 
vis-à-vis de la famille, le passage du statut d’enfant à celui 
d’homme. Il constitue donc une sorte d’aboutissement et de 
réussite du processus éducatif dont la famille est responsable. Les 
pressions s’exercent indirectement sur les parents, les frères et 
sœurs, les amis, les éducateurs, par crainte du regard d’autrui et 
des jugements portés. Plus la famille et l’individu sont en mesure 
de s’extraire de la pression collective en raison de leur position, 
moins la pression sur l’individu est forte, et inversement. Le 
fait d’habiter à la ville plutôt que dans un village, d’avoir des 
parents « modernes » plutôt que « traditionnels » et d’être issu 
d’une famille favorisée semble constituer autant de variables, 
susceptibles d’alléger les pressions sociales.

Les carrières homosexuelles diffèrent énormément en 
fonction de la position sociale de la famille et des ressources 
qu’elle offre à l’individu. Si seuls deux des enquêtés sont mariés, 
les autres ont soit été protégés par leur origine sociale favorisée 
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leur permettant de reporter le mariage, soit ont dû rompre les 
relations familiales et fuir. Les personnes interrogées signalent 
que la plupart des personnes homosexuelles en Afrique ont 
dû céder au mariage afin d’avoir une « couverture » et donner 
l’illusion de se conformer à la norme, tout en vivant leur 
homosexualité en secret. Dans le langage des homosexuels non 
mariés, ces derniers sont nommés « les hétéros ».

En fin de compte, un système d’action complexe s’établit 
entre le noyau familial, la famille élargie, le voisinage et les 
instances éducatives, exerçant une influence plus ou moins 
directe sur l’individu. Le mariage et la parentalité constituent 
un prolongement logique du processus éducatif visant 
l’incorporation des normes hétérosexistes. Lorsque ce processus 
éducatif semble échouer, la logique du soupçon entraine 
l’intensification de la pression sociale sur l’individu jusqu’à ce 
qu’il atteste de l’intégration des normes, ou bien que sa déviance 
soit révélée au grand jour. Si le caractère efféminé semble 
accroître le soupçon, l’intensité de la pression sociale dépend de 
l’environnement de vie et des ressources sociales, et notamment 
familiales de l’individu, pour s’en dégager. Une fois découvert, il 
n’y a plus de distinction de traitement selon l’habitus genré, seule 
la position socio-économique ou le « capital guerrier » (Sauvadet, 
2006) peuvent permettre de résister, pour un temps.

L’exil comme signe de l’échec 
du processus éducatif ?

Si les régulations éducatives mises en œuvre par l’entourage 
à partir des suspicions restent généralement respectueuses de 
l’intégrité physique des individus, la découverte effective de 
l’homosexualité constitue une rupture. Elle peut parfois être 
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excusée pour les personnes mariées, qui peuvent arguer avoir cédé 
à un excès de pulsions face aux « provocations » d’une personnes 
efféminée, renvoyant ainsi au vocable de la virilité. Pour les 
gays identitaires qui ne s’en repentissent pas, c’est le signe d’un 
échec du processus éducatif. La découverte de l’homosexualité 
constitue généralement l’atteinte d’un point de non-retour.

La majorité des récits recueillis par entretiens et lors de 
l’ethnographie expliquent le départ du pays d’origine par des 
atteintes à l’intégrité physique consécutives à la découverte de 
l’orientation sexuelle. Souvent, les personnes ont été surprises 
pendant l’acte sexuel. C’est le cas ici de Souleyman et Samba, mais 
aussi de nombreuses personnes rencontrées dans les associations. 
Ce « flagrant délit » entraine un passage à tabac public par la 
famille et/ou le voisinage qui ne peut être interrompu que par la 
fuite, l’intervention policière et l’emprisonnement (en attendant le 
paiement d’une caution ou un transfert à l’hôpital si les blessures 
sont trop graves) ou bien la mort. Dans certaines familles, le père 
est censé tuer son fils pour « laver l’honneur de la famille ». C’est 
le cas pour trois enquêtés de confession musulmane dont le père 
était marabout. Cette notion d’honneur de la famille confirme 
l’influence du voisinage et l’importance accordée à l’image. Elle 
renvoie parfois à des croyances mystiques, et au sentiment d’être 
victime d’une « malédiction » : « Il faut conjurer le sort ! ».

Dans d’autres situations, le « flagrant-délit » n’est pas constaté 
mais l’homosexualité est établie par accumulation d’indices 
jusqu’à ne plus pouvoir être niée par l’intéressé. Tel est le cas pour 
Christian et Paul, ou encore pour Souleyman. Les agressions 
verbales deviennent de plus en plus courantes. Lorsque la famille 
n’intervient pas, c’est le voisinage qui s’occupe d’infliger des 
punitions physiques. Nombreux sont les enquêtés qui exhibent 
des preuves corporelles de leurs agressions. Souleyman explique 
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qu’après avoir avoué à son frère son homosexualité par lassitude 
des insinuations et des discours homophobes, il a essuyé de 
nombreuses agressions de la part des jeunes du quartier armés 
de couteaux. Ces agressions physiques conduisent à changer 
de quartier ou de ville. Dans certains cas, comme celui de 
Christian, capitaine de l’armée, c’est la dénonciation qui entraine 
le licenciement, la perte du statut protecteur et l’impossibilité de 
retrouver du travail dans la branche, comme pour Souleyman et 
Samba. La mort sociale opère également au sein du quartier, où 
même les anciens amis s’éloignent de peur d’être compromis. La 
découverte de l’homosexualité est crainte par-dessus tout.

Certains enquêtés échappent à cet étalage public de leur 
homosexualité, comme Aliou et Ousman. Tous deux faisaient 
des rencontres sur Internet via Facebook ou des applications 
spécialisées et se sont fait « piéger ». Dans les deux cas, un 
utilisateur avec un faux profil assure toute la phase de drague, 
met en confiance, déjoue les pièges et tests qu’Aliou et Ousman, 
méfiants, mettent en place. Jusqu’au moment de l’acte sexuel, 
où il prend une photo de la personne nue et s’en sert pour la 
faire chanter. Lorsque la victime ne peut ou ne veut plus payer, 
elle est l’objet de pressions physiques, qui s’exercent bientôt 
devant les collègues sur le lieu de travail. Elle développe alors 
une peur maladive d’être découverte, et des conséquences que 
cela engendrerait.

Le dépôt d’une plainte au commissariat est impensable, 
par crainte de la réaction des policiers et que la plainte se 
retourne contre le plaignant. Souleyman se souvient par exemple 
être un jour arrivé à la fin du passage à tabac d’une personne 
homosexuelle, laissée pour morte dans une poubelle. Les habitants 
du quartier indiquèrent finalement à la police qu’il s’agissait d’un 
gay, entrainant l’arrêt de l’enquête. Un autre enquêté indique 
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qu’il a été directement agressé par deux policiers qui lui ont 
transpercé la jambe avec un tesson de bouteille, lui reprochant 
son homosexualité. Qu’elle soit associée à la revendication d’une 
identité gay ou des pratiques sexuelles entre hommes, c’est la 
désapprobation sociale de l’homosexualité qui autorise n’importe 
qui à s’en prendre à l’individu. Les risques de poursuites sont très 
réduits en raison d’une forme de complaisance policière. La seule 
option qui semble viable est donc la fuite dans une autre ville, où 
l’histoire se répète, puis vers l’Europe.

L’homosexualité avérée suppose une vie de paria. 
L’annonce n’est jamais volontaire, et ce quel que soit le milieu 
social, tant les répercutions peuvent être importantes. Elle fait 
basculer dans la déviance extrême, provoquant un rejet violent 
de la société conventionnelle. Hormis la fuite, l’une des seules 
solutions reste de rejoindre les quelques lieux de prostitution 
homosexuelle dans les capitales. Ce choix, souvent contraint et 
résigné, expose aux agressions régulières, comme en témoigne 
Christian, venu intervenir sur les modes de prévention du VIH 
dans un de ces lieux :

J’allais faire de la sensibilisation pour l’association XXXX 
et je m’étais garé dans la rue avec ma voiture sur laquelle 
j’avais l’insigne de l’armée. Quand je reviens, ma voiture 
était toute cassée, toutes les vitres, les pneus crevés et il y 
avait écrit ‘“Sale Pédé !“. Tu vois ; les gens savent que c’est 
les homosexuels qui se prostituent là. (…) En discutant avec 
eux, ils me disaient que c’est tout le temps pareil et qu’ils sont 
contents quand c’est les chauffeurs des hommes importants 
qui viennent… Parce qu’ils savent qu’ils vont passer une 
soirée bien payée et sans se faire agresser. Il y a beaucoup 
de gens connus qui sont gays, mais ça ne se sait pas.
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Selon les enquêtés, les homosexuels d’Afrique de l’ouest 
expérimentent tous une minorité de fait, tout en étant plus 
ou moins camouflés et protégés par leur position sociale liée 
à leur situation socio-professionnelle, économique, politique, 
matrimoniale, etc. Si l’appartenance à cette minorité constitue 
une forme de résistance au jour le jour en elle-même, on observe 
différentes formes de gestion de l’homosexualité : ceux qui 
cherchent à tous prix à la dissimuler et ceux qui revendiquent 
une homosexualité identitaire et flirtent volontairement avec les 
conventions sociales, comme un acte de résistance symbolique. 
Cette posture identitaire, militante, de résistance à l’ordre 
hétérosexiste n’est jamais pleinement assumée en Afrique, 
comme on l’entendrait d’une posture militante en Europe. Il 
s’agit d’une résistance non affirmée, souvent dissimulée derrière 
l’investissement dans la lutte contre le VIH/Sida, qui permet 
d’agir auprès des gays en tant que population exposée. Cette 
résistance à peine décelable dans le pays d’origine s’exprime chez 
certains enquêtés une fois arrivés en France, où la défense des 
droits des personnes homosexuelles apparaît progressivement 
comme une cause acceptable. Les dispositions identitaires et 
militantes apparaissent dans les discours et des projets visant 
à faire avancer les droits des personnes homosexuelles dans le 
pays d’origine.

Dans ce contexte caractérisé par un important contrôle 
social du genre et de la sexualité, nous allons désormais nous 
attacher à décrire les processus éducatifs minoritaires menant 
à la construction de carrières homosexuelles différenciées et à 
l’incorporation de dispositions à la résistance ou à la résignation.
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L’impossible socialisation hétérosexuelle, 
la résistance à l’hétéronormativité et l’exil 
(ou la fuite) comme seule issue

Après avoir décrit le système normatif majoritaire encadrant 
le genre et la sexualité en Afrique de l’ouest, il s’agit désormais 
d’interroger les processus éducatifs minoritaires et les façons 
d’être et d’agir, lorsque la minorité en question apparaît illégale 
et socialement bannie en raison de son caractère transgressif 
à l’égard des normes majoritaires. Comment se construisent 
des parcours de résistance plus ou moins marqués à l’égard de 
la norme majoritaire ? Qu’est-ce que ces parcours doivent à un 
engagement dans des processus éducatifs minoritaire ? Quels 
individus s’engagent dans quels processus éducatifs minoritaires ?

Des entrées différenciées dans la sexualité 
en fonction du genre

Plus que tabou dans les pays des enquêtés, la sexualité entre 
personnes de même sexe est illégale dans l’un et il n’existe aucune 
loi sanctionnant l’homophobie dans l’autre. Dans les faits, les 
atteintes policières ne sont pas systématiques et se résument bien 
souvent à une garde à vue, parfois prolongée, en attendant le 
versement de « pots-de-vin ». Lorsque des enjeux politiques ou 
religieux s’immiscent dans ces arrestations, des peines de prison 
peuvent toutefois être prononcées. Or, ces arrestations ont parfois 
un effet protecteur vis-à-vis des agissements de la population qui 
constituent les atteintes les plus préoccupantes dans le discours des 
enquêtés. Celles-ci sont directement perpétrées par la famille ou 
par l’entourage, sans protection policières ni poursuites sérieuses 
pour les agresseurs. Ainsi, peu importe l’âge et les conditions 
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des premières expériences, qu’elles aient lieu pendant l’enfance 
ou à l’adolescence, initiées avec un adulte ou une personne du 
même âge, elles sont marquées par le sceau de l’interdit et du 
secret. Leur caractère transgressif est connu de tous. La première 
expérience sexuelle a généralement lieu avec un partenaire dont 
la virilité ne peut pas être mise en question, souvent plus âgés et 
disposant d’une image hétérosexuelle, qui initie la personne et 
l’accompagne dans ce qui s’apparente à une forme de déviance, et 
qui porte en germe un « devenir minoritaire » – selon les termes 
deleuziens – et un risque de bascule dans une carrière déviante 
– selon les termes de l’école de Chicago. On observe alors une 
forme de rite initiatique au sein duquel le caractère efféminé de 
l’individu est présenté comme déclencheur de l’expérience.

Les rappels réitérés aux frontières de genre, et indirectement 
à la seule sexualité admise, sont principalement destinés aux 
personnes efféminées, dès leur plus jeune âge. Ils sont censés avoir 
une visée éducative pour l’ensemble de ceux qui présentent des 
tendances à l’homosexualité, qu’ils soient efféminés ou non. Or, 
cet étiquetage permet également aux personnes qui y échappent 
d’identifier les partenaires avec qui tenter l’expérience. Samba et 
Souleyman, tous deux perçus socialement comme hétérosexuels, 
rapportent qu’ils ont toujours fait le premier pas. Le premier 
affirme : « C’est toujours moi qui ai fait le premier pas. » Lorsque 
l’enquêteur lui demande s’il n’avait pas peur de la réaction, il 
répond : « Beh non pas trop parce que je savais que c’était un gay 
quoi… (…) ça se voyait à ses manières et puis les gens au travail se 
moquaient de lui à cause de ça quoi… ».

À l’inverse, les personnes efféminées rapportent beaucoup 
plus de précautions, à l’image de Christian, qui préfère nouer 
des liens d’amitié très forts, créer un climat de confiance 
propice à ce que la relation bascule dans une relation sexuelle 
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ou amoureuse, laissant le partenaire engager le rapprochement. 
Dans les discours, ceux qui sont efféminés sont gênés par 
l’émergence d’une sexualité minoritaire qui leur est reprochée de 
manière plus ou moins sous-entendue depuis l’enfance et dont le 
soupçon pèse particulièrement sur eux. C’est systématiquement 
une personne dont l’homosexualité n’est pas suspectée qui, 
forte de sa position dominante en raison de sa conformité aux 
normes de genre, ne prend que très peu de risques à initier ce 
rapprochement. La personne efféminée, sans cesse blâmée à ce 
propos, exprime pour sa part une forme de méfiance, et craint 
d’être dénoncée. La personne virile qui se ferait accuser par une 
personne efféminée d’avoir sollicité des rapports homosexuels 
peut feindre l’affabulation, et renverser la situation en affirmant 
que c’est cette personne qui a fait des avances, les attitudes 
corporelles et les inférences associées plaidant en sa faveur.

Cette distinction de socialisation homosexuelle, liée à 
la perception sociale de l’identité de genre, semble susciter 
la reproduction des rôles sociaux de genre. Les exemples 
précédemment évoqués renvoient à cette construction du 
féminin comme dénoué de toute libido, de tout « vice », associé à 
la passivité et à l’attente d’être séduite ou épousée. Ainsi, dans les 
discussions informelles entre les demandeurs d’asile, on observe 
un jeu de féminisation, tout particulièrement dans les premiers 
mois suivant l’arrivée en France, comme pour signifier son 
orientation sexuelle. Les compétences ménagères et en matière 
de care sont mises en exergue, et l’emploi d’un pronom féminin 
pour faire l’éloge de ces compétences à la troisième personne est 
courant. Cette distinction genrée s’exprime également à travers 
une répartition stricte des rôles sexuels. La personne virile 
apparaît souvent, dans la relation sexuelle, comme exclusivement 
« pénétrante » ou « insertive », alors que la personne efféminée 
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apparaît exclusivement « pénétrée » ou « réceptive ». Par ailleurs, 
dans les pays d’origine, la parole de l’homosexuel viril, qui 
apparaît aux yeux du reste de la société comme hétérosexuel, est 
beaucoup plus légitime que celle de la personne efféminée. Ainsi, 
l’habitus sexué de l’individu semble influencer dès le plus jeune 
âge la position sociale au sein même des relations sexuelles par 
reproductions des normes et représentations sociales de genre.

La première expérience homosexuelle est donc présentée 
comme une initiation à une activité déviante, dont la pratique 
suppose l’identification à un groupe déviant (Becker, 1985). Le 
concept de « carrière déviante » nous parait particulièrement 
opportun pour identifier la façon dont les enquêtés développent, 
ou non, des dispositions à la résistance ou à la résignation aux 
normes hétérosexistes.

Carrières homosexuelles et résistances 
à l’ordre hétérosexuel

Une fois entré dans la sexualité avec des personnes de même 
sexe, différents choix se présentent à l’individu. Ces choix sont 
influencés par les dispositions individuelles mais aussi par le 
contrôle des pressions sociales hétérosexistes uniformisatrices.

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les 
caractéristiques propres à l’individu et celles propres à sa famille 
influencent fortement les expériences de l’homosexualité. En 
effet, il existe un monde entre Christian, issue d’une famille 
aisée vivant en ville, qui a pu confier son orientation sexuelle 
à des parents compréhensifs qui tenteront de le protéger, 
et Samba, dont le père marabout a imposé le mariage dès les 
premiers soupçons d’homosexualité, et forcé de fuir son village 
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une fois pris en « flagrant délit ». On observe donc différents 
idéaux-types, au sens wébérien, de carrières homosexuelles.

Le premier, qui dans le discours des enquêtés semble 
concerner le plus de monde en Afrique, est l’homosexualité 
dite de « pratique » ou « situationnelle ». Dans ce cas, l’individu 
présente toutes les apparences et les avantages sociaux d’un 
hétérosexuel. Il est marié, a des enfants, et produit parfois des 
discours homophobes qui lui servent de « couverture ». Christian 
rapporte même s’être parfois fait insulté à la suite d’un acte sexuel 
avec un « hétéro », lui disant : « Allez ! Va-t’en sale Pédé ! ». La 
socialisation homosexuelle se limiterait ici à un comportement 
pulsionnel associé à des excès libidinaux, synonymes d’une 
virilité exacerbée que confirme le genre masculin de l’intéressé. 
Ainsi, ceux qu’on appelle malgré tout les « hétéros » sont 
généralement exclusivement « insertifs » dans la relation sexuelle, 
respectant l’ordre sexuel genré et renvoyant à une posture virile 
de domination.

Un autre idéal type de gestion de l’homosexualité consiste, 
comme pour Aliou, à retarder le mariage en avançant des 
arguments légitimes pour échapper aux pressions de l’entourage. 
La socialisation homosexuelle s’opère dans la discrétion absolue. 
Les rencontres s’effectuent de façon fortuite avec des personnes 
qui semblent présenter les signes d’une forme d’attirance (pour 
Samba) ou par les réseaux sociaux et les applications de rencontre 
gay (pour Ousman et Aliou). Le réseau d’homosociabilité est 
réduit au minimum du partenaire du moment et les relations 
généralement peu nombreuses et stables. En dehors de leur 
opposition voilée aux normes sociales, ces enquêtés limitent 
leurs liens avec le milieu pour éviter toute compromission. Les 
homosexuels « identitaires » cherchent avant tout à établir une 
forme de cohérence entre leur identité et leurs pratiques, sans 
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chercher à faire bouger les lignes en matière d’acceptation sociale 
de l’homosexualité.

Enfin, Christian, Paul ou encore Souleyman cherchent à 
construire des espaces de partage et d’affirmation identitaire et 
à combattre les conventions sociales contraignantes. Christian 
explique ainsi que, depuis le collège privé où il a fait sa scolarité, 
il a constitué un groupe d’amis efféminés qui sont devenus 
homosexuels, comme lui, se sont engagés dans des parcours 
professionnels réussis et ont constitué une bulle de résistance. 
Ce groupe d’amis se retrouve tous les soirs dans des bars 
régulièrement attaqués, fermés, puis ré-ouverts à d’autres endroits. 
Souleyman et Paul rapportent également la fréquentation de ce 
type d’établissements. Ils constituent des lieux d’expression et 
d’affirmation identitaire, mais aussi de création de réseaux de 
connaissances aux ambitions progressistes. Christian et Paul 
ont même participé à la création d’associations de personnes 
LGBT sous le label de la « lutte contre le VIH/Sida ». Ainsi 
émerge une forme de conscience collective et se construisent 
les dispositions revendicatrices nécessaires à l’expression d’une 
forme de résistance. Les espaces de rejet de l’homosexualité 
peuvent alors devenir des arènes de lutte, comme en témoigne 
Souleyman, évoquant les joutes verbales avec son frère, et les 
affrontements physiques avec les jeunes de son quartier pour 
défendre son orientation sexuelle. Un troisième idéaltype de 
gestion de l’homosexualité s’esquisse finalement, que l’on peut 
qualifier de « militant ».

On observe ainsi trois principaux idéaux-types de gestion de 
l’homosexualité parmi les enquêtés. En complétant la catégorisation 
proposée par Gueboguo (2006), on peut parler d’homosexualité 
« pratique ou situationnelle », « identitaire » et « militante ». 
L’homosexualité « pratique ou situationnelle » réduit la déviance 
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au minimum, de même que la sociabilité homosexuelle. La 
proximité avec les normes majoritaires est maximale et la prise de 
risque minimale, avec le choix d’un partenaire stable qui apparaît 
socialement comme un ami. L’homosexualité « identitaire » 
consiste en une recherche de compromis entre le respect des 
normes sociales et son identité sexuelle vécue, tout en gardant 
l’anonymat. L’homosexualité « militante » privilégie un affichage 
partiel ou total, la création d’espaces de liberté et la volonté de faire 
évoluer les normes sociales.

La traduction des dispositions à la résistance 
ou à la résignation en projets de vie

En cours de procédure de demande d’asile ou réfugiés, les 
enquêtés ont plein de projets, de rêves, d’espérances. S’ils sont 
tous préoccupés en premier lieu par l’obtention du statut de 
réfugié, leurs projets de vie différent, notamment au regard de 
leur rapport à la communauté LGBT et à leur pays d’origine. 
Deux catégories de projets très différentes se dessinent.

Aliou, Samba et Ousman souhaitent reconstruire leur vie 
en France et ne jamais avoir à revenir dans leur pays d’origine. 
Leur projet est individuel, ils souhaitent avant tout préserver 
leur intégrité physique, morale, économique. Aliou me 
contacte plusieurs fois par semaine par téléphone, stressé par 
les papiers et obnubilé par les risques de retour au pays et ses 
conséquences. Il s’inquiète également de la découverte de son 
homosexualité par la diaspora de son pays vivant en France, par 
crainte que l’information circule et d’être finalement dénoncé 
au pays, auprès de ses parents, à qui il a indiqué qu’il partait 
pour le travail. Aujourd’hui réfugié, la perte du statut est sa 
hantise et les formulaires administratifs une source d’angoisse. 
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L’homosexualité apparaît dans son discours comme un fardeau 
qu’il n’a pas choisi, et il ne croit pas aux possibilités de changement 
en Afrique. Il se dit fatigué, stressé et souhaite profiter de la liberté 
dont il dispose ici, tout en dissimulant son orientation sexuelle 
aux personnes hétérosexuelles, particulièrement lorsqu’elles 
sont issues de la diaspora. C’est également la situation de Samba 
et Ousman, qui vivent en colocation avec des membres de la 
diaspora à qui ils cachent leur orientation sexuelle. Une attention 
particulière est portée à la préservation des liens avec la famille 
lorsqu’il en reste.

À l’inverse Christian, Paul et Souleyman souhaitent obtenir 
la naturalisation française pour pouvoir retourner dans leur 
pays d’origine et intervenir en faveur des droits des personnes 
homosexuelles. Souleyman souhaite monter une société qui 
n’embaucherait que des personnes licenciées en raison de leur 
homosexualité. Ce projet fait écho à son histoire personnelle 
et à son licenciement qui, plus que les agressions régulières, l’a 
contraint à l’exil. Christian et Paul souhaitent constituer une ONG 
internationale pour s’occuper de la santé des gays et donner de la 
visibilité à la cause LGBT. Ils souhaitent bénéficier du protectorat 
français pour faire du lobbying auprès du gouvernement de leur 
pays d’origine, pour le respect des droits des personnes LGBT. 
L’obtention du statut de réfugié, puis de la naturalisation, sont 
perçus comme apportant une protection et un pouvoir qui 
permet la résistance. Cela renvoie à la position sociale qui permet 
aux hommes politiques ou touristes européens de vivre leur 
homosexualité dans ces pays grâce notamment à une protection 
policière. En France, ils affichent plus facilement leur orientation 
sexuelle, même avant d’obtenir le statut de réfugié ; et ce, y 
compris au sein de leur diaspora ou de la diaspora africaine en 
générale. Cette affirmation a d’ailleurs valu à Paul une agression 
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homophobe à Paris, qui aura mené à la comparution immédiate 
de son agresseur et à son témoignage devant le tribunal, alors qu’il 
ne disposait pas encore du statut de réfugié. Pour tous les trois, 
la famille est informée de leur orientation sexuelle et la majorité 
des liens familiaux sont très réduits. Ils disposent cependant 
d’un réseau d’amis homosexuels dans le pays d’origine et/ou en 
France, qui constitue un groupe d’entraide et de solidarité qui a 
vocation à se substituer à la famille.

Ces projets différenciés ne semblent avoir aucun lien avec 
le type d’intégration, la durée ou la complexité de la procédure 
administrative, l’effectivité ou non de l’obtention du statut, 
le motif du départ ou encore l’identité de genre de l’individu. 
L’unique distinction concerne la carrière homosexuelle dans le 
pays d’origine, que nous qualifierons d’« identitaire » pour les 
uns et de « militante » pour les autres. Après l’exil, on assiste ainsi 
à un réinvestissement des dispositions sociales construites dans 
le pays d’origine.

Les personnes « identitaires » tentent de construire des 
espaces d’expression de leur identité sexuelle tout en conservant 
une distinction rigide entre la part privée et la part publique de 
leur identité. Il s’agit pour eux d’optimiser la cohérence entre les 
deux identités, tout en réduisant les risques de conflits et/ou de 
sanctions sociales. À l’inverse, les « militants » appréhendent les 
épreuves de façon très religieuse. Face à la vie dans la rue, ou à un 
parcours administratif semé d’embuches, Christian et Souleyman 
continuent à croire et à prier. Chaque épreuve surmontée en 
appelle une nouvelle. Il convient de s’attaquer à la défense des 
droits des personnes homosexuelles en Afrique avec une stratégie 
réajustée en fonction du nouveau statut, conformément aux 
recommandations du père de Christian : « Tu n’as pas choisi la 
facilité, je te souhaite de te faire une situation pour pouvoir vivre ta 



DEVENIR(S) HOMOSEXUEL(S) ET EXIL. CONSTRUCTION DES DISPOSITIONS SOCIALES 
A LA RESISTANCE ET A LA RESIGNATION A L’HETEROSEXISME EN AFRIQUE DE L’OUEST

288

vie ». Une recommandation déjà suivie à la lettre lorsqu’il vivait 
au pays, où son intégration dans l’armée lui avait permis d’éviter 
plusieurs agressions à l’encontre de son groupe d’amis, en 
intimidant les agresseurs par le port de sa tenue de militaire ; ou 
de louer des appartements dans lesquels pouvaient être hébergés 
des jeunes, rejetés par leur famille.

Souleyman et Paul ont également expérimenté ce 
militantisme au pays. Un militantisme caractérisé par une 
affirmation identitaire, galvanisée par la création d’un réseau 
de pairs et l’émergence d’une conscience collective. Si cette 
affirmation militante les a contraints à fuir, elle a contribué à 
construire des dispositions à la résistance et au dévouement pour 
une cause, celle des droits des personnes homosexuelles. Une 
cause qu’ils cherchent à se réapproprier d’une autre façon, avec 
leur nouveau statut, car c’est leur « destin ».

Conclusion

Cette contribution interroge la construction, dans deux pays 
francophones d’Afrique de l’ouest, d’identités homosexuelles 
différenciées et de dispositions à la résistance ou à la résignation 
à l’égard de l’ordre hétérosexiste. Ces dispositions différenciées 
se renforcent au cours des carrières homosexuelles, expliquant 
les différents projets de vie suite à l’exil en France.

Dans des sociétés où les rôles sexués sont particulièrement 
différenciés, les processus éducatifs visant leur incorporation 
opèrent dès l’enfance. Ainsi, le garçon efféminé est tout de suite 
étiqueté et surveillé par les différentes institutions familiales, 
scolaires, religieuses, mais aussi par les amis et le voisinage. Les 
rappels à l’ordre social sont multiples. Cet étiquetage, que les 
enquêtés considèrent rétrospectivement comme la marque de la 
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découverte de leur orientation sexuelle, favorise l’expérimentation 
des premières expériences sexuelles. La déviance sociale que 
constitue le caractère efféminé, et plus encore l’homosexualité 
et le lien de causalité socialement établi entre les deux, place 
l’individu dans une situation marginale. Dans un contexte 
d’interdiction légale et de prohibition sociale, la pratique sexuelle 
avec une personne de même sexe, implique l’entrée dans une 
carrière déviante. Certains décident d’accepter les normes et 
de les transgresser en secret, tout en adoptant une couverture 
sociale. D’après les enquêtés, la majorité des homosexuels en 
Afrique sont mariés et ont des enfants, mettant leurs pratiques 
sexuelles à distance de leur identité. C’est une homosexualité que 
nous avons qualifié de « pratique ».

D’autres acceptent les normes interdisant et contrôlant 
l’homosexualité mais refusent d’accéder au mariage et à la 
parentalité, pour ne pas renier leur identité vécue. Tout en 
gardant leur orientation sexuelle secrète, ils tentent de garder 
une certaine cohérence pour eux-mêmes et ne veulent pas faire 
souffrir leurs futures épouses. Leur combat ne passe pas par 
l’affrontement collectif, mais par une résistance individuelle. 
C’est une homosexualité que nous avons qualifié d’« identitaire ».

Enfin, certains ne reconnaissent pas les normes dominantes 
et souhaitent collectivement les transformer. Ils cherchent, 
dans la mesure du possible, à optimiser la cohérence entre leur 
identité sexuelle vécue et leur identité sociale, tout en cherchant à 
préserver leur intégrité. C’est une homosexualité que nous avons 
qualifié de « militante ». Ces différentes stratégies de gestion de 
l’homosexualité s’apparentent à des niveaux de déviance plus ou 
moins marqués et visibles.

Au cours et en fonction de leurs carrières homosexuelles, 
les enquêtés semblent finalement construire des dispositions 
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sociales à la résignation, ou au conformisme social, en acceptant 
plus ou moins de se conformer aux normes hétérosexistes. Ils 
construisent par ailleurs des dispositions sociales à la résistance 
vis à vis des conventions et à la transgression des normes 
sociales majoritaires.

Ces dispositions à la résignation ou à la résistance semblent 
fortement orienter les projets de vie et les vécus homosexuels 
après l’exil. Les enquêtés réinvestissent ainsi ces dispositions 
dans leurs projections de vie. Certains se résignent à la situation 
de rejet de l’homosexualité qui les a poussés à l’exil, faisant le 
projet personnel de reconstruire leur vie en France en acceptant 
de « rester dans le placard » (Kosofsky Segwick, 1990). D’autres, 
qui ont fait l’expérience de la mobilisation collective, font le choix 
de la résistance et de la lutte, comme si une puissance supérieure 
les vouait à accomplir une mission au service d’un collectif. 
Alors que Claire Andrieu (2014) définit la résistance comme 
une action collective revendicatrice, il semblerait qu’à mesure 
que les personnes franchissent les paliers de la déviance, jusqu’à 
devenir « militant », ils maximisent les relations sociales avec des 
personnes qui défendent les mêmes valeurs, les mêmes droits et 
souhaitent faire évoluer les normes sociales. C’est l’expérience 
de situations coupées des normes majoritaires restrictives et le 
bonheur qui en découle qui construit des dispositions et apporte 
la force de résister, coûte que coûte, suivant une forme de destinée.
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A licenciatura em educação do campo faz parte de uma política de 
formação docente que foi conquistada a partir da luta dos movi-
mentos sociais organizados. Pretende-se com o capítulo problema-
tizar a oferta de Licenciatura do Campo a partir da experiência 
desenvolvida no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), no campus Canguaretama, por 
meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID). A formação inicial de professores para a oferta da 
educação do campo tem suas possibilidades alargadas quando 
potencializa reflexões sobre diversidade, inclusão social e práxis 
transformadora (CAVALCANTI; TAVARES; SILVA, 2016).

Metodologicamente, a pesquisa se configura por meio 
de natureza básica e social, de abordagem qualitativa, do tipo 
investigação exploratória, método de inspiração dialética e por 
meio da utilização das técnicas: revisão bibliográfica, análise 
documental e entrevista com integrante da Licenciatura de 
Educação do Campo engajado na coordenação do PIBID IFRN, 
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campus Canguaretama. O conteúdo colhido na entrevista será 
interpretado por meio da técnica de análise temática de acordo 
com Minayo (2011).

A problemática da pesquisa consiste em saber: Como a 
experiência da Licenciatura do Campo no IFRN Canguaretama 
integrada ao Programa PIBID IFRN desenvolve suas práxis na 
direção do alargamento crítico da formação do professor? O 
capítulo socializa reflexões e resultados de pesquisa relaciona-
dos ao processo de formação de professores para a Educação do 
Campo, a partir da dinâmica desenvolvida pelo PIBID do IFRN, 
por meio da participação no edital PIBID CAPES 2018, enquanto 
oportunidade para alargar as possibilidades da formação inicial 
emancipadora de docentes (SILVA; TAVARES, 2020).

1 Teorização sobre os pressupostos políticos 
e pedagógicos da licenciatura do campo 
para a formação inicial de professores

A educação das populações do campo, vítima de séculos 
de descaso e omissão, foi constantemente, apenas e tão somente, 
uma cópia da cultura urbana, nunca tendo como parâmetros 
suas diferenças e necessidades, estigmatizadas como atraso 
(ALMEIDA; PAZ, 2019; ANDRADE; DI PIERRO, 2004; 
PEREIRA, 2014), sendo, por isso, “descontextualizada e também 
colonizadora” (MARTINS, 2006, p. 38).

É nesse contexto que as discussões sobre “ser do campo” 
ou “estar no campo” se configuram muito mais na garantia de 
direitos, do que em razões de espacialidade e/ou territorialidade.

Na sua origem o “do” da Educação do campo tem a ver 
com protagonismo: não é “para” e nem mesmo “com”: é 
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dos trabalhadores, educação do campo, dos camponeses, 
pedagogia do oprimido... Um “do” que não é dado, mas 
que precisa ser construído (CALDART, 2010, p. 41).

Uma escola capaz de desenvolver formação na “perspectiva 
do direito à terra, à educação, à cultura, à história das lutas, 
ao trabalho, à dignidade das populações campesinas” e que 
envolva essas populações na produção e na gestão desses espaços 
(ALMEIDA e PAZ, 2019).

Com esse propósito, a formação de professores para atuar 
nas escolas do campo tem sido foco de debates e disputas nas 
últimas décadas, no sentido de superar o distanciamento - 
espacial, cultural e conjuntural - entre a formação e o locus da 
atuação docente, numa concepção de educação orgânica, onde 
“a formação de professores não se paute na fragmentação do 
conhecimento, nas particularidades das disciplinas e na nega-
ção da realidade, da história e da luta do povo da área rural” 
(ALENCAR, 2010, p. 209). Luta que se amplia pelo direito “à 
educação, à cultura, à identidade e ao território” e que “seria uma 
das marcas de especificidade da formação: entender a força que 
o território, a terra, o lugar tem na formação social, política, cul-
tural, identitária dos povos do campo” (ARROYO, 2007, p. 163).

Paulo Freire já apontava a alienação provocada pela super-
posição de realidades “em que inexiste a possibilidade de ação 
instrumental” e que, nesse sentido, a

“organicidade do processo educativo implica na sua inte-
gração com as condições do tempo e do espaço a que se 
aplica para que possa alterar ou mudar essas mesmas 
condições. Sem esta integração o processo se faz inorgâ-
nico, superposto e inoperante” (1959, p. 9).
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Para Arroyo (2007) “nesta perspectiva, as escolas do campo 
são uma exigência e a formação específica dos profissionais do 
campo passa a ter sentido para a garantia dos direitos na especi-
ficidade de seus povos” (p. 163).

A formação tem, portanto, que superar a visão funcionalista 
da educação, (FELDENS, 1984) de treinamento de professores, 
agregando “os saberes da experiência, da prática social e da cul-
tura cotidianas” (THERRIEN, 1996, p.7), na construção de uma 
identidade pedagógica. NÓVOA (1995, p. 34) ao discorrer sobre 
identidade docente, destaca que ela “não é um dado adquirido, 
não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um 
lugar de lutas e conflitos, é um espaço de construção de maneiras 
de ser e estar na profissão”.

Nessa construção, há que se fazer um parênteses para des-
tacar os cursos de Pedagogia da Terra (resultado de parcerias 
entre o MST e Universidades, com apoio financeiro do Instituto 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/PRONERA), ini-
ciados em 1998, no Rio Grande do Sul, atendendo às demandas 
por políticas específicas de formação de educadores do campo 
“colada ao território, a terra, à cultura e tradição do campo” 
(ARROYO, 2007) e que, em 20 anos de existência, comemorados 
em junho de 2018, beneficiou “5,5 mil na graduação e 4 mil na 
pós-graduação”. Menos de 02 anos depois, em 28 de fevereiro 
de 2020, o Decreto 10.252/2020 extingue a Coordenação-Geral 
de Educação do Campo e Cidadania, responsável pela gestão do 
PRONERA no INCRA e, consequentemente, elimina a política 
de educação do campo. Em nota, o FONEC denuncia que, após 
20 anos de luta por educação do campo o governo “extingue o 
lugar político da elaboração e gestão de uma das maiores políti-
cas públicas de educação, no Brasil”
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Diferentemente, a Licenciatura em Educação do Campo 
(LEDOC), se caracteriza por ser uma política pública, consti-
tuída como uma modalidade de graduação nas universidades 
públicas, com o objetivo de reduzir desigualdades no direito à 
educação escolar no campo (MOLINA; SÁ 2011). Instituída em 
2007, pela criação do Programa de Apoio à Formação Superior 
em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO), com 
04 pilotos desenvolvidos pelas Universidades Federais de Minas 
Gerais (UFMG), de Brasília (UnB), de Sergipe (UFS) e da Bahia 
(UFBA), essa política atendeu a reinvindicação dos movimentos 
sociais em defesa de uma educação do campo que

“cultive valores, autoestima, memória, saberes, sabedoria; 
que enraíze sem fixar as pessoas em sua cultura, seu lugar, 
seu modo de pensar, de agir, de produzir; uma educa-
ção que projete movimento, relações, transformações” 
(CALDART, 2002, p. 23).

Nesse sentido, a formação de professores da educação do 
campo, mais que uma demanda social se configura na possibi-
lidade de efetivação do direito à educação das populações cam-
pesinas (MOLINA; HAGE, 2015), de modo a “contribuir com a 
formação de intelectuais orgânicos da classe trabalhadora, com-
prometidos com as lutas e com as transformações das condições 
de vida no campo” (MOLINA, 2015, p. 156).

Desde o início do movimento da Educação do Campo se 
expressa a necessidade de forjar um perfil de educador 
que seja capaz de compreender as contradições sociais e 
econômicas enfrentadas pelos sujeitos que vivem no terri-
tório rural, e que seja capaz de construir com eles práticas 
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educativas que os instrumentalizem no enfrentamento e 
superação dessas contradições (MOLINA e SÁ 2011, p. 14).

Assim, o Projeto Político Pedagógico da LEDOC, ela-
borado a partir de um Documento Orientador, aprovado pelo 
Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPT) 
do MEC, indica, entre outros itens, objetivos, diretrizes, bases 
curriculares e formas de implementação, com vistas à docência e 
aos processos de gestão.

O que se pretende é desenvolver, desde a especificidade 
das questões da Educação do Campo, um projeto de for-
mação que articule as diferentes etapas (e modalidades) 
da Educação Básica, preparando educadores para uma 
atuação profissional que vá além da docência e dê conta da 
gestão dos processos educativos que acontecem na escola 
e em seu entorno (BRASIL, 2006, 357).

Portanto, não é possível construir um projeto político de 
curso da LEDOC, sem incluir nele a realidade dos sujeitos do 
campo, suas condições de vida, trabalho, suas especificidades e 
cultura, suas lutas (MOLINA; SÁ, 2012) e seus antagonistas, a ex. 
do agronegócio que tem se inserido na oferta de Educação Rural 
em parceria, especialmente, com o Sistema S, tendo como base os 
princípios do capitalismo agrário.

Organizada sob o princípio da alternância, entre Tempo 
Escola e Tempo Comunidade, tendo em vista a articulação intrín-
seca entre a educação e a realidade espaço temporal das relações 
sociais e de trabalho dos sujeitos do campo (MOLINA; ANTUNES-
ROCHA, 2014, p. 242) a proposta de formação de professores, pro-
põe habilitação para a docência multidisciplinar, com componentes 
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curriculares distribuídos em quatro áreas do conhecimento: Artes, 
Literatura e Linguagens; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da 
Natureza, Matemática; e Ciências Agrárias, objetivando “ampliar 
as possibilidades de oferta da educação básica no campo, especial-
mente no que diz respeito ao ensino médio” (ibid).

A docência por área poderia ser trabalhada na dupla pers-
pectiva de viabilizar a criação de mais escolas no campo 
(menos professores nas escolas com mais carga horária, 
assumindo a docência em mais de uma disciplina), e de 
constituir equipes docentes (por área), fortalecendo a 
proposta de um trabalho integrado em vista de superar 
a lógica da fragmentação curricular e seu afastamento 
das questões da realidade, algo tão criticado por todos. 
O trabalho por área poderia ser um bom pretexto para 
rediscussão da forma de organização curricular das escolas 
do campo (CALDART, 2010, p. 134).

Nessa perspectiva, a Licenciatura em Educação do Campo 
tem-se constituído no sentido de promover a compreensão das 
questões do campo, a partir de suas contradições, sociais e 
econômicas, ao mesmo tempo que prepara sujeitos capazes de 
reconhecerem, a si próprios e aos seus alunos, como protago-
nistas das mudanças, necessárias para o enfrentamento dessas 
contradições, na luta pela efetivação dos direitos das populações 
do campo, aí incluído, o direito à educação (CAVALCANTI; 
TAVARES, SILVA, 2016). Vendramini (2010, p. 130) considera 
que a Educação do Campo

“é uma abstração se não for situada no contexto em que é 
desenvolvida, nas relações que a suportam e, especialmente, 
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se não for compreendida no âmbito da luta de classes, que 
se expressa no campo e na cidade”,

razão pela qual,

“o sentido da expansão da oferta das Licenciaturas em 
Educação do Campo não pode ser compreendido em 
separado dos intensos conflitos em torno do modelo de 
desenvolvimento hegemônico no campo na atualidade” 
(MOLINA, 2015, p. 148).

Os movimentos sociais inauguram e afirmam um capítulo 
na história da formação pedagógica e docente. Na diversi-
dade de suas lutas por uma educação do/ no campo, que 
fazem parte de um outro projeto de campo, priorizam 
programas, projetos e cursos específicos de Pedagogia da 
Terra, de formação de professores do campo, de professores 
indígenas e quilombolas (ARROYO, 2012, p. 361).

Redefinir as funções sociais da escola, por meio de pro-
cessos formativos que estimulem a atuação dos educadores na 
transformação dessa escola, se configura como o nó central do 
Projeto Político Pedagógico da LEDOC (MOLINA, 2017). Ou,

[...] sem vislumbrar e desencadear processos de mudança 
nas relações sociais, mesmo que limitados pelas condições 
reais em que as práticas educativas acontecem, não há 
como realizar nossos objetivos educativos de desalienação 
para formação de lutadores e construtores (da própria 
revolução) (CALDART, 2015, p. 39).
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Concluindo, a construção das Licenciaturas em Educação 
do Campo pressupõe a formação de educadores no contexto das 
lutas dos povos do campo na defesa de seus direitos e da educa-
ção como princípio transformador da escola atual e da própria 
realidade de estudantes e educadores, como agentes coletivos 
dessa transformação.

2 Licenciatura em Educação do Campo 
como oferta para a formação inicial do professor

Geralmente, as formações não priorizam as discussões em 
que se colocam as realidades e problemáticas da escola como 
também os professores não são situados como sujeitos desse 
processo. Pode-se apreender que essa perspectiva de formação 
docente encontra-se, de certa forma, distante das realidades 
em que vivem os professores e está geralmente fundamentada 
no Paradigma Hegemônico de Formação (PHF) de natureza 
urbanocêntrico que além de estar desarticulado das realidades 
e necessidades do contexto escolar e formativo, na maioria das 
vezes, ainda traz um distanciamento significativo a respeito do 
que preconiza a educação do campo por se associar como uma 
formação mais voltada para particularidades referentes ao con-
texto urbano, das grandes cidades e metrópoles (RAMALHO, 
NÚÑEZ e GAUTHIER, 2004).

Para esse paradigma de formação denominado de 
Paradigma Hegemônico de Formação - PHF, o foco são as 
metodologias, os materiais didáticos, as estratégias metodoló-
gicas. Não somos contra a importância dessas questões, mas, 
desconsiderar os sujeitos que pensam, no caso os professores e 
os alunos, é desconsiderar as raízes pertinentes aos processos de 
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construção dos saberes que integram o campo profissional ou a 
sua profissionalidade.

Contrapondo-se ao referido paradigma, Ramalho, 
Núñez e Gauthier (2004) destacam o Paradigma Emergente 
de Formação – PEF, que preconiza, dentre outras concepções, 
o professor como um dos elementos constituintes da profis-
sionalização do ensino e de seu desenvolvimento profissional. 
Sob essa perspectiva, conhecer o que os professores pensam 
sobre o contexto pedagógico e profissional em sua complexi-
dade é um dos objetivos primordiais para se avançar rumo a 
uma inovação educacional.

A emergência do PEF, dentro de um contexto histórico de 
busca pela inovação educativa e formativa com vista a superar a 
visão mecanicista implica a necessidade de mudanças estrutu-
rais e concepções nos sistemas formativos e escolares, e até certo 
ponto, essas mudanças já vêm acontecendo, pois de acordo com 
Ramalho, Nuñez Gauthier (1998, p. 3) as pesquisas a respeito da 
formação de professores ultimamente

“têm focalizado seu centro de gravidade para questões 
relativas aos processos de construção de saberes pelos 
professores. O que os professores conhecem? Que conhe-
cimento é essencial para o ensino? Quem produz conhe-
cimento sobre o ensino”?

O professor e o seu conhecimento profissional começam a 
ser mais valorizados pelos cursos de formação que trabalham na 
perspectiva do PEF e da visão crítica, complexa e integradora e, 
principalmente, como postula Ramalho e Núñez (2004), conhe-
cer o que os professores pensam é de vital importância, uma 
vez que seus pensamentos acabam se configurando como um 
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determinado “modelo de atuação profissional” que respeita as 
especificidades de cada realidade, ou seja, levando em considera-
ção as múltiplas realidades, inclusive, a da educação do campo, 
no campo e para o campo de forma articulada com outra reali-
dades, que, geralmente, não são valorizadas e nem reconhecidas 
como lócus de produção do conhecimento específico e relevante 
na formação do professor que atua na zona rural.

Em relação à perspectiva de formação proposta pela licen-
ciatura do campo instituída no IFRN em que a visão crítica, 
complexa e integradora consiste em um dos elementos basilares 
da referida formação, sobretudo, quando tem como objetivo 
formar professores e/ou profissionais para atuarem em escolas 
do campo nas Ciências Humanas e Matemática, bem como em 
espaços não-escolares no mesmo contexto com o intuito de res-
peitar e valorizar a diversidade social presente naquele contexto.

Atualmente, no IFRN, temos uma oferta da licenciatura 
do campo no campus Canguaretama, situado acerca de 70 km 
da capital e que vem fazendo história no Estado na busca pela 
ampliação dos espaços formativos, da diversidade corrente no 
contexto do campo potiguar e, principalmente, propor espaços 
formativos de qualidade, de criticidade, de oportunidade a popu-
lação do campo do referido Estado, ainda que se limite a uma 
região estadual, mesmo assim, percebemos que já se configura 
uma inovação em se tratando das demais formações existentes 
naquela instituição.

De acordo com o PPC-IFRN (2018), os principais objetivos 
da licenciatura em Educação do campo são: formar professo-
res para o exercício da docência multidisciplinar em escolas 
do campo na área de Matemática; desenvolver estratégias de 
formação para a docência em uma organização curricular por 
áreas de conhecimento nas escolas do campo; contribuir para 
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o desenvolvimento de práticas pedagógicas em espaços não-
-escolares, com atividades/projetos que contemplem diferentes 
sujeitos do campo; formar licenciados aptos a realizar a gestão 
de processos educativos no campo, que respeitem a identidade 
dos camponeses e a diversidade presente nas comunidades; 
construir, coletivamente, alternativas para o problema da nucle-
ação nas escolas do campo da região; contribuir na elaboração 
de alternativas para a organização do trabalho pedagógico no 
campo, que busque superar as desigualdades de oportunidade 
de escolarização; estabelecer formas de integração entre os 
licenciandos e os movimentos sociais, sindicatos de trabalhado-
res rurais e escolas das redes municipal e estadual; fomentar a 
integração entre conhecimentos científicos e populares, na busca 
pelo respeito à diversidade de saberes, em prol de um projeto de 
desenvolvimento no/para o campo; valorizar e contribuir para o 
controle social da qualidade da educação escolar e não-escolar, 
mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimen-
tos sociais do campo.

Diante dos objetivos elencados pelo supracitado PPC-IFRN 
(2018) percebemos que trata-se de uma formação mais ampla, 
mais articulada com os espaços vivenciais em que estão imersos 
os camponeses, isto é, relacionando constantemente a prática à 
teoria por meio de relações estreitas entre ciências e conhecimen-
tos populares e a criatividade dos envolvidos no processo, uma 
vez que busca-se construir coletivamente e de forma alternativa 
o trabalho pedagógico tanto docente quanto da gestão e sem 
esquecer da inclusão dos camponeses no que diz respeito a esco-
larização e a formação em nível superior.

Outro ponto de destaque também diz respeito a pluraliza-
ção de saberes voltado para a construção e um desenvolvimento 
popular do campo voltada para as demandas particulares do 
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contexto do campo, o que nos faz pensar sobre a importância 
desta licenciatura tanto do ponto de vista da inclusão social 
quanto da inclusão educacional.

Tais apontamentos nos clarificam que a perspectiva do PEF 
conforme mencionado mesmo que de forma indireta encontra-se 
consoante à formação proposta pela licenciatura do campo, uma 
vez que possibilita uma formação de professores que contemple a 
diversidade de situações, de saberes, de valores, de códigos cultu-
rais e etc., estabelecendo uma relação dialógica e articulada com 
as realidades dos próprios camponeses.

Ademais, vale ressaltar a importante contribuição do PIBID 
nos processos formativos da licenciatura citada, principalmente, 
como um fio condutor de observação da prática docente e tam-
bém da própria prática problematizadora oriunda da observação 
e participação dos estudantes. Como cita o PPC-IFRN (2018), ao 
enfatizar que a sua proposta pedagógica organiza-se por núcleos 
e eixos articuladores de saberes que acabam por favorecer a prá-
tica interdisciplinar e contextualizada.

Ainda sobre sua a proposta, podemos afirmar que ela con-
tribui para o fortalecimento e o reconhecimento da necessidade 
de uma formação de professores integradora de conhecimentos 
científicos e culturais, valores éticos e estéticos oriundos de 
processos de aprendizagem, bem como de sua socialização e 
construção do conhecimento, tendo como princípio norteador, 
o diálogo a partir de diferentes visões de mundo.

Percebemos assim, uma proposta de formação que prio-
riza as vozes, os sentimentos, os saberes dos estudantes em 
consonância com os conhecimentos científicos, as teorias 
pedagógicas. Partindo dessa premissa, o PEF se consolida, 
sobretudo, pelo enfrentamento aos modelos hegemônicos de 
educação urbanocêntrico e rural em que se articulam em função 
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do desenvolvimento elitista, como por exempo, do reducionismo 
proposto pela educação urbanocêntrica e rural e constitui-se 
em um dos elementos norteadores ao relacionar a necessidade 
da escuta e da análise das crenças, dos saberes dos estudantes/
professores ao longo de sua formação profissional e, principal-
mente, em considerar outros espaços de aprendizagem além da 
tradicional sala de aula conforme cita Tavares (2010).

As discussões sobre os saberes que configuram a ação e o 
desenvolvimento profissional do professor tendo como base as 
perspectivas do PEF e da visão crítica, complexa e integradora, 
conforme já citados, no mostram que as rotinas e guias de ações, 
as teorias implícitas referentes ao trabalho docente podem cons-
tituir-se em estereótipos sociais hegemônicos. Quando se torna 
estereótipo social hegemônico, essas rotinas e teorias implícitas 
contribuem para a ilusão de que é desnecessário, por parte dos 
professores, apoiarem-se em teorias e argumentações que trans-
cendam as evidências e aparências desse contexto.

Nesse caso, os professores, na maioria das vezes, consideram 
que não precisam se apoiar em teorias epistemológicas a respeito 
do contexto docente, e assim, acabam por continuar com suas 
ações pautadas nas crenças, como por exemplo, acreditarem que o 
fato de o aluno ser obediente em sala de aula significa que ele está 
concentrado, aprendendo e compreendendo o que o professor está 
ensinando, ou aplicar provas que requerem dos seus alunos apenas 
respostas de acordo com o que está contido nos livros didáticos, e 
se caso eles consigam responder literalmente como está nos textos, 
é sinal de que eles aprenderam os conteúdos ensinados.

O conhecimento e as crenças estão intrinsecamente relacio-
nados e as características afetivas, processuais e episódicas das 
crenças se convertem em filtros mediante os quais as pessoas 
interpretam novos fenômenos. As crenças educacionais também 
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se apresentam em uma perspectiva, de certa forma, ao mesmo 
tempo em uma cadeia hierárquica, ou seja, quanto mais antiga 
uma crença na sua estrutura, sua modificação resulta mais difícil 
e resistente às mudanças, mas quando ela se modifica, os impac-
tos são maiores em relação às demais. As crenças se constituem 
em instrumentos na definição de tarefas e seleção de ferramentas 
cognitivas com as quais interpretamos, planejamos e tomamos 
decisões em relação às referidas tarefas (MARRERO, 1994).

Em consequência dessa estruturação sobre a formação e 
desenvolvimento do conhecimento profissional do professor, os 
autores afirmam que a busca por um novo conhecimento profis-
sional deverá levar em consideração a complexidade do trabalho 
docente, a perspectiva construtivista do conhecimento e de como 
desenvolvê-lo tanto no aluno quanto nos próprios professores, as 
teorias implícitas ou crenças que apresentam fortes influências 
no pensamento/ação do docente e a postura de um professor-
-pesquisador no seu próprio desenvolvimento profissional. Para 
Porlán e Rivero (2000, p. 96)

“El pensamiento del professor se organiza en torno de 
esquemas de conocimiento que “[...]abarcan tanto el 
campo de las creencias y concepciones personales com el 
de las estratégias y procedimientos para la planificación, 
intervención y evaluación de los mismos”.

A partir desta reflexão de Porlán e Rivero (2000), podemos 
compreender o quão é importante reconhecer a necessidade de os 
próprios povos do campo discutir do ponto de vista de políticas 
públicas os caminhos para a sua formação, isto é, dar vez e voz a 
eles e, somente depois, construir um plano de formação especí-
fico, sobretudo, frisar a essencial relação entre os conhecimentos 



A EXPERIÊNCIA DA LICENCIATURA DO CAMPO A PARTIR DAS PRÁXIS DO PIBID IFRN

308

científicos e os conhecimentos oriundos de suas vivências no 
espaço do campo, inovando ao mesmo tempo em que poderá 
contribuir para a inclusão socioeducacional dos camponeses, e 
de certa forma, transpor os conhecimentos científicos trazendo 
da sala de aula para os seus cotidianos e vice-versa.

Neste contexto, o PIBID se constitui em um dos elos nessa 
relação de forma bastante significativa quando propõe que o 
estudante experiencie no próprio percurso formativo práticas 
pedagógicas que consideram as crenças, os valores, costumes, o 
conhecimento, muitas vezes intuitivo e ao problematizá-los por 
meio das teorias científicas traz reflexões mais críticas sobre o 
lugar de fala e das suas necessidades formativas em consonância 
com as políticas públicas educacionais como referenciais impor-
tantes na construção coletiva e diversa dos espaços de formação 
naquele contexto sociopolítico e cultural.

3 Relato de experiência sobre a Licenciatura 
do Campo e o PIBID IFRN

As políticas de educação do campo estão vinculadas às 
necessidades de autonomia e preservação das comunidades do 
campo que vêm sendo historicamente aniquiladas em suas rela-
ções socioculturais pelo avanço da agricultura industrial e do 
agronegócio. Sua origem está diretamente ligada aos movimen-
tos sociais rurais e sindicais camponeses, movimentos estes, tais 
como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que 
cada vez mais se tornam protagonistas nas discussões e decisões 
no que diz respeito ao destino destas comunidades, dentre as 
quais tem destaque a questão da relação entre educação e traba-
lho (GRAMSCI, 1998).
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A luta pela preservação das escolas do campo perpassa pela 
preocupação com a formação de docentes que estejam inseridos 
na realidade concreta local e assim possam trazer consigo a mis-
são de proporcionar efetivamente tal manutenção. Chamamos 
a atenção para a oferta da licenciatura do campo nos Institutos 
Federais brasileiros por meio de currículo e práticas integrado-
ras valorizando os objetos consciência crítica, inclusão social, 
democracia, práxis transdisciplinar e formação contextualizada 
(CAVALCANTI; TAVARES, SILVA, 2016).

As reflexões apresentadas nesta seção do capítulo traduzem 
esclarecimentos sobre o PIBID IFRN, campus Canguaretama, a 
partir de diálogo com a coordenação local do Programa. A entre-
vista se pautou em questões problematizadoras que valorizaram o 
relato da experiência a partir do realce de aspectos sobre a imple-
mentação dessa licenciatura e a sua conexão com a perspectiva da 
formação de professores críticos e com engajamento social.

Sobre o Programa PIBID

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) que tem como base legal as Lei n° 
9.394/1996 e Lei n°12.796/2013, assim como o decreto n° 7.219/2010. 
O projeto tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, con-
tribuindo para o aperfeiçoamento da formação docente em nível 
superior e para a melhoria da qualidade da educação básica da edu-
cação pública brasileira. O projeto PIBID é desenvolvido junto às 
Instituições de Ensino Superior (IES) com base nas recomendações 
da Capes, e por alunos das licenciaturas, com supervisão de pro-
fessores da educação básica e sob orientação de professores das IES 
(SILVA; TAVARES, 2020). Os principais objetivos do projeto são:
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I - Incentivar a formação de docentes em nível superior 
para a educação básica;

II – Contribuir para a valorização do magistério;

III – Elevar a qualidade da formação inicial de professores 
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre 
educação superior e educação básica;

IV – Inserir os licenciando no cotidiano de escolas da rede 
pública de educação;

V – Incentivar escolas públicas de educação básica, mobi-
lizando seus professores como co-formadores dos futuros 
docentes e tornando-as protagonistas nos processos de 
formação inicial para o magistério;

VI – Contribuir para a articulação entre teoria e prática 
necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade 
das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura;

VII – Contribuir para que os estudantes de licenciatura 
se insiram na cultura escolar do magistério, por meio da 
apropriação e da reflexão sobre instrumentos, saberes e 
peculiaridades do trabalho docente.

Cada IES pode possuir somente um projeto, todavia, den-
tro do seu projeto, poderá haver subprojetos, diferenciando-os 
de acordo com a área de atuação. O PIBID traz as propostas da 
interdisciplinaridade e da integração na busca por incentivar o 
desenvolvimento de atividades em diferentes ambientes escolares 
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das IES, assim como das escolas da educação básica, para, dessa 
forma, incentivar o licenciando a participar de atividades didá-
tico-pedagógicas, assim como na avaliação do processo de ensi-
no-aprendizagem, na criação de atividades com a comunidade 
escolar, como também realização de avaliações de experiências 
de professores da rede básica de ensino (SILVA; TAVARES, 2020). 
Sobre a importância do PIBID para a formação e a construção da 
formação docente, Costa et al. (2003, p. 09) vem afirmar que:

O conjunto de atribuições provenientes do PIBID em seu 
caráter mais particular permite ainda que os licenciando 
a partir do cotidiano, das experiências e das mais variadas 
atividades que aqui já foram citadas deem início a cons-
trução da sua identidade profissional docente, bem como 
permite obter os saberes necessários ao exercício da sua 
prática profissional, contribuindo assim para a formação 
de um professor crítico e reflexivo dotado de saberes e 
técnicas que lhes são concernentes ao ato da sua profissão.

É recomendável que as instituições desenvolvam as ati-
vidades do projeto em escolas que tenham obtido Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) abaixo da média 
nacional e naquelas que tenham experiências bem-sucedidas de 
ensino e aprendizagem, a fim de apreender as diferentes realida-
des e necessidades da educação básica e de contribuir para a ele-
vação do índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB. 
Como se observa um programa essencial para a dinâmica do 
funcionamento dos contextos de formação inicial de professores 
para a educação do campo.
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Sobre o PIBID integrado à licenciatura 
do campo no IFRN, campus Canguaretama

Com a chegada do PIBID no IFRN Canguaretama e nas 
escolas de educação básica conveniadas, o licenciando em edu-
cação do campo leva metodologias novas, materiais de ensino 
novos, elaboram aulas práticas, realizam o revigoramento dos 
laboratórios das escolas que antes eram abandonados, desenvol-
vem feiras de ciências, realizam palestras sobre temas da atuali-
dade, entre outras atividades que não aconteciam nas escolas das 
redes públicas e que, de certo modo, está capacitando os docentes 
que estão supervisionando esses licenciandos.

Ressaltados aspectos sobre as possibilidades criativas e 
dinâmicas do PIBID na licenciatura do campo, cumpre sociali-
zar o pensamento registrado com a entrevista ao coordenador da 
experiência do PIBID IFRN, campus Canguaretama, a partir dos 
desdobramentos do Edital PIBID CAPES 2018. Salientamos que, 
nesta etapa do estudo, procedemos com a análise das narrativas 
por meio da técnica de análise temática de acordo com Minayo 
(2007), que é composta pelas seguintes fases: pré-análise, na qual 
o pesquisador realiza uma leitura flutuante dos dados obtidos; e, 
a fase de exploração do material, que corresponde à etapa em que 
o material é codificado e submetido a um processo pelo qual os 
dados primários são agregados em categorias temáticas para se 
proceder com a fase de interpretação dos resultados.

A primeira reflexão do entrevistado envolveu o relato da 
Coordenação PIBID IFRN Canguaretama sobre a importância 
do PIBID para a licenciatura da Educação do campo.

A importância do PIBID para o curso de licencia-
tura Educação do campo envolve múltiplos aspectos 
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relacionados as possibilidades e desafios. Em primeiro 
lugar é preciso destacar a criação de possibilidades para os 
alunos, das habilitações de matemática e ciências humanas 
e sociais, que se desenvolvem amplamente ao entrar em 
contato com as escolas do campo da região, sobretudo 
em relação as escolas do município de Piquiri. Por mais 
que alguns dos licenciandos sejam moradores da região, 
por mais que alguns tenham estudado nestas escolas, mas 
falta isso, a compreensão do significado do trabalho em 
uma escola do campo. É fundamental aos licenciandos 
vivenciar esta imersão como futuros professores de uma 
escola do campo, e neste processo estudar a sua a sua 
organização didática, a sua organização do espacial, entre 
outros importantes aspectos.

O PIBID gera desafios especificamente para licenciatura 
Educação do campo. Tais desafios movem obrigatoria-
mente os licenciandos para lançar mão de estratégias 
de criação de práxis de Educação do campo. No chão 
da escola de educação básica, os licenciandos do PIBID 
entram em contato com a organização curricular fun-
damentada na disciplinaridade. Isso é importante pois 
o curso deles é fundamentado na formação por área de 
conhecimento. Então, o PIBID é a ponte que coloca o 
licenciando na vida cotidiana da escola do campo. O 
desafio central é transformar em prática os princípios da 
educação do campo inclusive por meio da reflexão crítica 
sobre a organização curricular muitas vezes disciplinar 
e hiperespecializada (COORDENAÇÃO PIBID IFRN 
CANGUARETAMA, 07/07/2020).
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A segunda partilha de narrativa do entrevistado abordou 
aspectos considerados centrais para a construção da identidade 
do educador do campo a partir da experiência integradora da 
licenciatura com o PIBID.

A construção da identidade do aluno do curso de licencia-
tura em educação do campo não deve separar a produção 
da identidade enquanto sujeito do campo e os saberes 
da licenciatura que aprimoram a prática educativa da 
Educação do campo. A efetividade da identidade eman-
cipadora acontece na escola do campo quando os atores 
percebem que todos os seus integrantes são agentes que 
podem transformar a realidade (COORDENAÇÃO PIBID 
IFRN CANGUARETAMA, 07/07/2020).

A terceira reflexividade do entrevistado consistiu na socia-
lização de práxis realizadas nas escolas campo beneficiadas pelo 
abrigo da experiência do PIBID no IFRN Canguaretama. Na 
reflexão conclusiva, o alargamento da formação crítica e criativa 
de educadores do campo proporcionada pela atividade integra-
dora é uma constatação evidente.

Foram duas as escolas contempladas pelo PIBID do curso 
de licenciatura em educação do campo do IFRN. Se 
encontram localizadas no distrito de Piquiri, município 
de Canguaretama. A Escola Estadual Felipe Ferreira 
abrigou licenciandos da habilitação em matemática e a 
Escola Municipal Elza bezerril Ribeiro abrigou licen-
ciandos da habilitação em ciências humanas e sociais. 
Dentre os aspectos que marcam a presença do PIBID 
IFRN nessas escolas destacamos o estabelecimento de 
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mais atividades e trabalhos multidisciplinares para além 
do contexto da sala de aula e o trabalho coletivo dos 
bolsistas proporcionando maior desenvolvimento dos 
alunos das escolas do campo beneficiadas. As práxis 
críticas e criativas experimentadas pelos licenciandos 
envolveram atividades como sarau, construção de hortas, 
revitalização de biblioteca, estudo de literatura regional 
e história regional, valorização da arte, pintura no muro 
da escola, entre outras, todas fundamentados pelos com-
ponentes de ciências humanas e sociais e matemática com 
o apoio dos licenciandos do IFRN (COORDENAÇÃO 
PIBID IFRN CANGUARETAMA, 07/07/2020).

Finalmente, a partilha de experiência mais forte para a 
composição deste capítulo, segue a narrativa do entrevistado 
sobre: Como o PIBID/IFRN se relaciona com a concepção de 
diversidade e qual a dinâmica das suas atividades por meio da 
licenciatura do campo no IFRN Canguaretama?

A experiência do PIBID pode e deve estar ligada a con-
cepção de diversidade no momento em que ela se propõe a 
colocar em prática o que está escrito nos documentos que 
as embasam, como por exemplo, o Projeto Institucional 
do PIBID que está intimamente relacionado ao IFRN, 
especificamente em seu objetivo, que diz proporcionar aos 
futuros professores participação em experiências meto-
dológicas e práticas docentes inovadoras articuladas com 
a realidade local e da escola.

Dentre os objetivos do Projeto Institucional PIBID 
IFRN pretende-se implementar uma práxis educativa na 
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educação do campo, em escolas que são escolas do campo, 
mas que têm organização didática urbanocêntrico. Sendo 
assim, os alunos da licenciatura em educação do campo, 
principalmente os bolsistas do PIBID, vem sendo formados 
em uma perspectiva por área de conhecimento e focando 
na Pedagogia da alternância.

A partir das atividades desenvolvidas enxergamos no PIBID 
uma possibilidade de abrangermos a atuação de professores e 
educadores do campo, constituída a partir de desafios a serem 
vencidos como levar elementos da Educação do campo para 
dentro dessas escolas. As práticas dos pibidianos no IFRN 
Canguaretama são impregnadas de elementos e símbolos 
da Educação do Campo. Exploramos muitos as místicas e as 
práticas interdisciplinares, como por exemplo, exploramos 
o cultivo do girassol, trabalho intitulado como a Mística dos 
girassóis, para justamente trabalhar a simbologia do girassol 
na educação do campo, a partir disso pode-se trabalhar 
poesia, trabalhar a história do camponês da região, o símbolo 
do girassol, a plantação do girassol em movimento reflexivo 
com o meio ambiente da escola, trabalhar também sarau 
que é muito importante na educação do campo como uma 
mística e também trabalhar metodologias interdisciplinares.

Então, a forma que nós encontramos para contribuir com 
esse objetivo, de possibilitar metodologias que estivessem 
de acordo com as escolas, com a realidade das escolas, 
apesar das escolas estarem fora da sua própria realidade 
do campo, foi justamente levando os elementos simbólicos 
da Educação do campo (COORDENAÇÃO PIBID IFRN 
CANGUARETAMA, 30/09/2020).
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A partir da consulta da teorização e de procedimento de 
entrevista com o coordenador do “subprojeto licenciatura em 
educação do campo” aprovado pelo IFRN no Edital PIBID 
CAPES 2018, é possível presumir que a capacitação de todos os 
integrantes bolsistas do Programa, especialmente dos professo-
res supervisores das redes passam não só a ser na escola, uma vez 
que se tornam colaboradores na formação de novos professores, 
o que suscita a necessidade de atualização.

A integração entre Educação do Campo e formação do 
professor é condição sine qua nom para a construção de uma 
sociedade mais democrática na qual seja valorizada a classe 
trabalhadora do Campo, e nessa perspectiva, o Programa PIBID 
assume profícua função em que se discute a tríade professor – 
aluno – comunidade com engajamento ativo no mundo do tra-
balho (CAVALCANTI; TAVARES, SILVA, 2016).

Diante disso, podemos dizer que todas essas mudanças 
que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
vem trazendo para dentro da licenciatura favorece e incentiva 
a melhoria da educação brasileira, mais especificamente quanto 
a educação do campo, inclusive, por estimular o amplo diálogo 
com conselhos escolares, juntos às diversas comunidades, nos 
sindicatos e associações (SILVA; TAVARES, 2020).

Sendo assim, a partir das consistentes demonstrações 
concluímos o capítulo com a avaliação de que o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) é impor-
tante para as licenciaturas dos Institutos Federais brasileiros, 
inclusive quantos aos aspectos da formação crítica e com enga-
jamento social, para a licenciatura em educação do campo do 
IFRN Campus Canguaretama.
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Considerações finais

A implementação da Licenciatura em Educação do Campo 
nos Institutos Federais, ampliam a potência de formação docente 
crítica e emancipadora quando se articulam ao PIBID por meio 
de práticas político-pedagógica e de ciclos reflexivos de qualidade 
social fortalecedores da concepção da diversidade e da cidadania. 
Afinal, o elo entre a formação docente e discente na perspectiva 
do trabalho como princípio educativo é uma maneira de garantir 
a efetivação dessas políticas educacionais na perspectiva trans-
formadora (SILVA; TAVARES, 2020).

A partir da teorização e do estudo da experiência do IFRN 
campus Canguaretama percebemos que a presença do Programa 
PIBID contribui com o desenvolvimento do pensamento crítico, 
transdisciplinar e contextualizador por áreas de conhecimento, 
se constituindo em uma proveitosa experiência para os desdo-
bramentos da pedagogia do campo, também nomeada de peda-
gogia da alternância.

Acreditamos que a manutenção e a ampliação do Programa 
PIBID, inclusive por meio da retomada do edital PIBID diversi-
dade, deve ser uma das pautas que devem compor as reivindi-
cações por políticas públicas para a educação do campo dentre 
outras que consideramos fortemente necessárias, tais como: 
transporte de qualidade, saúde, realização de concurso público 
e formação continuada de docentes. Falar em licenciatura em 
Educação do campo articulada ao PIBID remete a uma con-
cepção de educação emancipadora que se coloca a serviço da 
preservação sociocultural dos indivíduos e que não se reduz à 
escolarização diplomadora.

A licenciatura em educação do campo emancipadora em 
sua organização filosófica visa à formação de docentes que não 
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se limitem meramente ao trabalho em sala de aula, mas que 
sejam também capazes de propor e implementar transforma-
ções políticas e pedagógicas que articulem educação, trabalho 
e desenvolvimento na realidade do campo (CAVALCANTI; 
TAVARES; SILVA, 2016).
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MULHERES NEGRAS PROFESSORAS:
REFLEXÕES SOBRE TRAJETÓRIAS E PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS

Crislane Barbosa Azevedo 
Lucélia Silva Feliciano

Diferenças entre os sujeitos de uma sociedade desequilibrada 
social e economicamente resultam por vezes em preconceito e 
discriminação, sobretudo para afro-brasileiros. A esse aspecto 
juntam-se outros, a exemplo, do ser mulher e pelo simples fato 
de o sujeito, em pleno século XXI, ter nascido mulher e continuar 
existindo e resistindo. Diante disso, evidenciamos a necessidade 
de atenção ao tratamento do tema “diversidade” nos contextos 
escolares para que esse não seja banalizado e disso resulte, por 
exemplo, a naturalização de preconceitos.

Neste estudo discorremos, especificamente, sobre as per-
cepções de professoras negras acerca de si e das relações étni-
co-raciais em sua vida pessoal e profissional como docentes. 
Ele integra os trabalhos do Grupo de Estudos e Pesquisa em 
História, Educação e Diversidade (GEPHED), da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). De modo específico, 
inicialmente, buscamos: discutir, a partir de narrativas das pro-
fessoras, sobre a descoberta ou construção de si como mulheres 
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negras; em seguida, discorrer sobre a vivência da etnicidade em 
suas vivências pessoais, escolares e profissionais de modo geral; 
e, por fim, discutir sobre a atuação como professoras em sala de 
aula à luz das relações étnico-raciais com foco na Lei 10639/2003 
responsável pela determinação da obrigatoriedade do ensino de 
História e Cultura africana e afro-brasileira em todos os segmen-
tos da educação básica.

Discriminação e preconceito étnico-racial são fenômenos 
construídos historicamente e que marcam negativamente o 
sujeito. Estudar sobre vivências de mulheres que se consideram 
negras e atuam na docência, através de seus próprios relatos, foi 
o ponto de partida para responder à questão: como professoras, 
que se consideram negras, lidam com as relações étnico-raciais 
no ambiente escolar e, sobretudo, em sala de aula?

Investigações sobre a relação entre diversidade e educação 
avançaram muito nas duas últimas décadas, sobretudo a partir 
da publicação, por exemplo, da Lei federal 10.639, de 2003, e sua 
regulamentação no ano seguinte e que tratam da obrigatorie-
dade do ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira 
na Educação Básica (BRASIL, 2004; 2006). A atenção à temática 
deve ser, conforme legislação, direcionada a todos os segmentos 
e níveis da educação.

Esse período de avanço dos estudos e pesquisas sobre 
diversidade coincide com o nosso período de interesse sobre 
o tema. Ou seja, o interesse sobre a diversidade étnico-racial 
como tema de ensino e pesquisa data de cerca de duas décadas, 
quando iniciamos a docência na educação básica e passamos a 
refletir e discutir sobre o assunto tanto na esfera do currículo 
quanto da formação de professores e práticas pedagógicas. A 
intenção de tratar, especificamente, sobre percepções, vivências 
e ações de professoras negras vem a partir do momento em que 
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nos deparamos, em conversas informais, com depoimentos de 
docentes sobre episódios de preconceito, discriminação ou difi-
culdades em lidar com o assunto nas escolas.

Seguimos a perspectiva da abordagem qualitativa de pes-
quisa em Educação conforme premissas definidas por Ludke 
e André (2015) e pautada na descrição e interpretação das 
percepções das professoras. Buscamos aproximação conceitual 
subjetiva do fenômeno através da visão exposta pelas docentes. 
Ao utilizar esse tipo de abordagem, buscamos o modo como 
percebiam e interpretavam a si, suas vivências e o seu ambiente 
profissional com foco nas relações étnico-raciais. Portanto, a 
pesquisa não envolveu a manipulação de variáveis ou a testagem 
de experimentos. De modo mais específico, seguimos os prin-
cípios da fenomenologia da percepção nos moldes explicados 
por Merleau-Ponty (2010). Pautado nos avanços da antropologia, 
ele defende uma perspectiva que se afasta de concepções como 
empirismo (conjunto de impressões) e racionalismo (julgamento 
sobre os sentidos) na constituição das percepções. As percepções 
estariam, nesse sentido, enraizadas no corpo próprio o qual car-
rega a história afetiva, social e cultural do sujeito.

Aquilo que emerge e pode ser percebido é um fenômeno. 
Neste estudo, o fenômeno são as narrativas das professoras sobre 
as suas percepções e práticas no âmbito das relações étnico-ra-
ciais. A inspiração na fenomenologia parte da necessidade de 
compreender o lugar dessas relações nas vivências das profes-
soras. Pesquisar à luz da fenomenologia significa não definir 
categorias de análise e seguir princípios explicativos ou teorias a 
priori. É preciso compreender o fenômeno, o que se inicia com a 
interrogação sobre ele que, por sua vez, leva a um pensar (entre-
vista) interpretativo tendo em vista alcançar a compreensão 
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sobre o fenômeno, que significa identificação e compreensão dos 
seus sentidos fundamentais.

Consideramos que todo ser humano é um centro de per-
cepções e o modo mais profícuo de captá-las é a entrevista. Por 
meio dela é possível captar de forma imediata as informações 
bem como avaliar atitudes e comportamentos acerca do que é 
dito (gestos, reações, posturas etc.) e que são contribuintes para 
o processo de interpretação dos dados. Constitui-se, portanto, 
importante instrumento para interpretar a essência dos fenôme-
nos em uma pesquisa qualitativa de caráter fenomenológico.

Para efeito desse estudo, o trabalho com entrevistas mate-
rializou-se na análise de cinco entrevistas realizadas no ano 2020 
junto a professoras que se consideram negras e que têm atuação 
na educação básica. Todas foram submetidas a uma entrevista 
semiestruturada que tomou por base quatro perguntas-chave: 1) 
Você se considera negra? Por quê? O que é ser negra para você? 2) 
Como são tratadas as relações étnico-raciais na(s) escola(s) onde 
você atua? 3) Como você lida com as relações étnico-raciais em 
sua atuação na escola? 4) Como foram, para você, as relações étni-
co-raciais na sua vida escolar, acadêmica e, hoje, profissional? A 
partir delas, as entrevistas evoluíram para questões sobre relações 
interpessoais e institucionais bem como acerca de perspectivas 
e práticas profissionais (de professores e gestores, por exemplo).

O critério de inclusão utilizado foi o de atuação em esco-
las de educação básica, podendo ser da rede pública ou privada 
de ensino de Natal-RN. Essa decisão foi tomada a partir do 
momento em que identificamos o número diminuto de profes-
soras autoconsideradas como negras nas escolas.

As entrevistas foram gravadas em recurso de áudio, trans-
critas integralmente e entregues às professoras entrevistadas para 
revisão e autorização de uso para análise por meio de assinatura 



Crislane Barbosa Azevedo 
Lucélia Silva Feliciano

329

em documento específico para esse fim. A garantia do anoni-
mato foi condição explicitada às envolvidas desde os primeiros 
contatos para a realização das entrevistas. Essas foram a “espinha 
dorsal” da presente pesquisa. Por isso, a escuta cuidadosa, atenta 
a cada palavra, respeitando as perguntas previamente definidas, 
evitando interrupções na fala de cada entrevistada foi condição 
para a realização do trabalho.

Para a análise das entrevistas consideramos, ainda, as orien-
tações da perspectiva de análise de conteúdo nos moldes defini-
dos por Bardin (2011), seguindo as suas três fases: pré-análise, 
exploração do material e tratamento dos resultados com atenção 
a inferência e interpretação. Essa abordagem pode ser aplicada a 
diferentes discursos e formatos de comunicação. O que se espera 
é que o pesquisador busque compreender os variados aspectos 
que podem estar indicados nas mensagens dos entrevistados, ou 
seja, é preciso identificar o visível e o não visível. Assim, bus-
camos atenção tanto ao significado da comunicação quanto aos 
seus possíveis e variados sentidos.

A pré-análise consiste em uma leitura inicial e é a base da 
sistematização das ideias iniciais presentes nas narrativas das 
professoras de educação básica. Esse momento do trabalho per-
mitiu-nos categorizar as informações com atenção aos objetivos 
da pesquisa e a análise dos dados, o que nos permitiu melhor 
interpretação e análise. Conforme Bardin (2002, p. 117):

a categorização é uma operação de classificação de ele-
mentos constitutivos de um conjunto, por diferenciação 
e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género 
(analogia), com os critérios previamente definidos.
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Dessa forma, buscamos o que se apresentava em comum nas 
falas das professoras. Foi comum verificar nas narrativas docentes, 
por exemplo, o identificar-se como negra como sendo um pro-
cesso, a ausência ou desconsideração das relações étnico-raciais 
em suas escolas como um todo, a intenção de trabalho permanente 
nas suas próprias práticas acerca das relações étnico-raciais, e, 
uma trajetória de vida marcada por preconceito e discriminação.

Diante do exposto, chegamos a três categorias: Constituição 
complexa e dolorosa do ser negra; violência externa e autoafir-
mação permanente; e, relações étnico-raciais como valorização 
histórica e cultural cotidiana.

As professoras têm entre 32 e 42 anos, duas são Pedagogas 
e as demais são formadas, respectivamente, em: Letras, História 
e Física. O tempo de atuação no magistério estende-se de oito a 
dezessete anos. Apenas uma possui especialização (39 anos sendo 
17 de magistério na área de Pedagogia) e uma possui mestrado e 
cursa doutorado em História (32 anos sendo 06 de magistério na 
área de História).

1 Complexidade e dores no processo 
de constituição do ser negra

Situações desgastantes emocionalmente associam-se ao 
“considerar-se negra” nas narrativas das professoras sejam por 
questões localizadas na infância, sejam mesmo na vida adulta, 
havendo, inclusive, aquelas que passaram a se considerar negras, 
somente, quando adultas.

Ao serem questionadas se se consideravam negras e o que 
seria ser negra, houve quem declarasse, por exemplo, que: “Eu 
sou negra, sim, apesar de ser uma descoberta recente. [...]. Eu 
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passei a minha vida, infância, adolescência, inteira sem saber que 
eu era negra” (ADRIANA, 2020).

A professora associa a indefinição ao fato de, apesar da sua 
mãe ser negra, suas irmãs serem consideradas brancas por pos-
suírem traços genéticos da família paterna. Em sua infância, não 
possuía acesso a discussões de cunho político que chegassem às 
desigualdades sociais, por exemplo. Em que pese o seu apelido 
de infância ser “nega”, ressaltando suas características físicas 
diferentes das que possuíam suas irmãs, o considerava como 
um simples apelido e não algo que pudesse ser associado a uma 
definição de cunho étnico-racial. Somente aos 38 anos (há um 
ano, na ocasião da entrevista, em 2020, tinha 39 anos), após o 
contato com a obra “Quem tem medo do feminismo negro?”, de 
Djamila Ribeiro, foi que passou a se compreender e definir-se 
como negra. O contato com a obra permitiu-lhe:

perceber que existe toda uma pauta, uma discussão que 
gira em torno das questões raciais, que gera toda uma 
desigualdade social, econômica, cultural, política, que 
eu estava completamente alienada desse contexto. Foi [...] 
como uma forma de me conhecer, e compreender quem eu 
era, (eu falo em termos de raça, enquanto mulher negra) e 
quais questões estavam ligadas à minha subjetividade e à 
minha ancestralidade. Eu comecei a buscar, eu comecei a 
descobrir, a partir das minhas leituras, dessa minha cons-
trução intelectual foi que eu pude compreender situações 
de racismo que eu passei na minha infância, na minha 
adolescência e na minha vida adulta que na ocasião, eu 
não compreendi que foi racismo (ADRIANA, 2020).
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Vemos que, apesar de Adriana não se ver, não se compreen-
der como negra, a sociedade a via como negra e, em decorrência 
disso, discriminava-a. Mas pela falta de compreensão sobre o 
que histórico e culturalmente tem sido considerado e tratado a 
respeito do ser negro ou negra no Brasil, não tinha consciência 
de quem era verdadeiramente e, consequentemente, da violência 
que sofria, do racismo a que era submetida continuamente.

Ao ser questionada sobre “o que é ser negra”, declarou que:

“ser negra para mim, é uma construção cultural e política, 
social, cultural, política... Então, ser negra para mim, vai 
além dos traços físicos. É uma questão de identificação com 
a minha ancestralidade africana e uma questão política e 
de identidade” (ADRIANA, 2020).

A professora Manuela (32 anos) é outro exemplo de desco-
berta recente. Somente após os seus 25 anos, passou a se reconhe-
cer como negra. Segundo ela, o reconhecimento é um processo e 
que, no seu caso, começa quando decide parar de alisar o cabelo 
e assume o seu cabelo naturalmente cacheado e, ainda, considera 
que o processo está em desenvolvimento. Ao ser questionada 
sobre as razões de considerar-se negra, declara:

Por que eu me considero negra? Porque eu apresento as 
características que me falam que eu não sou uma pessoa 
branca. Eu me considero preta porque eu já tenho na minha 
bagagem de vivências toda uma experiência de sofrer 
racismo, sabendo que esse racismo que eu sofri, ele veio 
desde práticas individuais, mas, também é um racismo 
estrutural, que vem das instituições, não apenas de pessoas. 
E também me considero preta porque a minha identidade 
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ela é construída baseada tendo como uma orientação 
fortes influências da cultura africana (MANUELA, 2020).

Em sua fala expressa que o “ser negra, é uma questão bem 
complexa” em decorrência do fato de que a miscigenação ocor-
reu, no Brasil, de forma negativa e violenta com propósitos de 
embranquecer a população, logo, de negação das origens indí-
genas e africanas. Como fruto dessa miscigenação, há pessoas 
com diferentes tonalidades de pele e que se reconhecem como 
negras. Mas, no País, é forte a associação de peles mais escuras e 
cabelos crespos, por exemplo, como sendo pessoas negras e, por 
isso, quanto mais escuro o tom de pele, maior a possibilidade 
de a pessoa vir a sofrer preconceito racial. Ser negro, no Brasil, 
segundo Manuela (2020) tem muito a ver com o fato de ter sofrido 
racismo. Mas, ainda, seria, também, possuir uma conexão com 
elementos próprios da identidade africana.

O que a professora Manuela afirma tem relação direta com 
o que Souza (1990, p. 77) declara desde a década de 1980, quando 
afirmava que “ser negro não é uma condição dada a priori. É um 
vir a ser. Ser negro, é tornar-se negro” e esse processo é marcado 
por violência constante, sem pausas ou repouso, por uma dupla 
injunção: a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito 
branco e a de recusar a presença do corpo negro.

Apesar do avanço dos estudos e pesquisas sobre relações 
étnico-raciais e educação, ocorrido nos últimos anos no Brasil, o 
aspecto “cor de pele” parecesse, ainda, sobressaltar-se nas vivên-
cias dos sujeitos. Na análise de Coelho e Silva (2015, p. 697), por 
exemplo, os autores destacam que “infelizmente, a cor da pele 
permanece entre os marcadores sociais relevantes na reprodução 
dos mecanismos preconceituosos e discriminatórios, na relação 
havida entre estudantes na escola”.
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O exemplo da professora Dália (38 anos) é representativo 
do que chamou a atenção a professora Manuela (2020) e do que 
salientam Coelho e Silva (2015). Por possuir pele mais clara e 
cabelo liso, na infância, chegou a ser chamada de “a indiazinha”; 
e na adolescência, “Pocahontas”, o que a fez crescer fazendo uma 
associação identitária com a cultura indígena, apesar de possuir 
familiares negros e ter, na sua irmã mais velha, uma representa-
ção de pessoa com pele mais escura e cabelo crespo e cuja traje-
tória escolar foi marcada por muito preconceito e discriminação. 
De acordo com Gomes (2019, p. 25):

qualquer processo identitário é conflitivo na medida 
em que ele serve para me afirmar como um ‘eu’ diante 
de um ‘outro’. A forma como esse ‘eu’ se constrói está 
intimamente relacionada com a maneira como é visto e 
nomeado pelo ‘outro’.

Nesse aspecto, como na sua infância e parte da adolescência, 
era vista como indígena assumiu essa representação, como sendo 
a sua etnia. Diante da pergunta de como era ser negra, pensou e 
buscou elementos que justificassem que era e se percebia como 
negra. Na maioria das vezes, reconhecer-se como negra, significa 
carregar marcas e dores antes silenciadas e encobertas.

Somente na vida adulta, a partir da experiência de usar dreds 
no cabelo, foi que a professora Dália passou a sentir o que, segundo 
ela, é “ser negra”: “Quando eu coloquei dreads, que eu passei 4 anos 
de dreads, eu senti o que era o preconceito com as pessoas negras” 
(DÁLIA, 2020). O “ser negro”, assim, em sua concepção vai além 
do aspecto pigmentação da pele. Além da vivência do racismo 
experimentado na vida adulta, a professora declara a associação com 
características culturais como sendo base da constituição do ser negra.
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A professora Edite (32 anos), além de ter o “ser negra” como 
uma descoberta recente, considerava-a como algo vindo de fora. 
Para explicar melhor, cita a frase atribuída a Joice Berth sobre ser 
negra: “eu não me descobri negra, eu fui acusada de sê-la”. Nesse 
sentido, destaca o que chama de “carga social”, o racismo, o qual 
declara enfrentar cotidianamente. Na afirmação de ser negra, 
declara que: “eu me considero uma mulher negra pela minha cor 
da pele, pelo meu cabelo, pelos meus traços do rosto e pela carga 
social que eu carrego” (EDITE, 2020).

As entrevistadas reconhecem que o “ser negra” é uma 
construção, muitas vezes, dolorosa. É reconhecer-se com muitas 
e diferentes marcas. Um ponto em comum em todas as entre-
vistadas é o reconhecimento em ser negra prioritariamente pelo 
fenótipo que apresentam. Todas declararam ver-se como negras a 
partir de características associadas a cor da pele, nariz e cabelos, 
por exemplo. Geralmente a identificação do ser negro, no Brasil, 
é definida pelo cabelo e cor da pele. Porém, essa identificação vai 
além, de acordo com Munanga (2019, p. 19) pelo fato de

terem sido na história vítimas das piores tentativas de 
desumanização e de terem sido suas culturas não apenas 
objetos de políticas sistemáticas de destruição, mas, mais 
do que isso, de terem sido simplesmente negada a existência 
dessas culturas.

As narrativas das professoras apontam trajetórias de vida 
marcadas por incertezas, indefinições e mesmo por situações 
de preconceito e discriminação racial sem que fossem, naqueles 
momentos iniciais de vida, infância ou adolescência, compreendi-
das. Essa falta de compreensão pode estar associada, justamente, 
ao desconhecimento dessa história de tentativas de destruição 
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cultural e desumanização de que trata Munanga (2019). Quanto 
às situações de preconceito e discriminação racial, especifica-
mente, são aquelas que fazem referência às características de pele 
e de cabelo, como bem salienta, também, Müller (2006) quando 
afirma que, no Brasil, cor de pele, tipo de cabelo e outros aspectos 
físicos são tidos como indicadores de diferenças e desigualdades, 
ressaltando que quanto mais se tem a pele escura, mais se é tratado 
como se fosse inferior. Ou seja, como aparecem nas narrativas das 
professoras, características físicas e a associação com a vivência 
no racismo marcam, constituem o “ser negra”. Dessa forma é que 
ele se completa com questões de identidade e posicionamento 
político, como salienta a professora Adriana (2020).

Particularmente sobre as mulheres, Gomes (2003) destaca 
que, no processo histórico e cultural brasileiro, as mulheres 
negras constroem sua corporeidade em meio a um movimento 
tenso de rejeição/aceitação e negação/afirmação do corpo. Nesse 
sentido, o cabelo, por ser um dos elementos mais visíveis e desta-
cados do corpo, constitui uma simbologia que difere de cultura 
para cultura. Desse modo, o aspecto “cabelo” leva as crianças e 
adolescentes negros a serem obrigados a conviver com a ideia de 
inferioridade a respeito de seu pertencimento étnico-racial.

A corporeidade está para além de uma interpretação bioló-
gica do corpo ou da relação do corpo com movimento. Envolve 
um caráter social visto que o corpo é expressão de valores, 
sentimentos, culturas, linguagens, identidade. Bem esclarece 
Gonçalves (2005) quando afirma que no corpo constroem-se as 
relações sociais e por isso ele expressa tanto a história do indi-
víduo quanto a história acumulada de uma sociedade que nele 
imprimiu seus códigos. Por isso o corpo sente e, em movimento, 
os sentidos se intercomunicam formando uma síntese perceptiva.
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Assim é que a sociedade, ao emitir opiniões negativas sobre 
corpo e cabelos das mulheres negras, fomenta uma construção 
identitária negativa. Uma ruptura com esse estado de coisas 
é possível quando se tem acesso a diversos espaços em que as 
questões raciais são tratadas de forma positiva (GOMES, 2005). 
A partir do contato com mundos diferentes, literaturas, relações 
sociais e pessoais, as mulheres entrevistadas construíram um 
novo perfil identitário, e hoje, tentam fortalecer outras mulheres 
para que possam assumir suas reais identidades. Nesse aspecto, 
concordamos com Munanga (2019, p. 39) ao afirmar que:

aceitando-se, o negro afirma-se cultural, moral, física e 
psiquicamente. Ele reivindica com paixão, a mesma que 
o fazia admirar e assimilar o branco. Ele assumirá a cor 
negada e verá nela traços de beleza e feiura como qualquer 
outro ser humano ‘normal’.

Dessa forma foi que, enquanto criança e adolescente, a pro-
fessora Dália (2020) não sofreu diariamente ao ser associada a 
uma “indiazinha”. Mas, com o passar dos anos e uma mudança 
natural de cabelo que o deixou crespo e, sobretudo quando ado-
tou dreads, passou a sofrer cotidianamente racismo, momento 
em que passou a se conscientizar e a se identificar como negra.

A diferença temporal em relação à identificação recente 
como negra é da professora Pilar (42 anos). Ao ser questionada, 
afirmou prontamente que: “Eu me considero negra desde que 
nasci, apesar de nascer de uma família aparentemente branca” 
(PILAR, 2020). O “aparentemente branca” refere-se à tonalidade 
mais clara da pele de seus pais. Apesar de considerar-se fruto 
de uma mistura, sobretudo entre negros e indígenas, define-se 
como negra por identificar-se com a cultura negra (músicas, 
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lutas, religiosidade, por exemplo). Afirma que foi se afirmando 
na sua identidade, algo que a tornou: “uma pessoa até mais forte, 
mais guerreira, fiz muitas conquistas, tive que me superar, tive 
que superar vários preconceitos e isso só me fez mais forte” 
(PILAR, 2020), bem nos moldes definidos por Munanga (2019).

A professora Pilar (2020) apresenta, ainda, consciência 
sobre a constituição do negro no Brasil, quando diz que:

a gente não nasce negra, a gente não nasce mulher, a 
gente torna-se, né? A partir das nossas características, a 
formação da minha identidade, da minha personalidade, 
me tornei negra, mas me considero negra desde que nasci, 
porque nasci com essa característica diferente das minhas 
irmãs, da minha família e desde que eu nasci meu pai 
disse: “ela é negra”!

Embora, e como era de se esperar, não tivesse problema 
algum no âmbito familiar por ter nascido com pele mais escura 
do que seus pais e irmãs, remetendo suas características a outros 
familiares, sofreu com preconceito e discriminação na esfera 
pública. Segundo ela: “Sempre tive problemas, não comigo, mas 
sempre com alguns... a questão do bullying na escola, em outros 
espaços também as pessoas sempre jogaram isso, como isso fosse 
uma coisa ruim” (PILAR, 2020).

Problemas no âmbito escolar ocorrem não apenas nas 
relações entre os alunos. Elas podem existir, também, na relação 
professor-aluno ou entre os próprios profissionais da instituição. 
Sobre a relação professor-aluno, Gonçalves (2007), ao investigar 
a percepção de professores sobre o desempenho de alunos negros 
verificou diferenciação no tratamento dispensado aos alunos, 
que perpassava desde o não reconhecimento ou desconfiança 
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das potencialidades dos estudantes até a submissão a castigos 
e punições. Ou seja, constatou-se tratamento diferenciado por 
subestimação da capacidade dos alunos, desconsiderando, por 
exemplo, o fato de que parte deles vive em condições familiares 
ou mesmo escolares problemáticas e que, portanto, dificultam 
o sucesso do aluno. O tratamento diferenciado tinha por base o 
preconceito por questões étnico-raciais.

Esse aspecto é bem salientado por Cavalleiro (2003) em 
suas pesquisas na educação infantil. A pesquisadora relata que 
no ambiente escolar há toda uma linguagem não verbal que 
condiciona o aluno negro ao fracasso, à submissão e ao medo. 
Essa linguagem é caracterizada por comportamentos, formas de 
tratamento, atitudes, tons de voz, gestos, olhares que comunicam 
preconceito e discriminação. Permeada por representações nega-
tivas quanto ao negro e as suas capacidades, a visão de alguns 
professores reforça negativamente a construção da cultura e da 
identidade da criança negra. Mesmo que cometidos de forma 
inconsciente, atos docentes nesses termos ferem e marcam, 
provavelmente, por toda a vida, como bem salienta Cavalleiro 
(2003). Torna-se necessário maior cuidado no ambiente escolar 
para que a escola, instituição social que deve ser plural e livre 
de preconceito e discriminação, não contribua para perpetuar 
desigualdades de tratamento e oportunidades.

O trabalho de Castro e Abramovay (2006) e que abarcou 
dez capitais brasileiras, fornece dados suficientes que compro-
vam a existência do racismo e da discriminação no cotidiano 
escolar. O aluno negro é, comumente, humilhado nos apeli-
dos que recebe dos colegas e muitas vezes no tratamento e na 
omissão observada por parte dos professores. A discriminação 
na escola pode ocorrer por duas vias: de forma isolada apenas 
entre os atores escolares, mas, também, mediante várias ações, 
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ausências e escassez de discussão sobre o assunto na escola, o 
que contribui para sérios prejuízos no processo de aprendizagem 
do estudante negro, além de causar a ele problemas identitários e 
intenso sofrimento psicológico.

Dessa forma é que muitas crianças e adolescentes, como 
uma espécie de defesa inconsciente, passam a negar a identidade 
negra, posto que são forçados cotidianamente a vê-la como algo 
ruim. Nesse sentido, bem se posiciona a professora Manuela 
(2020) quando afirma que:

durante muito tempo eu não me via enquanto preta, negra, 
até porque eu achava que eram palavras assim que carre-
gam peso pejorativo muito ruim. Então, pra você ver, como 
o racismo ele é tão sutil e chega a ser tão cruel que a gente 
tende a associar, aqui, tudo que é negro e preto é ruim. 
Então, por exemplo, eu me entendia enquanto morena, 
morena clara, morena cor de jambo, e não enquanto negra 
(MANUELA, 2020).

E esse processo de negação identitária da professora durou 
25 anos. Enquanto isso, Manuela vivenciou o racismo, pois como 
ela mesma afirma: “se você não se reconhece enquanto negro 
ou negra, a sociedade ela vai te apontar e isso é uma hora ou 
outra e geralmente aponta da forma mais cruel”, e essa é a forma 
racista. Nesse sentido, recorda que sofreu racismo na escola. Ao 
estudar em determinada instituição particular situada em bairro 
de classe média (Nova Parnamirim), sofreu, inclusive, por ser a 
única aluna negra na instituição. Ao exemplificar as situações, 
a professora Manuela (2020) declara que: “eu fui chamada de 
macaca, zoavam o meu cabelo, fui excluída de alguns trabalhos 
em grupo, entre outras coisas”.
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Quando estudantes negros e negras são o alvo da discri-
minação e de preconceitos na escola, podem vir a construir 
uma imagem negativa de si, mesmo que ainda não se conside-
rem ou não tenham a consciência do que é ser negro no Brasil. 
Esse processo de negação, que pode ser inconsciente, tem sido 
visto erroneamente do “lado de fora” como se “o próprio negro 
produzisse a negação de sua identidade” ou de que “são eles os 
racistas” (COELHO e SILVA, 2015, p. 693). Isso remonta ao que 
William Du Bois (apud COELHO e SILVA, 2015) chama de dupla 
consciência (double consciousness). Esse conceito potencializa 
a compreensão dos danos ocasionados pelo racismo sobre a 
subjetividade, identidade e dignidade, sobretudo de crianças e 
adolescentes negros. A internalização da imagem do outro cons-
truída pelo discurso branco dominante tende a provocar conflito 
psicológico na população negra que pode sofrer por toda uma 
vida. Vivenciar isso no interior da escola pode ser algo ainda 
mais devastador, pois se experimenta diariamente o sofrimento 
naturalizado em um ambiente onde supostamente dever-se-ia 
aprender a conviver de forma respeitosa e saudável, protegida de 
toda a forma de violência.

Os relatos das trajetórias escolares permeadas de xinga-
mentos, apelidos, insultos e hostilidades destinadas ao 
aluno negro é, sem dúvida, prova da omissão do sistema 
educacional nas pessoas dos atores escolares, demons-
trando essa ser uma prática naturalizada e disseminada 
na educação brasileira que tem trazido intenso sofrimento 
a população negra (MARTINS e GERALDO, 2013, p. 70).

É preciso revisão constante das práticas escolares para que 
a escola possa ser “concebida como um espaço fundamental para 
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que se estabeleça um diálogo significativo com as novas gerações 
sobre o respeito às diversidades” (GONÇALVES, 2007, p. 76). Isso 
aponta a importância da formação continuada dos profissionais 
da educação (todos os que trabalham na escola e não, somente, os 
professores) com atenção a conteúdos específicos do âmbito da 
diversidade, mas, também, com atenção ao desenvolvimento de 
sensibilidades para se compreender e lidar respeitosa e contextu-
almente com as questões de todos.

2 Impasses entre negação externa 
e autoafirmação permanente

Os anos passam e como fica a questão racial na vida das 
professoras negras? Como as professoras vivenciaram as relações 
étnico-raciais na sua vida escolar, acadêmica e, hoje, profissional? 
É possível encontrar junto a elas, histórias de reprovação externa 
mesmo em meio à vida acadêmica e profissional, portanto, 
adulta. O que se tem é toda uma história de vida marcada por 
violência que exige postura vigilante e de afirmação permanente.

A construção do “ser negra” é algo doloroso e marcante. A 
professora Adriana (2020), por exemplo, chama-nos atenção mais 
uma vez sobre a receptividade negativa quanto ao quesito: cabelo. 
Segundo ela, na própria universidade (UFRN), determinada pro-
fessora aproximou-se em decorrência de suas tranças e declarou:

“como é que faz pra lavar?” E pegou no meu cabelo com 
certo nojo. Eu disse: “lava uma vez por semana”. Ela fez 
uma careta. Eu disse: “Por quê? Você já perguntou às 
pessoas que fazem escova quanto tempo elas passam com a 
escova no cabelo? Porque também é uma semana ou mais”. 
Ela riu. Mas, também foi só essa vez (ADRIANA, 2020).
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O atributo “cabelo” ocupa lugar proeminente em uma 
sociedade racista como um elemento marcante na definição de 
identidades e, assim, a depender de suas características tende 
a ser considerado como marca de superioridade ou inferiori-
dade. Para compreendermos isso basta recordarmos expressões 
comuns e difusas de “cabelo bom” e “cabelo ruim”, sendo esse 
último correntemente associado ao ser negro/a. Como isso reper-
cute na vida de mulheres negras? As narrativas das professoras, 
aqui apresentadas, dão bons demonstrativos.

Nesse aspecto Silva Júnior e Almeida (2020) bem recordam 
que uma das marcas do racismo refere-se à subjetividade ferida 
de mulheres negras que percebem os cabelos crespos de forma 
negativa. O que as faz, por vezes, mudar o cabelo. Gomes (2019) 
não nos deixa esquecer que essa tentativa de mudança pode 
significar uma maneira de afastar-se de um lugar considerado 
inferior. O alisar o cabelo pode ser visto como uma forma de 
expressão de uma situação tensa na vida das mulheres. Dessa 
forma é que, como fez a professora Edite, por exemplo, decidir 
realizar a chamada transição capilar e assumir o cabelo crespo 
pode ser considerado uma postura não só pessoal, mas política e 
de caráter coletivo.

A professora Manuela (2020), por sua vez, além de sofrer 
racismo na escola onde estudava (onde, entre outras coisas, 
“zoavam o meu cabelo”) inclusive por ser a única aluna negra, 
recorda o preconceito vivido em outras instâncias ao longo da 
sua vida, o “racismo sutil” que, em suas palavras “vai minando as 
nossas vidas em várias instâncias que a gente vive”. Isso decorre 
de afirmativas diretas ou mesmo de linguagem não verbal. Ela 
recorda, por exemplo, que já foi “olhada torta em restaurante, por 
outros clientes, quando eu frequentei alguns restaurantes que são 
relativamente com preço caro, aqui em Natal”.
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A professora Pilar (2020), por sua vez, relembra que, na pri-
meira escola onde trabalhou, era a única professora negra e que 
assim se considerava, visto que outra colega, por alisar o cabelo 
afirmava-se como não negra. Ao colocar a diversidade e a cultura 
negra na pauta das discussões, sofria resistência e havia aqueles 
que alegavam tratar-se de “racismo inverso”. Dessa forma, as 
ações no âmbito da diversidade ficavam circunscritas ao mês 
de agosto, mês do folclore. A afirmação de “racismo inverso” 
parece ser bem cômoda para aqueles que não desejam discutir 
o assunto, que não possuem argumentos válidos suficientes para 
sustentar o seu ponto de vista de negação. Essa espécie de “ideia 
feita” contra as discussões sobre relações étnico-raciais na escola 
representa uma postura racista em movimento e, infelizmente, 
persiste em muitas instituições escolares apesar de tais discus-
sões constituírem-se uma determinação oficial conforme Lei 
federal n. 10.639/2003.

A experiência da professora Dália (2020) demonstra, igual-
mente, o racismo em movimento. Recorda que ao passar a usar 
dreads, percebeu rejeição das pessoas e oportunidades que come-
çaram a se fechar no quesito profissional. São suas as seguintes 
palavras: “Determinada escola, eu não coloco currículo porque 
eu já sei que ali, é um espaço que não me cabe, não estou inserida, 
e talvez também não gostaria de estar lá”.

Outro exemplo representativo é o da professora Edite 
(2020). O que ela nos apresenta reforça a percepção do racismo 
pautado em estereótipos. Em termos pessoais, lembra-se de “ir a 
estabelecimentos comerciais e ser seguida e acharem que eu sou 
suspeita de furto”. Em âmbito profissional, recorda que houve 
escola em que trabalhou que, depois de sofrer perseguição e 
adoecer, pediu para ser transferida de instituição. Os anos pas-
sam, mas permanecem frequentes posturas inapropriadas, por 
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exemplo, em relação ao seu cabelo. Ao optar pela transição do 
cabelo alisado para o cabelo natural, usou tranças. Em meio a 
diferentes ocasiões, lembra, por exemplo, que:

Cheguei a ouvir uma coordenadora de uma escola privada 
que eu trabalhava, que ela queria ver quando isso aí tivesse 
fedendo a azedo, se referindo ao meu cabelo trançado. [...]. 
Nessa escola enfrentei resistência pra conseguir trançar o 
meu cabelo. Eu precisei duma autorização pra trançar o 
meu cabelo e eu ainda dei uma driblada pra conseguir essa 
autorização. Joguei uma conversa que se não autorizassem 
eu ia conseguir acusá-las de racismo, enfim (EDITE, 2020).

Os problemas arrastavam-se desde a sua infância. Ao recor-
dar sobre a sua vida escolar, comenta: “eu era tida como uma 
criança feia. Porque não tinha o cabelo liso, que minha pele era 
escura, meu nariz largo” (EDITE, 2020). Mesmo como criança 
e, portanto, de forma inconsciente percebia, sentia a diferencia-
ção que as próprias crianças faziam entre si. Provavelmente isso 
alimentou uma timidez constituída por insegurança fruto dessas 
relações vividas todos os dias na sua infância. Na sua vida profissio-
nal, os resquícios fizeram-se sentir. Além de sentir-se “como uma 
invasora do lugar” pela falta de representatividade de profissionais 
negros, passou a desenvolver uma prática, como ela mesma diz, 
“numa perspectiva mais individual mesmo, eu e a minha turma e 
sem seguir muito o ideal da escola como um todo”.

Essa espécie de solidão é salientada, também, pela profes-
sora Pilar (2020) quando relata a existência de muitas dificulda-
des em relação a sua aceitação. Isso influenciou o fato de ter sido, 
sempre, muito só. Declara que:
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Eu sempre fui muito só também, sempre me senti muito 
só, a solidão mesmo, da mulher negra que tem poucas 
crianças negras na sala, que você fica só porque você não 
tem amigo pra fazer os trabalhos ou você não é bem aceito, 
porque você não tem aquela beleza padrão (PILAR, 2020).

Ao lado do sentimento de solidão, a professora precisou 
e, ainda, reforçou a necessidade de superação, sobretudo no 
aspecto intelectual:

Intelectualmente eu tive que me superar, eu tive que ler 
muito, isso me ajuda hoje, no meu dia a dia, isso me ajuda 
no meu trabalho. Eu vejo que intelectualmente eu tenho 
destaque, por mais que as pessoas quisessem (não sei), 
de certa forma, se impor, eu sempre mostrei a lei, não me 
deixo abater, não sou (não é de levar desaforo), mas eu 
tenho como dar a resposta certa, no momento certo, da 
forma correta. Já me exaltei algumas vezes, porque tem 
horas que a gente perde mesmo, o bom senso. Mas, eu acho 
que isso é o embate mesmo, diariamente (PILAR, 2020).

Edite (2020), por sua vez, quando era adolescente, achava-se 
incapaz intelectualmente de entrar na universidade federal. Mas 
com o apoio da mãe que já estudara na UFRN, conseguiu entrar 
na instituição e em uma época em que não havia cotas raciais. 
Contudo, declara que:

Achava que não ia dar conta, que eu não tinha inteligên-
cia, conhecimento pra isso, quando via os outros cole-
gas falando que já leu isso, que já leu aquilo, mil coisas. 
Então eu acho que isso, prejudicou o meu desempenho na 
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graduação de não me sentir capaz. E aí eu não me envolvi 
em base científica, em pesquisa, eu não desenvolvi nenhum 
trabalho nesse sentido, nem fui atrás (EDITE, 2020).

Um possível caminho para mudança desse estado de coisas 
é a formação intelectual, justamente a que a professora Edite sen-
tia limites, mas que ousou enfrentar nos últimos anos, sobretudo, 
a partir do momento que começou a ler obras de pesquisadores 
negros e passou a se sentir mais empoderada. Segundo as suas 
próprias palavras:

eu acho que quando a gente conhece a nossa história 
melhor, nos dá uma motivação a mais pra seguir em frente, 
e seguir resistindo e lutando contra essas barreiras que 
o racismo impõe para as pessoas negras (EDITE, 2020).

Vimos, como bem salienta Gomes (1995), que a chegada 
ao magistério para a mulher negra representa uma culminân-
cia de múltiplas resistências e afirmações. É preciso vencer o 
racismo nas escolas e universidades para prosseguir nos estudos 
e, depois, firmar-se na profissão. O caminho é espinhoso tendo 
em vista que há mecanismos sociais definidos culturalmente no 
País que são usados para fazer com que o não branco permaneça 
silenciado, não saia do “seu lugar”. Um desses mecanismos é o 
enfrentamento inverso, uma espécie de racismo em movimento 
de parte dos próprios colegas professores, para que as questões de 
diversidade não encontrem espaço nas escolas. Por isso a impor-
tância de que professores negros e não negros (uma vez que a 
responsabilidade é de todos) conscientes de que todos são fruto 
de uma constituição que abarca elementos de diferentes matrizes 
civilizatórias, adotem permanentemente práticas e trabalhos 
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com conteúdos e questões sociais que envolvam a diversidade. 
O trabalho pontual esvazia politicamente as discussões sobre o 
tema e, assim, não atinge as relações de poder que sustentam as 
diferenças. E o que é preciso fazer?

É preciso problematização. A observação atenta acompa-
nhada de questionamentos sistemáticos leva ao reconhecimento 
das diferenças como um ato político. Isso é base para a propo-
sição de ações concretas e contextualizadas com resultados 
observáveis em termos de reconhecimento e valorização das 
diferenças. A diversidade existe e a diferença, que não é sinô-
nimo da primeira, é uma produção da sociedade voltada para 
a hierarquização e estratificação social. A conscientização sobre 
esse aspecto é condição primeira para um trabalho adequado nas 
escolas, o qual de forma alguma deverá ser pontual ou realizado 
por meio de disciplinas isoladas.

Na atuação como docentes de educação básica, as pro-
fessoras participantes da pesquisa presenciam a realização de 
ações pontuais sobre o tema da diversidade. O mês de novembro 
é o eleito para tanto, no qual, de modo geral, o que se tem são 
momentos de apresentação cultural, por vezes, marcados pela 
“folclorização”, postos que desacompanhados de discussões 
adequadas, sem debate fundamentado sobre a questão racial, 
sem trabalho de desconstrução de negatividade junto às crian-
ças, nada de trabalho consistente e sistemático. Nesse sentido, a 
escola deixa de cumprir o seu papel constitucional de promotora 
de educação de qualidade para todos, pois reforça a opressão que 
crianças ou jovens, adolescentes ou adultos negros sofrem em 
função do racismo.

A professora Adriana (2020) apresenta-nos um infeliz 
exemplo de como as experiências de matrizes africanas são 
recebidas por professores em algumas escolas. Relembra que, em 
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determinada ocasião, por não entender adequadamente sobre 
religião de matriz africana, convidou uma filha de Pai de Santo 
para uma roda de conversa para seus alunos sobre o candomblé, 
sobre os orixás. Ao chegar à escola, uma professora evangélica 
a recebeu falando: “Tá trazendo catimbozeira pra escola agora, 
[professora Adriana]?” (ADRIANA, 2020).

Além disso, há instituições em que a temática das relações 
étnico-raciais não é trabalhada, nem mesmo cogitada. O tema, 
na instituição em que a professora Manuela trabalha, segundo 
ela, “efetivamente não é tratado”. O que se tem é um conjunto de 
atividades pontuais no dia 20 de novembro, dia da Consciência 
Negra e, mesmo assim, por iniciativa do Grêmio da escola sem 
qualquer apoio da equipe de coordenação e gestão. A postura 
do corpo docente pode ser compreendida a partir do momento 
em que, por sugestão de alguém (que a professora Manuela não 
identificou) para que fosse implantada uma disciplina sobre cul-
tura afro e indígena, a maior parte dos docentes não concordou 
alegando que não era algo necessário aos alunos. Tudo isso é 
um indicativo da negação da diferença. Professores negam-se a 
tratar questões raciais como legítimas e parte chega “a chamar 
de mimimi, vitimismo, entre outras coisas” (MANUELA, 2020).

O que as professoras declaram confirma o que muitos 
estudos sobre a educação das relações étnico-raciais já apontam: 
a pontualidade das ações nas escolas de modo geral. Mesmo 
após 18 anos da promulgação da Lei 10639/2003, o que se tem 
é a ausência de discussões e trabalhos sistemáticos no âmbito 
escolar. Isso contribui até mesmo para que a cada nova geração a 
questão racial não seja tematizada nem mesmo na família, posto 
que novos sujeitos são formados sem que a questão racial seja 
tematizada de forma sistemática em suas vivências formativas 
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na esfera escolar. A professora Manuela (2020) nos dá um bom 
exemplo disso ao afirmar que:

Apesar de ter essa ancestralidade preta, a questão 
étnico-racial, a questão de raça, nunca foi algo conversado 
na minha família, a gente sabe que sofria racismo. Minha 
mãe, minha vó, com certeza sofreram, narram vários 
episódios, só que não havia esse entendimento e muito 
menos uma construção que me fizesse entender que eu 
era uma mulher preta, que também sofria provavelmente 
iria sofrer o que elas sofreram.

A exceção, em relação à postura institucional frente à diver-
sidade, parece ficar por conta da experiência da professora Dália 
(2020) cuja escola privada em que atua, ao trabalhar por pro-
jetos nas unidades de ensino, de forma mais constante envolve 
questões culturais o que abarca diferentes matrizes civilizatórias. 
Diante de possíveis casos de preconceito ou discriminação racial, 
a atuação dos profissionais tende a ser imediata tendo em vista o 
respeito à diversidade e à igualdade de direitos, segundo ela. Isso, 
de certo, é algo definidor na orientação a que devem seguir os 
professores na escola e que uma vez contrários a tal orientação, 
devem sair dela por não se enquadrarem em seus princípios (de 
escola privada). Como professora negra e que concorda com os 
princípios educativos da escola, a professora Dália (2020), mesmo 
sendo de uma área considerada dura, como o é a Física, tem dado 
a sua contribuição na discussão e proposição de atividades pro-
motoras de uma educação para as relações étnico-raciais, como 
veremos a seguir.
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3 Diversidade como valorização histórica 
e cultural cotidiana

Apesar de não tratar, em seu plano de trabalho, de modo 
específico do tema das relações étnico-raciais, a professora Dália 
(2020) não abre mão de discutir sobre o assunto sempre que tem 
a oportunidade (cena de preconceito, acontecimentos na mídia, 
mulheres negras na ciência etc.). Ou seja, o caráter transversal no 
trato com o tema faz parte da sua prática docente.

Por transversalidade compreendemos atividades e temas 
trabalhados no decorrer do ano letivo e não localizados em dis-
ciplinas ou unidades de ensino específicas. Trabalhar com base 
na transversalidade significa estarmos atentos às necessidades e 
questões do presente do aluno, encontrando nele, possibilidades 
de valorização do seu cotidiano. Portanto, ações transversais 
atendem à diversidade social e étnico-racial materializada em 
sala de aula.

Esse caráter transversal e o atendimento a questões de etni-
cidade conforme a Lei 10639/2003 ficam muito evidentes, por 
exemplo, no relato da professora Dália sobre a sua aula relativa a 
ondas sonoras, vejamos:

E aí a gente começou a falar sobre instrumentos de per-
cussão, e aí os alunos começavam a chamar de macumba, 
o batuque, o atabaque, e eu fui abordando sobre a história 
dos instrumentos, da cultura afro-brasileira. Como é 
que eles chegaram até aqui, como é que os negros foram 
desenvolvendo seus instrumentos para poder tocar, como 
é que acapoeira se inseriu na cultura, como é que os negros 
precisavam disfarçar dançando, aquela história da capo-
eira, e isso tudo era dentro da abordagem da física, sobre 
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os instrumentos musicais, sobre a propagação do som, as 
ondas sonoras (DÁLIA, 2020).

Apesar do papel de destaque para a História do Brasil, 
Artes e Literatura, as diretrizes relativas à educação para 
as relações étnico-raciais (BRASIL, 2004) sinalizam para a 
responsabilidade dos docentes de todas as áreas e disciplinas 
escolares no atendimento à Lei 10.639. Todas as áreas possuem 
conteúdos escolares passíveis de serem associados a vivências 
de caráter étnico-racial, como bem demonstra a prática da pro-
fessora Dália (2020), a qual recorda, ainda, que, ao final da aula 
sobre ondas sonoras, foi feita uma demonstração sobre instru-
mentos musicais terminando com a abertura de uma roda de 
capoeira com dois alunos como protagonistas. Alunos esses 
que, anteriormente, nunca haviam relevado participar de rodas 
de capoeira. De certo, a experiência foi libertadora para ambos 
os alunos, mas, não somente pra eles. A professora assinala que 
a experiência exigiu que ela falasse sobre religiosidade africana 
a fim de que houvesse maior compreensão por parte dos alu-
nos. Dessa forma é que declara: “eu percebi que muitos saíram 
de lá com outra concepção a respeito, do que era a religiosidade 
[...] isso é bem libertador.” (DÁLIA, 2020).

O protagonismo dos alunos visto na aula da professora 
Dália, sobretudo em relação aos dois alunos da roda de capo-
eira, é princípio educativo orientador de uma prática respeitosa 
quanto à educação para as relações étnico-raciais. Adolescentes 
e jovens possuem cultura e uma história e precisam ser reco-
nhecidos como protagonistas dela. Suas vivências devem ser 
iluminadas pelas aprendizagens que obterão no âmbito escolar. 
Só assim a escola pode fazer-lhes sentido e possibilitar-lhes um 
desenvolvimento autônomo e consciente.
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O exemplo da professora Dália nos anima e faz-nos reiterar 
que o tratamento do tema pode ocorrer independente da introdu-
ção de novos e específicos conteúdos curriculares. O que se espera 
é que sejam revistas as possibilidades de trabalho com os conteú-
dos já existentes e definidos (a professora Dália fez isso) de modo 
que o docente possa inserir questões e discussões sobre etnicidade.

Como professores somos produtores de conhecimento. 
Logo, mais do que transmitir informações, somos responsáveis 
ética, política e pedagogicamente por proporcionar experiên-
cias de análises, reflexões e críticas de modo a levar os sujeitos 
a um próximo nível de sociabilidade com repercussões em dis-
cursos e práticas no âmbito das relações étnico raciais. Dessa 
maneira é que, apesar da persistência de preconceito e discri-
minação no interior das escolas, é possível considerarmos essa 
instituição social como palco da formação de sujeitos capazes 
de transformação social, de estruturas marcadas por discursos 
e práticas preconceituosos.

Partindo dessa perspectiva é que concordamos com Silva 
Júnior e Almeida (2020, p. 4) quando afirmam que:

com efeito, a educação e a escola podem tanto contribuir 
para a perpetuação do racismo e para a manutenção dos 
discursos inferiorizantes sobre as pessoas negras em nossa 
sociedade, quanto podem ser agentes de transformação 
social e de lutas antirracistas.

Em sua pesquisa, os autores analisam as práticas da profes-
sora Juliana (Rio de Janeiro), a qual parte de expressões racistas 
vividas, para promover aprendizagens escolares no âmbito das 
relações étnico-raciais. Ou seja, sem partir de conteúdos especí-
ficos, mas sim da prática cotidiana contextualizada (assim como 
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a professora Dália, Natal-RN), a professora “conseguiu quebrar 
o silêncio que tanto apaga, negligência e invisibiliza as ques-
tões raciais na escola, quanto desumaniza as mulheres negras”, 
segundo Silva Júnior e Almeida (2020, p. 18). O resultado de 
suas práticas é percebido no posicionamento positivo que alunas 
apresentam em termos identitários.

Em Natal-RN, a professora Adriana (2020), por sua vez, 
busca alimentar a sua prática com ações relativas à educação 
para as relações étnico-raciais com muito estudo. Salienta a rea-
lização de pesquisa sobre “literatura negra, literatura africana e 
literatura afrocentrada” para fortalecer a sua prática de contação 
de história, comprovadamente uma técnica de ensino eficaz para 
públicos de diferentes idades e identidades. Além de materializar 
a prática da oralidade, promove o exercício da memória, algo 
próprio da cultura africana e indígena.

Além da prática da contação de história, a professora 
Adriana (2020) busca promover momentos de discussão com 
as crianças. Assim afirma: “Geralmente, eu chego, eu conto a 
história e depois eu começo a conversar com os meninos sobre 
o que eles sabem de África” e isso abre margem para que a his-
tória e a cultura da África e dos africanos escravizados tenham 
lugar. Essa é a dinâmica típica das rodas de conversa. Conforme 
as próprias “Orientações e ações para a educação das relações 
étnico-raciais” (BRASIL, 2006), a roda de conversa possui sig-
nificado importante para diversas culturas, entre elas a africana 
e a indígena. Uma vez bem conduzida, a promoção da roda de 
conversa possibilita o rompimento com as hierarquias; histó-
rias, músicas e brincadeiras são aprendidas; todos têm o mesmo 
direito e condições de falar e podem ser vistos de igual maneira; 
além de materializar o princípio de organização coletiva com a 
participação de todos.
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As discussões nas aulas da professora Adriana (2020), 
sempre permeadas por questionamentos, são alimentadas para 
proporcionar compreensão da atualidade. Isso favorece que as 
crianças compreendam melhor a si e aos outros no tempo e no 
espaço. Dessa forma é que, segundo a professora,

Tem sido muito bacana perceber crianças que são negras 
se aproximarem e dizerem assim: “Tia, você tem a cor do 
meu amigo Luan.” Ou então: “Você tem o cabelo igual 
ao meu”. Professoras pararem pra pensar, sobre o que eu 
falei e dizerem: “Eu não tinha parado pra pensar nisso”. 
Você percebe que provoca, pelo menos, uma inquietação 
(ADRIANA, 2020).

A professora Pilar (2020), por sua vez, destaca, no seu tra-
balho, o aspecto cultural (música negra, manifestações culturais 
e artísticas, artistas). Seu intuito é mostrar que falar sobre negro 
não significa falar só de escravidão e, portanto, de algo ruim e 
que só leva à associação da vida do negro à história de sofrimento 
e humilhação. Há uma preocupação assertiva de mostrar os 
negros em diferentes espaços de poder. Ao mesmo tempo em que 
procura explicar a existência de toda uma conjuntura desfavorá-
vel, busca mostrar que a mudança é possível.

No trabalho com determinados temas com os alunos é pre-
ciso ir além do que comumente muito já se fez. É necessário ir 
além, por exemplo, da simples descrição da escravidão. Trabalhar 
a memória da escravidão exige atenção para as vivências dos 
diferentes povos que foram escravizados e é uma possibilidade 
de avanço no tratamento do assunto. Trabalhar sobre o negro 
exige consciência histórica e política da diversidade, o trabalho 
de fortalecimento de identidades e de direitos e, promoção de 
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ações educativas de combate ao racismo e a discriminações 
(BRASIL, 2004). Portanto, exige de todos os que fazem a escola, o 
envolvimento com o tema, que não deve se resumir, sob hipótese 
alguma, à descrição da escravidão.

Ao seguir essa perspectiva é que o trabalho da professora 
Pilar no âmbito das relações étnico-raciais não fica circunscrito 
a um mês do ano ou mesmo semana ou dias. Segundo as suas 
próprias palavras: “o meu fazer pedagógico é no dia a dia mesmo, 
de valorização, de que o negro tem sua luta, tem sua história, tem 
sua cultura, tem o seu jeito” (PILAR, 2020).

A preocupação com a continuidade das ações faz parte do 
universo, também, da professora Edite (2020), segundo a qual 
busca envolver os alunos com a cultura africana e afro-brasileira, 
por meio do trabalho com livros e sequências didáticas planejadas 
para esse fim ao longo do ano. Por que, como ela mesma explica:

Porque eu acho assim que a gente é negro todo dia e sofre 
as consequências de ser negro todo dia e não é com um mês 
do ano que a gente vai desconstruir todo o ideal racista 
e de que ser negro é ser inferior no dia pra noite. Então 
busco trabalhar sempre no meu cotidiano e sempre que 
eu me deparo com situações racistas, entre os alunos eu 
faço intervenções (EDITE, 2020).

Mas é possível encontrarmos professoras negras que se 
afastam, ao menos por algum momento, a esse perfil de buscar 
trabalhar cotidianamente as questões de etnicidade. A professora 
Manuela (2020) explica que, em suas aulas, especificamente, nas 
turmas de 2ª série do ensino médio com o tema da escravidão, 
e nas de 3ª séries do ensino médio ao abordar as teorias e polí-
ticas de branqueamento correntes na passagem do século XIX 
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para o XX, sempre promove um debate com os alunos acerca 
de questões de identidade. Além desses momentos pontuais, a 
professora exemplifica o trabalho em parceira com a professora 
de Língua Portuguesa a partir de atividade com música dos 
Racionais MC’s. Ao final, reforça essa perspectiva ao declarar 
que: “Então, a gente tem tratado assim, mas mesmo assim, sem 
nenhuma iniciativa que parta da gestão escolar, e sim coisas bem 
pontuais” (MANUELA, 2020).

Até que ponto a prática docente (temas e métodos) deve 
ser orientada ou partir de iniciativa direta da gestão escolar? 
Trabalhar com atividades pontuais e com foco no racismo é um 
caminho mais adequado? Tanto a produção acadêmica quanto a 
legislação concernente à temática defendem que não.

Vale salientarmos mais uma vez a experiência docente da 
professora Juliana cujas práticas foram objeto de análise de Silva 
Júnior e Almeida (2020). A docente bem demonstra como, por 
exemplo, experiências de negação, preconceito e discrimina-
ção podem ser pontos de partida para práticas pedagógicas no 
âmbito das relações étnico-raciais tendo em vista a possibilidade 
de mudanças de mentalidade sobre o significado do ser branco 
e do ser negro. Os trabalhos da professora partiam das vivên-
cias cotidianas e não de conteúdos escolares específicos, o que 
demonstra a possibilidade de que todo e qualquer professor pode 
trabalhar nos moldes definidos pela Lei 10.639, do ano de 2003.

Os conhecimentos e práticas propostos pela Lei 10.639/2003 
necessitam se materializar como premissa educativa, portanto, 
permanente. Para tanto requer relações de continuidade. Ações 
delimitadas no âmbito de conteúdos específicos ou circunscritas 
aos dias referentes a datas comemorativas contribuem para a 
estereotipização de eventos e sujeitos históricos, ainda que não 
seja a intenção do/a professor/a. Docentes de ensino médio, por 
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exemplo, precisam analisar e rever permanentemente suas práti-
cas de forma sensível de modo a ir além da consideração do tema 
das relações étnico-raciais como um tema de estudo ou um con-
teúdo a ser trabalhado em determinado momento da formação 
dos estudantes. Promover uma educação para as relações étnico-
-raciais requer ações valorizadoras da história e da cultura dos 
alunos de forma permanente, tendo em vista evitar que alunos/
as vivenciem de forma tão dolorosa a identificação do ser negro/a 
assim como suas professoras foram obrigadas a experimentar no 
decorrer de suas trajetórias pessoais, escolares e profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas das professoras são manifestações de trajetó-
rias condicionadas por preconceito e discriminação étnico-ra-
cial. É como se todo um século (XX) não tivesse sido capaz de 
pôr termo à influência de teorias racistas do século XIX, de fazer 
ruir o pensamento arraigado no colonialismo.

Hoje, como profissionais da Educação, mesmo que parte das 
professoras que se consideram negras, ainda, não adote a educa-
ção para as relações étnico-raciais como algo constante em suas 
práticas pedagógicas, a sua formação e atuação como professora 
de educação básica demonstra a sua importância na desconstru-
ção deste que é um imaginário anacrônico, imoral e ilegal. Mesmo 
vivenciando o racismo, as professoras conseguiram ultrapassar 
os limites impostos por toda uma série de obstáculos decorrentes 
do preconceito e da discriminação, conquistando ascensão social 
via uma carreira profissional no âmbito da Educação.

É preciso salientar que os resquícios de um imaginário do 
século XIX, ainda, pairam nas mentes de muitas pessoas, inclu-
sive, de profissionais da Educação. Isso talvez explique o fato 
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de algumas escolas não adotarem e professores não aceitarem, 
ainda, os princípios da Lei 10639/2003, apesar dos 18 anos da 
sua existência. Nesse sentido, destacamos a importância de que, 
diante da constatação de inexistência de ações ou de realização 
de ações pontuais, via de regra localizadas apenas no mês de 
novembro, as professoras negras detentoras de experiências e 
reflexões acerca das relações étnico-raciais, adotem postura de 
protagonista nas discussões e proposição de ações que promo-
vam um ressignificar do papel do negro na construção do País e 
na formação do povo brasileiro, por exemplo.

Se há algo que não se pode alimentar em relação à questão 
racial na escola, é o silêncio. Silêncio gera desinformação e essa 
reforça a indiferença e o descompromisso de todos quanto a uma das 
questões sociais mais difíceis de lidar e romper com os seus limites. 
É preciso atenção aos silêncios tendenciosos presentes no currículo. 
Sendo ele um campo de disputas e de veladas relações de poder, é 
preciso questionar a quem ele serve e quem dele está sendo excluído.

Discutir sobre a trajetória (pessoal, escolar e profissional) 
de professoras negras possibilitou-nos dar visibilidade a histórias 
de vida marcadas por aborrecimentos, sofrimentos, desrespeito, 
mas também histórias de força, de superação, de resistência e 
enfrentamentos com sucesso. Essa vivência rica de autoafirmação 
e superação é vital para alimentar discussões e ações promotoras 
e valorizadoras de uma educação para as relações étnico-raciais 
e que, assim sendo, possam promover uma reorganização, um 
redesenho de novas posturas profissionais de todos aqueles que 
fazem a escola básica, fazendo do seu cotidiano, momentos de 
desconstrução de um imaginário limitante e criminoso (ainda 
que inconscientemente), sobretudo para crianças e adolescentes, 
para a construção de um outro consciente das relações entre 
diversidade e diferença.
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DO CAMPO À REVOLUÇÃO:
A EDUCAÇÃO COMO EMANCIPAÇÃO FEMININA

Francinaide de Lima Silva Nascimento 
Rhayara Lira de Souza 

Sara Raphaela Machado de Amorim

“Minha mãe sacrificou seus sonhos para que eu sonhasse”
Rupi Kaur

“Lembre-se do corpo da sua comunidade respire o ar 
do povo que costurou seus pontos é você quem se tornou você 

mas as pessoas do passado são parte do seu tecido”
Rupi Kaur

1 À guisa de uma introdução

É urgente voltarmo-nos às pesquisas e análises para os lugares 
ocupados por mulheres na sociedade e levar a compreensão de 
um feminismo cada vez mais plural, pressupondo que a catego-
ria mulher não é universal. Dessa forma, debruçamo-nos sobre 
a discussão da educação do campo como espaço de vida e de 
transformação social para as mulheres. Para tanto, buscamos dar 
voz às perspectivas femininas acerca do potencial emancipatório 
do processo educativo.
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Para discutir as relações conceituais entre educação, rela-
ções de gênero, interseccionalidade e movimentos sociais, dialo-
gamos com Akotirene (2019), Menegat, Tedeschi e Farias (2009). 
Partimos ainda para as análises à luz de Butler (2009; 2010; 
2015), De Certeau (1996), Gleyse (2018), Federici (2017; 2019), 
Thompson (1998), Scott (1990), Gaspareto (2018), dentre outros.

No lastro das análises, estão a priori as categorias gênero 
e interseccionalidade, e emergiram dos dados obtidos as cate-
gorias corpo feminino, trabalho doméstico e reprodutivo, vio-
lência simbólica e poder. A investigação assumiu contornos de 
uma abordagem com características etnográficas, ao considerar 
as mulheres do campo uma comunidade delimitada (SADÍN 
ESTEBAN, 2010, p.164).

Participaram da pesquisa 19 mulheres, sendo 73% autode-
claradas negras e 27% pardas. No que toca à faixa etária, 63,1% 
estão entre 20 e 30 anos, 21,1% entre 30 e 35 anos, 10,5% têm 
mais de 50 anos e 5,3% estão entre 18 e 20 anos. Em relação à 
maternidade, 57,9% são mães e 42,1% não têm filhos. Este mesmo 
percentual refere-se ao cuidado destinado por elas às crianças, 
aos idosos ou a outras pessoas. Quando perguntadas sobre os 
afazeres domésticos, 73,7% são as principais responsáveis pelo 
domicílio e 26,3% cuidam das suas próprias necessidades. No 
que tange ao vínculo empregatício, 89,5% das mulheres não 
têm trabalhos formais e 10,5% têm vínculos com cooperativas e 
associações ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais sem 
Terra (MST).

As demais mulheres (89,5% das mulheres não têm traba-
lhos formais) atuam como militantes, artesãs, artistas de rua, 
em projetos sociais com juventudes, no beneficiamento de frutas 
como mangaba, caju ou outras. Além disso, são agentes sociais, 
mobilizando e articulando mulheres, jovens a associações e 
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sindicatos. Pautam Agroecologia, Economia Solidária, Reforma 
Agrária, Juventudes, Mulheres e Juventudes.

Ainda sobre a ausência de vínculos empregatícios, as nos-
sas entrevistadas são dependentes financeiramente de Auxílio 
Emergencial (44,4%), Bolsa de Estudos (27,8%), Dependentes de 
terceiros (11,1%) e outros meios financeiros (16,7%). Esses dados, 
por sua vez, sinalizam um espaço amostral de vulnerabilidades 
que delimitam situações de vida e vivência marcadamente propí-
cias à reivindicação social, como discutiremos a seguir.

Nesse sentido, as participantes são mulheres implicadas 
com o processo de educação do campo em suas relações exis-
tenciais e de resistência na região Nordeste do Brasil, detida-
mente nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Majoritariamente, são mulheres estudantes ou componentes do 
núcleo de coordenação pedagógica do Curso de Geografia pro-
movido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), com fomento do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Para a obtenção dos dados, aplicamos um questionário 
e, posteriormente, realizamos um grupo focal on-line, à luz 
de Abreu, Baldanza e Gondim (2009) e Fox (2019), bem como 
dialogamos com Dias, Castilho e Silveira (2018) acerca do uso e 
interpretação de imagens na pesquisa qualitativa.

É válido salientar ainda que, mediante o cenário pandêmico 
durante o qual se desenvolveu este estudo (segundo semestre de 
2020), o uso das novas tecnologias proporcionou uma ampliação 
significativa das possibilidades metodológicas para a realização 
da pesquisa, ultrapassando as limitações territoriais e biológicas 
impostas. Faz-se relevante destacar também que, diante das 
implicações de localização, alguns estudos são balizados pelas 
circunstâncias geográficas de seus participantes.



DO CAMPO À REVOLUÇÃO: A EDUCAÇÃO COMO EMANCIPAÇÃO FEMININA

366

No que tange à pesquisa qualitativa e, em especial, ao uso 
de grupos focais on-line, [...] a Internet não só amplia o 
número de pessoas envolvidas na pesquisa como garante 
a diversidade devido a sua capacidade de atingir àqueles 
que residem em várias regiões do país e do mundo. No caso 
de uma estratégia de pesquisa que trabalha basicamente 
com o jogo de interinfluência de grupos na formação de 
opiniões e crenças, tal diversidade é bastante apropriada, 
e potencializa as conclusões sobre consensos e dissen-
sos acerca de determinados tópicos e temas (ABREU; 
BALDANZA; GONDIM, 2009, p. 06-07).

O ciberespaço tem se configurado como possibilidade de 
fazer ciência no campo das humanidades, por meio do uso de 
vias tecnológicas. Diante disso, ressaltamos que, ao fazermos 
uso da internet para coleta de informações, ratificamos nosso 
compromisso com a ética, privacidade e segurança dos dados 
das mulheres que colaboraram com nossa pesquisa. Para este 
estudo, recortamos as falas de 4 mulheres, as quais recebe-
ram nomes de f lores para sua identificação: Peônia, Girassol, 
Margarida e Astromélia.

Inicialmente, disponibilizamos um link para acesso ao for-
mulário individual, a partir do qual coletamos dados acerca dos 
aspectos relacionados à faixa etária, questões socioeconômicas, 
dentre outros dados necessários para posterior análise.

Em reunião síncrona por meio de plataforma virtual, fize-
mos uso de imagens pré-selecionadas que ofereciam margem 
para interpretações diversas acerca das questões relacionadas 
ao ser mulher em nossa sociedade. Nesse aspecto, dialogamos 
com Dias, Castilho e Silveira (2018, p. 81) ao compreendermos 
as imagens como “materiais que carregam em seu cerne um 
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conjunto de singularidades a serem analisadas em estudos 
científicos no campo social”, apontadoras de ações sociais e 
possíveis visões de mundo.

Ainda de acordo com esses autores:

[...] As imagens possuem status metodológico dentro da 
pesquisa qualitativa e validade como material empírico, 
capaz de produzir resultados que fogem da perspectiva da 
hegemonia do material escrito. A imagem carrega consigo 
significados explícitos e implícitos, visíveis e invisíveis 
que se desveladas comunicam mensagens, revelam o pen-
samento de determinado autor ou momento histórico. 
A análise desse instrumento permite percorrer outros 
caminhos no contexto da pesquisa qualitativa (DIAS; 
CASTILHO; SILVEIRA, 2018, p.87).

Observamos que, na soma entre a leitura das imagens e os 
questionamentos feitos pelas mediadoras, foi possível o surgi-
mento de diversos temas e situações comuns às mulheres campe-
sinas, mesmo sendo estas provenientes de distintas localidades. 
As falas iniciais de cada mulher pareciam encorajar as demais ao 
diálogo, algo que aos poucos nos apresentava os maiores desafios 
por elas enfrentados em seus cotidianos e trajetórias.

A partir da análise de suas narrativas, ficam evidentes os 
conflitos próprios da condição humana frente à sociedade, às 
questões do ser mulher e da luta contra-hegemônica no campo 
pela democratização do poder. Desse modo, focando a educação 
camponesa, a análise centra-se na temática de gênero e suas inter-
faces nos movimentos sociais. Em perspectivas iniciais, os resul-
tados evidenciam a educação como ferramenta de revolução, de 
descoberta de si e do outro, de emancipação pessoal e social, mas, 
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sobretudo, enquanto processo potencialmente transformador de 
realidades e do mundo, como exporemos nas linhas a seguir.

2 As vozes das mulheres ecoam 
também do campo

Historicamente, no Brasil, o movimento de mulheres no 
campo acompanha o Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra (MST). Considerando tal contexto, assinalamos que 
as mulheres participantes da pesquisa advêm da realidade dos 
movimentos sociais e consideram majoritariamente a educação 
enquanto ferramenta fundamental ao empoderamento e à eman-
cipação social delas mesmas e de outras mulheres. Mas ponde-
ram sobre o acesso à educação. E esta tem sido, dentre tantas 
outras, as lutas femininas no contexto campesino.

Questionadas acerca de referências femininas, as partici-
pantes da pesquisa aludiram para mulheres que têm ou tiveram 
atuação política, artística, literária ou mesmo com significados 
mais subjetivos, a exemplo de Frida Kahlo, Angela Davis, Olga 
Benário Prestes, Marielle Franco, Carolina Maria de Jesus, Ana 
Primavese, Rosa Luxemburgo, Elizabeth Teixeira, Roseli Nunes, 
Margarida Alves, Natália Bonavides, Isolda Dantas, Marialda 
Moura, Rosa Negra, Luziane Ferreira, Lidiane Freire, Anunciada 
e Ana da Tábua, Dadá do Arizona, Divaneide Basílio, mães e 
avós, entre outras que lutam ou lutaram pela busca do empode-
ramento e da emancipação feminina.

3 Sobre ilusões jurídicas e desigualdades

O direito à educação é assegurado constitucionalmente no 
Brasil a todos os cidadãos. Contudo, há uma evidente assimetria 
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quando se considera comparativamente a disponibilidade e a 
oferta desse direito para homens e mulheres. Os dados do IBGE, 
no ano de 2016, demonstram considerável desigualdade entre 
as mulheres por cor ou raça, fazendo com que aquelas que são 
pretas ou pardas de 15 a 17 anos de idade apresentem atraso esco-
lar em 30,7% dos casos, enquanto 19,9% das mulheres brancas 
dessa faixa etária estão na mesma situação. Entretanto, o maior 
diferencial encontrado para o complemento desse indicador 
está entre as mulheres brancas e os homens pretos ou pardos, na 
medida em que o atraso deles (42,7%) era mais do que o dobro do 
delas (19,9%) nesse caso.

Tal realidade se coloca em posição contraditória ao ordena-
mento jurídico que reza a lei máxima do país:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a ali-
mentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 90, de 2015) (BRASIL, 2020).

Ao analisarmos o artigo 6° da Constituição Federal promul-
gada em 1988, constatam-se os direitos fundamentais das brasilei-
ras e dos brasileiros, como saúde, moradia, alimentação, educação 
e assistência aos desamparados. Uma vez que o conceito de cidada-
nia pressupõe o exercício e o gozo pleno da vida civil e política, e 
que o dever do Estado é, no mínimo, assegurá-la, livrando seu povo 
do estado de injustiça positivado na existência das civilizações:

O objetivo da legislação estatal é, assim, apenas evitar a 
injustiça e não realizar a justiça. O Estado é uma instituição 
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protetora, necessária devido aos ataques múltiplos aos 
quais o homem é exposto e dos quais ele não pode se 
defender senão aliando-se com os outros. Mas com isso o 
Estado deixa de se preocupar com o bem comum, atuando 
apenas como aquela instância que garante a proteção dos 
proprietários (RAMOS, 2012, p.183).

O presente excerto da nossa Carta Magna compõe-se 
como instrumento legitimador da condição de cidadania, pau-
tando-se, em linhas gerais, na garantia do livre desempenhar 
de vidas dignas a partir do usufruto de direitos civis, sociais e 
políticos que integram a noção do que legalmente significa ser 
um cidadão ou cidadã.

Nesse sentido, coube-nos a investigação e análise acerca do 
direito à educação e das condições sociais de existência e acesso 
aos direitos fundamentais das mulheres do campo, conside-
rando as características regionais. Ao confrontar o artigo 6° da 
Constituição Federal com a teoria Shopenhauriana de justiça, e 
cruzar suas predisposições práticas e teóricas às realidades que 
foram abertas como feridas no grupo focal, o que pudemos obser-
var foi uma severa contradição – propulsora de inúmeras vio-
lências simbólicas institucionalizadas, atravessando cotidiano, 
vivências e lutas – evidenciada pelas vidas dessas mulheres.

Muitas delas viveram e vivem suas vidas em assentamentos, 
organizadas socialmente por meio do apoio de grupo e ampara-
das na coesão social mais legítima e antiga desde que o mundo é 
mundo: a comunidade. Segundo Menegat, Tedeschi e Farias (2009, 
p. 25), “os movimentos sociais, por sua vez, instituem mecanismos 
de empoderamento e resistência e agem como impulsionadores 
de processos emancipatórios”. Portanto, pensar no espaço por 
meio do qual essas mulheres se organizam, entender as suas lutas 
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e seus processos e observar os inúmeros atos de resistência que 
compõem e compuseram seus cotidianos constitui-se na presença 
de dois grandes fenômenos: denúncia e luta.

O primeiro deles configura-se por meio da denotação indis-
cutível de que a própria forma de organização dessas mulheres 
denuncia a negação, por parte do Estado, dos direitos previstos 
pelo Artigo 6º. Sem moradia, elas reivindicam uma parte que 
lhes caiba nesse grande latifúndio chamado Brasil. E essa reivin-
dicação se dá de diversas formas, desde a participação em movi-
mentos sociais até o resiliente ato de estudar, quando o sistema 
as direciona para o lado oposto. Isso porque aqui enxergamos 
a educação como ferramenta propulsora do desenvolvimento 
humano e social e um meio de acesso a condições cada vez mais 
dignas de existência.

Sob esse prisma, Margarida, ao relatar sobre sua realidade 
de estudante do campo, discorre sobre a ausência de assistência e 
acesso aos serviços básicos:

Eu sempre me criei no campo, sou filha de agricultor. Só saí 
por um ano, quando casei, mas retornei. Vim pros assenta-
mentos aos 5 anos. Passei por uma realidade em que minha 
mãe e minha tia davam aula, porque não tinha professora. 
Depois, conseguiram uma professora, onde tive educação 
até a 5ª série. Depois de muita luta das mulheres, da minha 
mãe e das outras mães, conseguiram um ônibus para levar 
a gente para a escola da rua (da cidade), porque a educação 
no sítio não era… Na verdade, não era boa, porque só uma 
professora para dar conta da turma com crianças com idade 
diferentes ficava muito complicado. [...] Depois que a gente 
chegou na rua, ficou bem complicado, tinha preconceito 
com a gente… A gente é “matuto do sítio”. Então, fora a 
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nossa dificuldade, da gente…. acompanhar aquelas outras 
crianças que já estavam lá mais avançadas que a gente, a 
gente ainda tinha o preconceito das outras crianças e até 
mesmo dos professores. A gente não tinha terra. Era uma 
criança sem terra [...] Fiz várias tentativas de ENEM e não 
tive sucesso [...] A gente veio ter acesso às tecnologias tem 
uns 3 anos (MARGARIDA, 2020 - grifo das autoras).

Em linhas gerais, suas trajetórias denunciam as ausências 
do Estado, vide as violências que demarcam seus passados, pelas 
dificuldades impostas relativamente ao acesso à educação e 
pelas violências simbólicas limitantes da ascensão social, como 
a inexistência de creches em seus horários de estudos ou esco-
las públicas de qualidade e fácil acesso perto de suas casas, por 
exemplo. O que nos faz questionar: é dessa forma que se assiste 
a maternidade no Brasil? É desse modo que se garante o acesso 
e o direito à educação? É assim que se protege a infância? Quem 
usufrui do direito de ser criança, mãe ou mulher no território 
nacional? Sobre este aspecto, Scott (1995, p. 92) assinala que

“o gênero é uma das referências recorrentes pelas quais o 
poder político tem sido concebido, legitimado e criticado. 
Ele não apenas faz referência ao significado da oposição 
homem/mulher; ele também o estabelece”.

Comprovadamente, a retirada de um direito fundamental 
que seja, acarreta, como em um efeito dominó, a necessidade de 
lutar por todos os outros, na imensa maioria dos casos. A vida no 
campo, não raras vezes, demanda uma necessidade muito maior 
de acesso a serviços básicos de qualidade – como saúde e direito 
à informação, transporte público, lazer, segurança e direito à 
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propriedade, por exemplo –, tornando-se aqui extremamente 
necessário colocar em pauta o esvaziamento da assistência aos 
desamparados e a contraditória imposição da abstinência desses 
serviços pelas mulheres camponesas, desempenhada por parte do 
Estado. Não apenas a assistência aos desamparados não se efetiva 
entre esses grupos, como, nitidamente, o estado de desamparo se 
configura como um projeto desempenhado por meio da negati-
vação do acesso aos direitos constitucionalmente estabelecidos 
às minorias da nação verde e amarela, configurando um quadro 
de acentuada violência simbólica institucionalmente implemen-
tada no país, conforme a seguinte afirmativa:

“A pobreza resultante de cortes em bem-estar, emprego e 
serviços sociais deveria ser considerada, em si, uma forma 
de violência, bem como as condições de trabalho desu-
manas como as encontradas, por exemplo, nas maquilas” 
(FEDERICI, 2019, p. 102).

Seja nas maquilas, no roçado, ou em diante da pia suja 
de uma cozinha, a pauperização feminina se desenha como a 
resultante de um projeto político de nação perpetuador das desi-
gualdades de gênero e proliferador de misoginia, que não apenas 
nega a assistência às mulheres desamparadas, mas cria e recria as 
lacunas que constroem a condição de desamparo.

Assim, diante de uma lógica tão excludente e cruel, essas 
mulheres travaram suas vidas em um constante processo de luta 
e movimento em busca da ascensão social, algo que o Estado não 
possibilita por manter indisponíveis os meios fundamentais de 
obtê-la, fazendo-nos perceber o quão lamentável é o condicio-
namento de direitos à sua compra e à privatização da dignidade 
humana. Além disso, há o paradoxo existente entre ser essa uma 
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condição básica para o desenvolvimento de um povo [acesso aos 
direitos fundamentais], ao mesmo tempo em que se necessita 
incessantemente reivindicá-la, sobretudo, quando se fala das 
comunidades campesinas do Nordeste brasileiro em todas as 
suas intersecções.

Desse modo, lamentavelmente, a cidadania dessas mulhe-
res, de suas crianças, mães, avós e famílias é comparada à obra 
do jornalista brasileiro Gilberto Dimenstein (1993), uma vez 
que conceitualmente existe, está posta no papel timbrado e 
institucionalizada, mas que é tão frágil quanto este material, 
sendo facilmente rasgada, queimada e amassada a cada vez que 
um direito é negado, restringido ou não executado – como suas 
narrativas denunciam.

4 Sobre matriarcado, trabalho doméstico 
e reprodutivo

Dentre as nossas flores, há mães, acompanhadas ou solo, na 
responsabilidade pela educação de seus filhos e filhas. Há quem 
tenha saído do assentamento aos dez anos de idade em busca 
de educação. Há quem precisou levar a cria para a faculdade 
e há também quem conseguiu deixar a sua criança com a avó 
ou alguma parente para poder efetivar o direito de estudar. São 
mulheres que, do Rio Grande do Norte à Paraíba ou ao Ceará, 
construíram-se em meio às intempéries de um sistema político-
-social de destituições e desigualdades e que passaram e passam 
pela vida ganhando mais brio e força a cada obstáculo que se 
coloca em seus caminhos, e que, por meio de garra, redes de 
apoio e muita resiliência, superam as adversidades.

A filósofa e ativista feminista italiana Silvia Federici defi-
niu a organização matriarcal como uma das estruturas mais 
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antigas, mais incômodas e inconvenientes ao sistema capitalista 
de produção e consumo. Nesse sentido, ela coloca que, durante 
a transição do Medievo para a Idade Moderna, essa forma de 
organização das mulheres foi sendo violentamente desmontada 
pelo patriarcado por meio de estratégias que iam desde a domes-
ticação das mulheres, que deveriam romper com seus grupos 
para ficar em suas casas desenvolvendo o trabalho doméstico 
e reprodutivo de gerar, criar, nutrir e cuidar dos “homens que 
trabalhavam”, até a punição coercitiva e “pedagógica” por meio 
de castigos físicos para aquelas que se negassem à adequação às 
imposições sistemáticas.

Essa lógica foi concebida como um dos elementos estrutu-
rantes do capitalismo, devido a interesses utilitaristas empregados 
por diversas nações influenciadas pelo processo de ocidentaliza-
ção, como o Brasil, que foi colônia de Portugal e, consequente-
mente, subcategorizado pelo etnocentrismo europeu:

A discriminação contra mulheres [...] é estruturante no 
capitalismo desde sua origem – e é essencial à sua con-
solidação. A história da emergência da modernidade na 
Europa que haviam nos contado, enaltecendo a superação 
do feudalismo como um modo de organização terrível para 
quem não era nobre, omitia a vida e a organização social 
das mulheres. A luz jogada no feudo, depois no Estado e 
no mercado, ofuscava a importância da comunidade e da 
partilha de recursos como fundamentais à organização 
da vida (SANTANA, 2019 apud FEDERICI, 2019, p. 9-10).

Do feudo à Capitania Hereditária, entendemo-nos como 
frutos do processo mercantil e colonialista empreendido 
por Portugal e seus métodos administrativos baseados na 
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centralização fundiária e no desrespeito às comunidades legiti-
mamente alocadas na colônia e sua gradativa destruição moti-
vada pelo mercantilismo violentador e androcêntrico. Séculos se 
passaram desde então e muitas são as permanências relegadas 
por esse passado de opressões e violências. E o fato é que os 
modelos organizacionais da sociedade continuam sendo terrí-
veis e degradantes para quem não é “nobre”, principalmente para 
as mulheres quando distanciadas dessa posição:

Há uma diferença importante entre o regime que o 
capitalismo impôs à classe trabalhadora na Europa e o 
colocado nos lugares onde existiu escravidão. Na Europa, 
foi constituída essa classe de esposa-trabalhadora em 
tempo integral. Mesmo que muitas mulheres também 
trabalhassem fora de casa, era entendido que o trabalho 
primordial era cuidar dos trabalhadores. Isso foi parte de 
um projeto capitalista de investir na classe trabalhadora 
dando a ela uma casa e um salário para que fosse mais 
produtiva. [...] na América Latina, essa realidade foi bem 
diferente. Porque o Estado nunca esteve preocupado em 
investir nos trabalhadores, mas sim em consumi-los. 
Então, a tarefa das mulheres nunca foi reproduzir sua 
comunidade, mas reproduzir a vida dos ricos (SANTANA, 
2019 apud FEDERICI, 2019, p. 14-15).

Mas, mesmo frente a toda essa sistemática de opressões, 
essas mulheres continuam seguindo por meio da incômoda 
organização de grupo, ao mesmo tempo em que são atravessadas 
pelas sobrecargas do trabalho doméstico e reprodutivo imposto 
pelo supracitado sistema capitalista de produção e consumo 
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historicamente apregoado. Elas “precisam” lidar com as imposi-
ções trazidas por ele, e o fazem de peito aberto e queixo erguido.

Para além disso, esse grupo de mulheres coloca-se como 
uma célula de contrapoder e resistência frente às desigualdades 
e negativas socialmente impostas por uma contemporaneidade 
ainda androcêntrica, segregacionista, misógina e sexista. Assim, 
cabe trazer à tona uma das falas que mais nos chamou atenção 
durante a reunião do grupo:

O século XXI é o mais atrasado por ter tanta tecnologia, por 
ter tanta vivência mais humana, as pessoas estarem mais 
abertas ao diálogo e mesmo assim acontecem mais coisas 
em relação às mulheres. Conheço muitas companheiras 
que sofrem dentro de suas casas e não têm seu espaço ou 
direito de expressão. A sociedade é muito machista e só nos 
priva cada vez mais [...] Depois que me tornei “mulher”, 
ganhei outro lugar na sociedade (PEÔNIA, 2020).

A mulher que teceu essas colocações tem uma trajetória 
demarcada pelas violências instituídas no campo. Perdeu o pai 
assassinado ainda criança e cresceu ouvindo a mãe contar ter 
sido estuprada aos sete anos de idade. Ao nos trazer a fala acima, 
ela se referia às recentes movimentações no caso de estupro “Mari 
Ferrer”, demonstrando forte indignação e preocupação em rela-
ção ao país em que a sua filha pequena, de pouco mais de 2 anos 
de idade, vai crescer. Esse fato se reflete diretamente na educação 
dada à criança, que é ensinada cotidianamente a proteger-se e 
resguardar seu corpo, que não é público e só pertence a ela.

Aqui no sertão (paraibano) as mulheres quando são 
moças ainda andam muito com suas mães ou com seus 
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responsáveis. A partir do momento que me tornei mulher, 
tive relações sexuais, fui estudar fora, ganhei mais liber-
dade, mas ao mesmo tempo comecei a sofrer mais assédio 
sexual (PEÔNIA, 2020, grifo das autoras).

Joan Scott (1995, p. 77), ao fazer uso das palavras da jurista 
estadunidense Catherine MacKinnon, apresenta-nos uma refle-
xão precisa sobre a objetificação sexual enquanto “processo pri-
mário de sujeição das mulheres”. Peônia (2020), a partir de sua 
fala, faz-nos pensar sobre como as relações entre os gêneros refle-
tem em si relações de poder, de desigualdades hierárquicas e his-
tóricas entre homens e mulheres que se expressam por meio das 
mais diversas formas de violência contra o feminino, a exemplo 
do assédio sexual ocorrido fora de casa ou mesmo dentro de suas 
residências, algo que se caracterizou como situação recorrente 
na vida de várias das campesinas que integraram esta pesquisa.

Outro aspecto comum nas narrativas que compunham essa 
corrente feminina foi o “peso do cuidar”, vivenciado de formas 
tão distintas por essas mulheres. Algumas delas precisaram 
desempenhá-lo com seus filhos e outras com seus irmãos mais 
novos. Segundo um dos relatos, a mãe de uma delas cuidava 
do neto para que pudesse frequentar seu curso superior de 
Licenciatura em Geografia. Fica evidente, assim, que, para além 
da imposição sistemática do cuidado para preparação da vida dos 
homens, essas mulheres desenvolvem redes de apoio entre suas 
famílias (geralmente compostas por outras mulheres), para que 
o desenvolvimento pessoal e profissional não seja relegado exclu-
sivamente aos homens, mas que seja também um direito delas. 
Isso porque “o trabalho das mulheres no lar e como produtoras de 
novas gerações não desapareceu, mas não é mais uma condição 
suficiente para a aceitação social” (FEDERICI, 2019, p. 99).
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Nesse sentido, os dados do IBGE demonstram que o traba-
lho não remunerado é realizado principalmente pelas mulheres:

No Brasil, em 2016, as mulheres dedicaram aos cuidados 
de pessoas e/ou afazeres domésticos cerca de 73% a mais de 
horas do que os homens (18,1 horas contra 10,5 horas). Ao 
desagregar por região, verifica-se que a maior desigualdade 
na distribuição de horas dedicadas a estas atividades está 
na Região Nordeste, onde as mulheres dedicam cerca de 
80% a mais de horas do que os homens, alcançando 19 
horas semanais. O recorte por cor ou raça indica que as 
mulheres pretas ou pardas são as que mais se dedicam aos 
cuidados de pessoas e/ou aos afazeres domésticos, com o 
registro de 18,6 horas semanais em 2016. Observa-se que o 
indicador pouco varia para os homens quando se considera 
a cor ou raça ou região de residência (IBGE, 2020, p. 4).

É muito importante, a partir da lógica observada nesses 
relatos, sobressaltar o caráter de subversão dos valores social-
mente impostos ao verbo “cuidar”. Apesar do imperativo patriar-
cal de que ao feminino cabe o cuidado com maridos, pais, filhos, 
irmãos e avós, essas mulheres apresentam-nos tipos de histórias 
que registram não apenas o relato do cuidado umas com as 
outras, mas a urgente necessidade da massificação dessa prer-
rogativa dentro de uma lógica de grupo. Se algumas delas não 
tivessem uma “outra” que cuidasse do seu filho para que assis-
tisse à aula, como o desenho e a projeção de seus futuros seriam, 
que esperança de ascensão social e modificação de realidade seria 
possível ter? Se as professoras e professores do curso do qual uma 
delas fazia parte não aceitassem que sua criança frequentasse a 
sala de aula (de acordo com o que nos relatou Peônia), como seu 
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direito de se educar se consolidaria? Entender e disseminar a 
importância das redes de apoio – que se configuram de diversas 
formas –, mais do que urgente, coloca-se como (e sempre foi) 
uma reivindicação social para a existência feminina em uma 
sociedade que enxerga as mulheres como máquinas cuidadoras 
e reprodutivas em uma perspectiva de acentuada desumanidade.

Cabe ainda questionar: quem cuida de quem cuida? Sobre 
esse aspecto, a força que emerge da rede de apoio entre as 
mulheres se expressa na canção: “Companheira me ajude, que 
eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você 
ando melhor”. Margarida (2020) traz uma síntese das ideias cir-
cundantes no movimento de mulheres também no campo: “ser 
mulher e ser mulher campesina é ser resistência diariamente”.

Ao voltarmos nosso olhar para as questões de gênero, 
entendemos de que modo esse aspecto se implica numa relação 
sociocultural complexa. O relato de Margarida (2020), ao mesmo 
tempo em que retrata a necessidade vital da existência de redes 
de apoio, aponta para o fato de como a existência dessas redes de 
mulheres influência nas configurações de sociabilidades desen-
volvidas no interior dos movimentos sociais.

As sociabilidades, geralmente, são alicerçadas em relações 
de reciprocidade, de solidariedade e de dialogicidade. As 
redes facilitam a construção de princípios mais amplos e 
para a transformação das relações sociais e para a estru-
turação de um conhecimento objetivando superar as con-
dições de domínio e opressão (MENEGAT; TEDESCHI; 
FARIAS, 2009, p. 48).

Outro aspecto evidenciado por elas foi o forte incô-
modo diante do estereótipo sobreposto às mulheres quando 
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direcionadas ao lugar de “donas de casa”, tendo como pressu-
posto existencial a obrigatoriedade explícita do desenvolvimento 
de atividades como cozinhar, lavar e passar enquanto impera-
tivos básicos, o que, segundo elas, além de ultrapassadas, são 
práticas reducionistas implicadas à categoria “mulher”. Elas afir-
mam ainda que é injusta e limitante, no tempo em que vivemos, 
a persistência de tais imperativos. Acumular funções e trabalhar 
em dobro, apesar de se colocar como uma realidade persistente 
para essas mulheres, é ultrapassado e deve ser superado cultural-
mente – opinião consensual entre as flores.

Ainda sobre trabalho doméstico e reprodutivo, Astromélia 
e sua mãe partilham a mesma realidade como mães solo. As 
questões geracionais que envolvem a mulher não estão resolvi-
das, apesar dos anos decorridos. Ao mesmo tempo, ela reflete 
sobre as realidades das mulheres na cidade e no campo:

A luta das mulheres não é a mesma luta … da mulher 
do campo e da cidade, porque por muitas vezes ela sai 
do seu local para procurar melhorias, né? É o caso da 
minha mãe. Trabalhou em casa de família e o dono da 
casa tentou até estuprar ela. Aí minha mãe se formou e 
hoje já é aposentada [...] Então, a luta para nós mulheres 
no campo, para se encontrar no seu lugar, é bem mais 
difícil do que a daquelas que tem mais acesso à internet… 
do financeiro pra estudar [...] Foi muito difícil pra minha 
mãe educar a mim e aos meus irmãos sozinha. Meu pai 
foi embora. Ele queria uma mulher que cuidasse dele. [...] 
Mas as mulheres que moram na cidade também tem seus 
problemas (ASTROMÉLIA, 2020).
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A realidade de Astromélia é hoje a de muitas mulheres no 
país. Muitas delas são abandonadas por seus companheiros após 
conceber seus filhos e são elas que arcam com todas as respon-
sabilidades. As mães solo, em muitos casos, estão em situação de 
vulnerabilidade e colocam seus filhos em igual condição, por uma 
única necessidade: subsistir. De acordo com dados do Instituto 
Locomotiva, 11,5 milhões de mulheres mães não contam com o 
auxílio dos pais de seus filhos nos cuidados. Esse fato está rela-
cionado também às questões de saúde da mulher. Segundo a PNS 
2013, 72,3% das mulheres de 18 a 49 anos, casadas ou em união, 
que tiveram relações sexuais nos últimos 12 meses e não estavam 
na menopausa, utilizavam algum método para evitar a gravidez 
(CMIG 32), ou seja, mais de 1⁄4 das mulheres nesse grupo não 
utilizavam qualquer método contraceptivo. As regiões Norte e 
Nordeste apresentaram percentuais abaixo da média nacional 
(68,4% e 71,5%, respectivamente) (IBGE, 2020, p. 8).

Margarida e Astromélia têm realidades semelhantes no 
que toca à maternidade. “Eu pensei que aquilo não era pra mim 
(referindo-se ao curso superior ao qual está vinculada). Pensei 
em abandonar. Tinha que cuidar do filho, de comida e passar 
o dia estudando”, afirmou Margarida (2020). Astromélia, por 
seu turno, deixou seu filho com sua mãe para estudar e se res-
sente desse fato.

Mesmo diante dos desafios postos pelas condições socio-
econômicas de Margarida e Astromélia, ao se manterem estu-
dando em um curso de ensino superior, elas fogem da estatística 
de milhares de outras mulheres-mães historicamente invisi-
bilizadas, conforme é apontado nos escritos de George Duby e 
Michelle Perrot (1990, p. 7) sobre mulheres que seguem “[...] vol-
tadas ao silêncio da reprodução materna e doméstica, na sombra 
da domesticidade [...]”.
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Peônia e o companheiro estudam na mesma sala e levam a 
filha para o assentamento, dividindo-se entre os cuidados com 
a criança e suas próprias formações. O assentamento dispõe 
de professoras para cuidar das crianças em alguns momentos 
pontuais e para oferecer cuidados e brincadeiras em alternativa 
aos que os seus responsáveis destinam. A vida das mães solo ou 
acompanhadas por seus parceiros é marcada por renúncias.

5 A carne mais barata do latifúndio 
é a carne negra

Conforme descrito anteriormente, a maior parte das 
mulheres que integraram esta pesquisa se autodeclara negra 
(73%). Diante disso, tornou-se imprescindível o trabalho com 
o conceito sociológico de interseccionalidade, usado “para des-
crever a localização interseccional das mulheres negras e sua 
marginalização estrutural, aportada à teoria crítica da raça [...]” 
(AKOTIRENE, 2019, p. 35).

Ao operarmos com este conceito, buscamos nos aproximar 
da compreensão acerca das desigualdades, opressões, atravessa-
mentos e discriminações, sobretudo no tocante às consequências 
estruturais e mecanismos de subordinação que afetam as mulhe-
res no espaço do campo. De acordo com a autora:

O termo demarca o paradigma teórico e metodológico 
da tradição feminista negra, promovendo intervenções 
políticas e letramentos jurídicos sobre quais condições 
estruturais o racismo, sexismo e violências correlatas se 
sobrepõem, discriminam e criam encargos singulares às 
mulheres negras. Conforme dissemos, é o padrão colonial 
moderno o responsável pela promoção dos racismos e 
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sexismos institucionais contra identidades produzidas 
durante a interação das estruturas, que seguem atra-
vessando os expedientes do Direito moderno, discrimi-
nadas à dignidade humana e às leis antidiscriminação 
(AKOTIRENE, 2019, p. 35).

Balizadas pelas reflexões conceituais da assistente social 
baiana Karla Akotirene e nos relatos de vida das participantes que 
desenharam didaticamente o quanto reivindicar um lugar social 
para elas se configura como uma constante batalha contra um 
imperativo determinismo, coloca-se como imprescindível consi-
derar o cenário social brasileiro delimitado pelos dados que evi-
denciam as discrepâncias étnico-raciais: o percentual de mulheres 
brancas com ensino superior completo é mais do que o dobro 
do calculado para as mulheres pretas ou pardas, isto é, 2,3 vezes 
maior (IBGE, 2020, p. 6). Esses dados fomentam a urgente e neces-
sária discussão sobre interseccionalidade e seus atravessamentos. 
Evidenciam o quanto o Brasil e – no nosso recorte regional – o 
Nordeste ainda padecem da síndrome de colônia a partir da qual 
se tenta eternizar estruturalmente a casa grande e a senzala, dese-
nhando e redesenhando a perpetuação de um projeto político 
neocolonialista dos corpos pretos, em especial, os femininos.

Pautando-nos na violenta perspectiva dos números ante-
riormente expostos, é válido e lúcido rememorar a década de 
1950, quando o poeta pernambucano João Cabral de Melo Neto 
publicou Morte e Vida Severina. Na obra, dentre tantas searas, o 
autor nos trouxe a questão fundiária, as desigualdades, as injus-
tiças verticalmente colocadas pelo negligenciamento político e a 
constante negação da cidadania – circunstância sobre a qual insis-
tentemente nos debruçamos durante esta análise, a julgar pela sua 
necessidade de evidenciação demonstrada por nossas flores. Estas, 
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assim como Severino (personagem-pretexto para tantas questões 
de cunho social serem denotadas, que desenha seu caminho por 
onde mães choram e crianças padecem, retirante que sai em busca 
de condições mais dignas e salubres de existência frente à seca), 
são mulheres que, por meio de suas vivências e narrativas, a custo 
se equilibram, tirando roçado da cinza, traçando futuros a partir 
de negativas e que ensinam-nos que os quadros mais bonitos são 
pintados com os sangues de “pouca tinta”, por mais difícil e dolo-
roso que seja admirar sua beleza.

Se à luz da supracitada comparação literária, temos um 
homem oprimido pelo sistema latifundiário, neste esboço da 
vida real, encontramos uma maioria de mulheres intersecciona-
das não apenas pelas violências do neoliberalismo econômico, 
mas também por sua lógica racista e objetificante. O racismo se 
coloca como um ponto importante da nossa análise, de modo 
que fazer o recorte de cor e lançar lentes de ampliação para essa 
questão coloca-se como uma responsabilidade ética e restaura-
tiva, uma vez que

“cabe explicitar que em países com passado colonialista, 
como é o caso do Brasil, o trabalho de reprodução é feito 
por mulheres negras e pobres – herança do período escra-
vocrata que se atualiza diariamente nas casas das classes 
médias e das elites [...] (SANTANA, 2019 apud FEDERICI, 
2019, p. 14).

Não foi por acaso que as mulheres pretas que participaram 
da nossa pesquisa afirmaram veementemente não existirem 
lutas iguais, que cada história cria a sua própria necessidade de 
lutar e que alguns passados apresentam mais demandas, marcas 
e feridas que outros.
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Uma das entrevistadas, a quem chamamos Girassol, saiu 
do assentamento em que morava com sua família aos dez anos 
de idade para prestar serviços domésticos em casas pertencentes 
a pessoas de “condição melhor”, a fim de que pudesse estudar, 
uma vez que, com as constantes mudanças por que passava, não 
conseguia se fixar em escolas ou ter condições de desempenhar 
seus estudos. Ela passou por diversas casas durante essa jornada, 
sofreu vários tipos de violência e, mais de dez anos depois desde 
que tomou essa decisão (e aqui cabe chamar atenção para o severo 
paradoxo de uma criança precisar tomar decisões importantes 
para construir dignamente seu futuro), ela segue realizando as 
mesmas atividades em troca de um teto que possa estruturar 
minimamente as condições necessárias para seus estudos. Essa 
entrevistada é negra e sua vida é perpassada pela síndrome de 
colônia que adoece o Brasil. É triste salientar ainda que, além da 
problemática do trabalho, sua vida foi interferida também pela 
violência sexual da qual se defendeu lutando e resguardando seu 
corpo, que o sistema insiste em afirmar ser público, mas que ela 
reivindica cotidianamente por ser pura e unicamente dela.

Girassol tem grandes marcas das invasões sofridas no seu 
ambiente familiar, por ter vivenciado situações de extrema vio-
lência psicológica desde a infância até a adolescência:

A gente morava em acampamento, com os Sem Terras. 
Morei por toda minha infância com minha família em 
assentamentos. Minha família, a gente é assim… (hesita-
ção) uma família um pouco conturbada. Eu tenho vários 
irmãos. Minha mãe teve vários relacionamentos; cada um 
dos filhos dela tem um pai diferente. Então, eu tive alguns 
padrastos durante a minha vida, né?. [...] O pai do meu 
irmão mais novo, que inclusive ele era meu primo, que 
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infelizmente ele sempre tentava abusar de mim, tocava no 
meu corpo, ficava me apalpando, ele ficava… querendo 
tirar a minha roupa. Eu chorava, me desesperava. Isso 
começou quando eu tinha 9 anos e foi até 14, 15 anos. 
[...] Quando ele vinha, eu começava a chorar e ele me 
ameaçava. Dizia que se eu contasse para minha mãe, ele 
poderia fazer algo muito ruim, poderia me matar. E eu 
tinha muito medo. E eu tinha outras irmãs menores que 
eu (embargo na voz)... Eu me sentia assim… responsável 
por elas (GIRASSOL, 2020).

Ainda na adolescência, Girassol foi obrigada pelas circuns-
tâncias a deixar a companhia de sua família, mãe e irmãos, para 
ter oportunidades educacionais e de sobrevivência, tendo se 
submetido a condições igualmente degradantes para subsistir e 
ter a possibilidade de estudar. A situação de nomadismo de sua 
família fez com que ela morasse em distintos lugares do estado 
e tivesse intermitentes experiências de escolarização, tendo 
abandonado inúmeras vezes a escola e recomeçado seus estudos 
pelo mesmo número de vezes. Já jovem e adulta, vê o ingresso 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) como a oportunidade de realizar seu 
sonho e de se tornar uma profissional: uma professora.

Este é um dos elementos que apontam para o potencial 
emancipatório dos processos educativos. A realização de um 
sonho amplia-se na possibilidade de exercer uma atividade 
profissional remunerada, com vistas à ascensão socioeconô-
mica e ruptura com as estruturas de opressão, a exemplo dos 
constrangimentos vivenciados por Girassol, decorridos de sua 
necessidade básica por moradia. Concordamos com Menegat, 
Tedeschi e Farias (2009, p. 55) quando afirmam que “o acesso aos 
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conhecimentos, transmitidos pela educação superior, pública e 
de qualidade, permite a emergência de um processo de libertação 
e de empoderamento das mulheres e dos homens [...]”.

Se, no início da nossa história, grupos como aquele para 
o qual nos voltamos eram hostilizados pelas barbáries de uma 
sociedade açucareira que era elitista, rural, latifundiária, escra-
vista e patriarcal, na contemporaneidade, como observaria o 
historiador francês da Escola dos Annales, Fernand Braudel, por 
meio de seu conceito de Longa Duração, eles são agora hostiliza-
dos por uma sociedade da soja ou da industrialização emergente 
que se coloca sem distribuição de terra ou renda para seu povo, 
com práticas racistas, desiguais e machistas para as mulheres que 
a compõem. A partir disso, é aterrorizante, apesar de imprescin-
dível, evidenciar o caráter cíclico de nossa história de opressões 
e desigualdades, de modo que, mesmo com o passar de séculos, 
tanto as violências colonialistas quanto os movimentos de resis-
tência coexistam em uma constante guerra baseada na relação 
causal “injustiça - busca por justiça”.

6 Para continuar caminhando

Assim, a mulher independente está hoje dividida entre seus 
interesses profissionais e as preocupações de sua vocação 
sexual; tem dificuldade em encontrar seu equilíbrio; se o 
assegura é à custa de concessões, de sacrifícios, de acroba-
cias que exigem dela uma perpétua tensão (BEAUVOIR, 
1908-1986, p. 521).

O fato de as mulheres serem herdeiras de um passado 
pesado, não as impede de se debruçarem sobre a procura de um 
novo futuro, restaurador, que as direcione rumo à libertação de 
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estereótipos e estigmas sociais cotidianamente impostos. Mas o 
fato de as mulheres fazerem isso não as livra de dores, feridas 
e cicatrizes. Então, a caminho das nossas conclusões, é salutar 
afirmar categoricamente que a estrada percorrida pelas nossas 
flores, mesmo diante de toda a beleza de seu percurso, não pode, 
jamais, ser romantizada. Tratamos aqui de histórias de violência, 
imbricadas em prerrogativas de negação dos direitos fundamen-
tais e assentadas basicamente na teimosia residente na desobedi-
ência às excludências do sistema – que, por sua vez, já configura 
um cenário suficientemente violento.

Desse modo, nesse momento, não podemos esquecer que 
o fato de a imensa maioria delas ser constituída de mulheres 
pretas jamais poderá ser visto enquanto elemento isolado, menos 
ainda quando essa constatação se associa a de quase 90% do 
nosso grupo focal trabalhar na informalidade, não tendo vínculo 
empregatício, por exemplo.

As violências que afetam o gênero feminino no Brasil distri-
buem-se desproporcionalmente quanto à etnia, à conta bancária 
e à base existencial das camadas desprivilegiadas. Isso porque o 
sistema se coloca incisivo e reacionário, fere corpos e mentes e 
gera cicatrizes, algo que, para além de afetar a individualidade 
de suas cidadãs, cristaliza-se na formatação do DNA cultural do 
povo brasileiro.

Falando em DNA cultural, aqui, cabe mencionar ainda o 
movimento, que não poderia passar despercebido, de uma de nos-
sas entrevistadas – a Peônia: ela, mãe, estudante, jovem e mulher 
negra, despedia-se de nós em período eleitoral para participar 
de uma “live” que, segundo ela, lutaria pela garantia de “uma 
igual” representá-la na política de seu município, porque, ainda 
de acordo com seu posicionamento, esse deveria ser um espaço 
ocupado por mulheres como ela. Em um país que, de acordo com 
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dados do IBGE, menos de um por cento (1%) das mulheres que 
ocupam cargos de vereança são negras, a luta de Peônia não ape-
nas é necessária como demonstra o quão longe estamos de uma 
equidade social ou mesmo da representatividade política.

As mulheres não constituem uma categoria homogênea. As 
pesquisas e pautas têm demonstrado fortemente essa afirmação. 
Elas são marcadas por interseções que dizem respeito à idade, raça/
etnia, religião, deficiência, orientação sexual, migração, status de 
cidadania, dentre outros. Assim, valendo-nos da categoria gênero, 
articulamos as reflexões presentes na atualidade, lançando luz a 
uma parcela de mulheres que tem suas realidades marcadas pela 
vida rural, pela luta com extensa pauta societária: as mulheres que 
vivem a realidade do campo, uma vez que esta é uma causa urgente 
às discussões a serem realizadas pelos movimentos feministas.

As feministas dedicaram muitos esforços, durante as duas 
últimas décadas, a conseguir um espaço para as mulheres 
nas instituições, dos governos nacionais às Nações Unidas. 
Nem sempre, entretanto, fizeram esforço idêntico para 
“empoderar” as mulheres que suportaram a maior parte 
do impacto da globalização econômica na prática, prin-
cipalmente as mulheres rurais (FEDERICI, 2019, p. 135).

Destacamos que também no campo, os mecanismos de 
reprodução das desigualdades de gênero destacam-se com evi-
dência. A falta de acesso à educação, à escolarização ou mesmo 
aos códigos básicos de sociabilidade – inclusive, hoje comumente 
reconhecidos, dados os avanços tecnológicos – constituem-se 
como uma das formas de excluir as mulheres do espaço público, 
desqualificando sua força de trabalho, dificultando sua inser-
ção no universo trabalhista, atribuindo-lhes um significado 
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secundário, inibindo sua presença na esfera pública. Fato é que 
mesmo o processo de inserção em uma instituição de ensino 
superior (referenciada e socialmente reconhecida por seu alto 
nível) não garante sua permanência e uma formação efetiva-
mente de qualidade. Isso porque há inúmeros distratores que elas 
precisam administrar, sejam filhos presentes, ou distanciados, 
sejam outros conflitos comuns às suas vidas. As estratégias são, 
quase sempre, acionar as redes de apoio também constituídas 
por outras mulheres – em geral, mães ou em estreito grau de 
parentesco com elas. É parte característica do trabalho reprodu-
tivo que cabe às mulheres, tal como assinala Federici (2019).

Apesar disso, a conotação de inferioridade trazida pelo 
histórico de desqualificação escolar ou “laboral” tem sido objeto 
de disputas, lutas enfrentadas pelas mulheres no campo, as quais 
reivindicam cada vez mais espaço, voz e vez, seja por escolarização, 
seja por seu protagonismo nos movimentos sociais em que tem des-
taque. A luta das mulheres é a luta de todos. Os ganhos ao gênero 
feminino repercutem em todos os âmbitos. Eis aí muitos motivos 
para continuarmos em marcha, para continuarmos caminhando 
em direção a um mundo em que a educação não apenas seja enten-
dida como objeto de ascensão social, mas como um direito de fato, 
universal e igualitário como propõe burocraticamente a letra da lei.

Uma vez não sendo está tão facilmente assegurada, como 
os relatos aqui trazidos nos demonstram, seria injusto não men-
cionar o valor e a força que o perfume das nossas flores exala 
ao transmitir uma importante mensagem para uma sociedade 
de castas e injustiças como a nossa: sua luta pela educação rei-
vindica o direito ao grito, a manifestação de sua justa raiva e a 
pedagógica lição de que suas caminhadas, por mais difíceis que 
sejam, arrancam suas raízes do chão para lançá-las ao mundo, e 
isso, por si só, é um ato revolucionário.
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CAPACITISMO E EDUCAÇÃO:
UMA EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA EM UM 

ESPAÇO EDUCATIVO NÃO FORMAL

Juliana Cavalcante Marinho Paiva 
Marivete Gesser

Introdução

A escrita deste texto surge a partir de algumas reflexões que 
temos realizado no Núcleo de Estudos sobre Deficiência – NED, 
filiado à Universidade Federal de Santa Catarina. O NED desen-
volve atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo dos 
estudos da deficiência, com base em uma perspectiva antica-
pacitista. O NED integra pessoas com e sem deficiência, sendo 
estas estudantes de graduação e de pós-graduação, ativistas e 
profissionais que atuam nas políticas públicas. Esse grupo vem se 
apresentando como um importante espaço de formação continu-
ada e tem produzido importantes efeitos na luta anticapacitista. 
O diálogo com essa experiência tem por finalidade enriquecer a 
discussão sobre a necessidade de se incorporar a deficiência no 
campo da educação, abordando-a a partir de uma perspectiva 
emancipatória e interseccional.

As atividades do NED são alinhadas à uma perspectiva 
emancipatória da deficiência, em consonância com o que propõe 



CAPACITISMO E EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
EM UM ESPAÇO EDUCATIVO NÃO FORMAL

396

autores como Oliver (1992), Barner (2003), Martins, Fontes, 
Hespanha e Berg (2012) e recebendo influências das teóricas 
feministas da deficiência e do Movimento Negro. Portanto, 
tem por finalidade contribuir para que o campo dos estudos da 
deficiência seja apropriado pelas pessoas com e sem deficiência, 
de modo a romper com os estigmas capacitistas que situa a defi-
ciência no âmbito da tragédia médica, da pena e das ações de 
caridade, e visibilizar as inúmeras barreiras que obstaculizam 
a participação social das pessoas com deficiência. Todas as ati-
vidades desenvolvidas no NED também buscam o diálogo com 
o Movimento Político de Pessoas com Deficiência cujo lema é 
“nada sobre nós sem nós”.

Neste texto, contrapomo-nos ao modelo biomédico de com-
preensão da deficiência, o qual situa esse fenômeno no campo 
do desvio e da patologia, e culpabiliza o sujeito pelas opressões 
sofridas, despolitizando o debate por nós aqui defendido de que a 
deficiência é uma questão de direitos humanos e de justiça social. 
Defendemos uma compreensão baseada no campo dos estudos 
da deficiência, que integra algumas importantes contribuições 
do modelo social da deficiência – situando a deficiência como 
uma experiência de opressão – com as contribuições das autoras 
feministas do campo. Estas autoras colaboraram para incorporar 
importantes questões ao campo, como a defesa de que a defi-
ciência é uma categoria de análise que deve ser compreendida 
a partir de uma perspectiva interseccional, a crítica à noção de 
independência e defesa da dependência e da interdependência 
como parte da diversidade humana, a perspectiva da ética do 
cuidado, a experiência da dor, o debate sobre a deficiência como 
uma experiência encarnada e constituinte de todas nós, pessoas 
com e sem deficiência. Mais recentemente o debate sobre o 
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Capacitismo também vem sendo desenvolvido, como também 
será apresentado neste capítulo.

Apesar dos avanços no campo teórico por meio da incorpo-
ração do campo dos estudos da deficiência em algumas áreas do 
conhecimento, o modelo médico ainda está fortemente presente 
na compreensão da deficiência, assim como os modelos ante-
riores, o caritativo e o religioso, que denotavam uma conotação 
moral, de tragédia e pecado às pessoas com deficiência, afir-
mando que elas eram dignas de caridade (DINIZ, 2007). Todos 
esses modelos de compreensão da deficiência estão presentes na 
sociedade, coexistindo, sendo um esforço necessário o combate 
às compreensões estigmatizantes e marginalizadoras da pessoa 
com deficiência.

Este capítulo está organizado em algumas secções. 
Iniciamos por meio de uma breve contextualização acerca do 
processo histórico de opressão capacitista vivida por pessoas 
com deficiência, especificando o que é o Capacitismo e como ele 
hierarquiza todos os corpos, colocando as vidas das pessoas com 
deficiência no lugar de inferiores ou indignas. Em seguida, situ-
amos que a luta por participação social e política de pessoas com 
deficiência, encabeçada principalmente pelo movimento político 
das pessoas com deficiência, é uma das formas de combater a 
opressão capacitista. Nesta luta anticapacitista, a educação tem 
papel fundamental para propiciar experiências de resistên-
cia face ao processo histórico de exclusão da população com 
deficiência do espaço educativo. Finalizamos evidenciando as 
resistências propiciadas pela participação no Grupo de Estudos e 
enfatizamos a discussão da Educação emancipatória e dos espa-
ços formativos públicos, críticos e de qualidade, que constroem 
conhecimento COM as pessoas, como propõe Moraes (2010), de 
modo a corroborar a emancipação social.
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A opressão capacitista contra as pessoas 
com deficiência

As experiências de pessoas com deficiência são fortemente 
constituídas por barreiras que dificultam ou impedem a partici-
pação delas nos diversos espaços sociais, produzindo como efeito 
processos de exclusão, marginalização e opressão (SILVA, 1987; 
DINIZ, 2007). As concepções de deficiência baseadas em fun-
damentos morais, religiosos, e biomédicos, que atribuem à defi-
ciência uma explicação exclusivamente individual, contribuem 
para a manutenção dessas barreiras (OLIVER, 1996; DINIZ, 
2007; MORAES, 2009; GESSER et al., 2012). A base dessa exclu-
são e opressão está imbricada no sistema heteropatriarcal-ra-
cista-capitalista-capacitista (BUTTLER, 1999; MCRUER 2006), 
que produz relações sociais hierarquizadas que colocam apenas 
algumas pessoas como detentoras de poder em função da classe, 
sexo, gênero, sexualidade, e deficiência.

O termo Capacitismo advém da adaptação da tradução do 
termo Ableism para o português e se refere à utilização das capaci-
dades de pessoas sem deficiência como parâmetro para demons-
trar as limitações das pessoas com deficiência (CAMPBELL, 
2001; MELLO, 2016). O Capacitismo hierarquiza as pessoas de 
acordo com a adequação de capacidade funcional e padrões de 
corpo e beleza (MELLO, 2016) e mesmo que o termo seja antigo 
e advindo de antes da discussão sobre o termo Pessoa com 
Deficiência, “é um neologismo que sugere um afastamento da 
capacidade, da aptidão, pela deficiência” (DIAS, 2013, p.5) e tra-
ta-se do mais próximo para identificar a discriminação por causa 
da deficiência (MELLO, 2016).

Segundo Campbell (2001, p. 44, tradução nossa) o 
Capacitismo se refere a [...] uma rede de crenças, processos e 
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práticas que produz um tipo particular de eu e corpo (o padrão 
corporal) que é projetado como o perfeito, típico da espécie e, 
portanto, essencial e totalmente humano. A deficiência, então, 
é lançada como um estado diminuído de ser humano. Nesse 
sentido, a construção das relações sociais do corpo é pautada 
numa produção simbólica narrativa de opressão sobre as pessoas 
desviantes desse padrão de ser humano, dentre os quais os mais 
desviantes são as pessoas com deficiência (DIAS, 2013).

O Capacitismo especifica o estigma de incapaz que as pes-
soas com deficiência são categorizadas: incapazes de viver e gerir 
sua própria vida. Essa estigmatização é proveniente da associação 
causal entre capacidade e funcionalidade de estruturas corporais, 
e culmina na ideia de que as pessoas com deficiência não são con-
sideradas plenamente humanas ou humanas completas (MELLO, 
2016). O Capacitismo, então, segundo Mello (2016, p. 3272) é uma

“categoria que define a forma como as pessoas com defici-
ência são tratadas, de modo generalizado, como incapazes 
de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, 
de sentir desejo e ser desejada, de ter relações sexuais, etc.”.

Esse pensamento está presente na sociedade, constituin-
do-a, e exemplos de situações de extermínio da população com 
deficiência e eugenia ao longo de diversos contextos históricos, 
reforçam os parâmetros normativos capacitistas presentes 
socialmente (DIAS, 2013; TAYLOR, 2017).

As considerações de Sunaura Taylor (2017) têm apontado 
para a dimensão estrutural do Capacitismo, uma vez que a 
autora destaca que “Todos os corpos estão sujeitos à opressão do 
Capacitismo” (TAYLOR, 2017, p. 21, tradução nossa), ajudando a 
formar opiniões e valores culturais, noções do que significa ser 
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independente, de como medir produtividade e eficiência e o que é 
considerado normal. Durante a história, o modo como se organi-
zavam os grupos sociais foi determinante para a existência ou não 
de pessoas com deficiência, sociedades caçadoras coletoras no 
início da organização social humana ou feitas para a guerra como 
em Esparta, as pessoas com deficiência eram dizimadas (SILVA, 
1989), nas grandes guerras, as pessoas com deficiência foram 
alvo de investigações grotescas e cruéis sobre seus corpos e vida 
(SILVA, 1989; DIAS, 2013); e até os dias atuais, há uma intensa 
patologização, desqualificação e vulnerabilização das pessoas 
com deficiência presentes no modo como a sociedade organiza 
a política, educação, saúde, trabalho, e demais esferas de partici-
pação social (SAWAIA, 2004; MELLO, 2016; TAYLOR, 2017). O 
modo de conceber a sociedade é tão imbricado no Capacitismo 
que é impossível pensá-la sem os parâmetros de normalidade, que 
estão presentes nos eventos históricos, na organização familiar, 
nos cursos de graduação e formações diversas, nas religiões, na 
política, enfim, o que é concebido como normal está no compor-
tamento cotidiano, de modo que pensar uma sociedade sem o 
Capacitismo é pensar outra forma de ser sociedade.

No sistema heteropatriarcal-racista-capitalista-capacitista, 
as relações que compõe o Capacitismo estão fundamental-
mente relacionadas às outras estruturas de opressão, de modo 
que a normatização que desqualifica pessoas com deficiência, 
em intersecção com outras categorias explica a desqualificação 
social de mulheres, pessoas negras, indígenas, pessoas do Sul 
global, que são consideradas como menos capazes (TAYLOR, 
2017). As mulheres são expropriadas do direito ao seu corpo e a 
sua sexualidade, pelo patriarcado opressor, e a pobreza e relação 
de raça e deficiência são fatores que intensificam a opressão sobre 
os corpos destas mulheres. Mulheres negras (FEDERICI, 2019) 
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e com deficiência (RÉGIS, 2013) tem sido sumariamente histe-
rectomizadas, especialmente quando atravessadas pela condição 
de pobreza, sem seus consentimentos, por serem consideradas 
incapazes de fazer escolhas sobre seus corpos e sexualidade.

Do mesmo modo, o Capacitismo que hierarquiza os cor-
pos com base nas capacidades está historicamente presente nas 
constantes tentativas de classificar as funções cognitivas, uti-
lizadas em alguns testes psicométricos na Psicologia. Termos 
capacitistas como “idiota”, “retardado” advindos das classifi-
cações mais baixas nos testes psicométricos e atribuídos prin-
cipalmente a pessoas com deficiência, se interseccionam com 
outras estruturas de opressão e são atualmente utilizadas para 
desqualificar e categorizar pessoas com pouco acesso à escola-
rização, ou qualquer pessoa que pense diferente nas situações 
de conflito cotidiano (BÖCK, 2019).

O Capacitismo coloca no sujeito individual a responsabi-
lidade pela exclusão nos processos de aprendizagem (GESSER, 
2020). Assim, quando a educação falha em ensinar algo, procu-
ram-se respostas no sujeito que não aprende por algum motivo 
individual, e não pela falta de ambientes, recursos acessíveis, 
profissionais dispostos a incentivar a variação e diversidade 
humana, e falta de processos de ensino que enfoquem a constru-
ção dos saberes coletivamente, garantindo, neste processo, a par-
ticipação de todos no processo de ensino aprendizagem (BÖCK, 
2019; GESSER, 2020).

Todas as situações trazidas acerca do Capacitismo enfo-
cam a concepção de que o Capacitismo é uma opressão que 
atinge a todos os corpos (TAYLOR, 2017), funcionando como 
um pilar estrutural de sustentação do modo como a sociedade 
se estabelece. O termo Capacitismo estrutural, no português, 
ainda é pouco difundido, sendo o texto de Marivete Gesser 
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(2020) o primeiro a fazer essa afirmação, ao qual concordamos 
e reificamos especialmente pensando a intersecção com outras 
categorias produtoras de opressão, quais sejam, racismo, capi-
talismo, cisheteropatriarcado, conforme muito bem apontaram 
Akotirene (2019) e Mello (2019).

Ademais, Gesser, Block e Mello a partir do diálogo com auto-
res como Fiona Kumari Campbell (2001, 2009), McRuer (2006), 
Gregor Wolbring (2008) e Sunaura Taylor (2017), partem do pres-
suposto de que o Capacitismo é estrutural e estruturante, pois

ele condiciona, atravessa e constitui sujeitos, organiza-
ções e instituições, produzindo formas de se relacionar 
baseadas em um ideal de sujeito que é performativamente 
produzido pela reiteração compulsória de capacidades 
normativas que consideram corpos de mulheres, pes-
soas negras, indígenas, idosas, LGBTI e com deficiência 
como ontológica e materialmente deficientes. Ademais, 
as capacidades normativas que sustentam o Capacitismo 
são compulsoriamente produzidas com base nos discur-
sos biomédicos que, sustentados pelo binarismo norma/
desvio, têm levado a uma busca de todos os corpos a 
performá-los normativamente como “capazes”, visando se 
afastar do que é considerado abjeção (GESSER; BLOCK; 
MELO, 2020, p. 18).

O Capacitismo, então, está imbricado na sociedade e é o 
balizador das concepções de deficiência ao longo do tempo que 
versaram sobre estereótipos marginalizadores da pessoa com defi-
ciência. E uma luta anticapacitista e emancipatória coaduna com o 
modelo social da deficiência trazido a partir do movimento político 
de pessoas com deficiência e que será abordado na próxima seção.
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Movimento Político de Pessoas 
com Deficiência e Participação Social

A deficiência é um fenômeno complexo que não deve se 
ater apenas a lesão corporal, mas denuncia às formas de opressão 
decorrentes das barreiras a participação social desse grupo. E 
nesse sentido, é importante entender que a deficiência deve ser 
considerada enquanto uma possibilidade de vida, que é viabi-
lizada com a retirada das barreiras, com o aprimoramento das 
práticas de cuidado e, fundamentalmente, quando a sociedade se 
abre às diversidades (DINIZ, 2007, SHAKESPEARE, 2018).

Essa forma de conceber a deficiência se configurou a par-
tir da consolidação dos estudos sobre a temática e do início do 
Movimento Político de Pessoas com Deficiência - MPPD, em 
1960, que (UPIAS, 1976; OLIVER e BARNES, 2006) demarcou 
uma resistência ao Modelo Médico vigente e culminou no sur-
gimento de um campo de estudos denominado Modelo Social 
da deficiência, passando a explicitar questões sobre direitos, 
autonomia, independência, acesso ao trabalho para pessoas com 
deficiência, e eliminação das barreiras sociais (OLIVER, 1996; 
GESSER et al., 2012). O Modelo Social recebeu influências das 
teóricas feministas que ampliaram a discussão para pensar a 
interseccionalidade da deficiência com gênero, raça, classe social, 
geração, bem como com a experiência da dor e do cuidado. As 
feministas questionaram a noção de autonomia e lançou mão de 
conceitos como dependência, interdependência, cuidado, bem 
como da perspectiva da interseccionalidade da deficiência com 
outras categorias tais como raça, gênero, sexualidade e classe 
social (DINIZ, 2007, GESSER, 2019).

O Modelo Social foi importante para o movimento político 
de pessoas com deficiência, e o lema do movimento político, 
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“nada sobre nós sem nós” especifica a participação das Pessoas 
com Deficiência em situações que dizem respeito às mesmas, 
contrapondo a ideia de que elas não seriam capazes de participar 
e pressionando para que o Estado promovesse políticas públicas 
para e com as pessoas com deficiência, inserindo a participação 
como direito fundamental (SASSAKI, 2007; BRASIL, 2010).

A participação como direito fundamental foi corrobo-
rada na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (CDPD), ratificada pelo Brasil juntamente com o 
seu Protocolo Facultativo em agosto de 2008, e incorporada no 
ordenamento jurídico brasileiro sob o status de emenda cons-
titucional por meio do Decreto no 6.949/2009 (BRASIL, 2009). 
Nesse sentido, a participação deve ser uma garantia para todas 
as pessoas e em todos os espaços, sem que se restrinjam as pos-
sibilidades de as pessoas atuarem nos espaços sociais, pois a 
participação deve ser plena (SANTOS, 2016). Portanto, espaços 
públicos e privados são espaços políticos, no qual a participação 
neles também confere aos participantes sua condição de cidadãos 
(MOUFFE, 2001).

A participação plena garante acesso a diversos espaços 
comuns a todos os cidadãos, e nesse sentido, as escolas e uni-
versidades públicas são, além de um espaço de formação inte-
lectual, instituições promotoras de participação. E as pessoas 
com deficiência tiveram um histórico de exclusão educacional, e 
é justamente sobre a potência da educação que abordaremos no 
próximo tópico.



Juliana Cavalcante Marinho Paiva 
Marivete Gesser

405

Espaços educativos fortalecendo experiências 
de resistência contra o Capacitismo

Participação social, educação e política são intrinsecamente 
relacionadas. As ideias que permeiam o processo ensino-apren-
dizagem são resultado do contexto político vigente na sociedade, 
bem como dos participantes que influenciam tal contexto e 
vice-versa. Ademais, a modalidade de educação recebida por 
pessoas com deficiência, ou mesmo, o não acesso a educação, são 
resultados de concepções políticas acerca da deficiência, que ao 
longo da história, segregaram e excluíram esse grupo.

Paulo Freire irá explicar em alguns de seus livros (FREIRE, 
2005; FREIRE, 2009) a noção de educação bancária. Esse modelo 
de educação, amplamente difundido na sociedade, é baseado no 
princípio de que os estudantes não têm conhecimentos importan-
tes, e que o professor sabe tudo o que é necessário para ensinar eles.

Esse ensino então é hierarquizado, e o saber do professor 
será sempre mais importante que o saber do aluno. O aluno é 
visto como docilizável, um banco ao qual o conhecimento é 
depositado sem questionamentos e que a repetição trará o apren-
dizado. Esse tipo de educação, o qual coloca o aluno na condição 
de oprimido e o professor na condição de opressor, não abre 
espaço para que a produção do conhecimento se dê de modos 
diferentes, tratando-se de um processo que busca a padronização 
dos alunos, e coloca no indivíduo a responsabilidade pela falha 
no processo de aprendizagem. A Educação Bancária forma pes-
soas não questionadoras, que são mais facilmente guiadas para 
a produção e reprodução das regras e da cultura dominante, 
mantendo o status quo.

O próprio sistema de estrutura física do espaço escolar, 
com muros, salas fechadas, com carteiras enfileiradas, e tempo 
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pré-definido para cada vivência, já demonstram o caráter de 
modulação sobre os estudantes e os próprios professores que 
passam a ter que exercer papéis muito definidos em locais físi-
cos definidos, moldando pessoas, intencionalmente ou não, 
para serem indivíduos acomodados e submetidos à estrutura de 
poder vigente. E assim, coaduna com essa perspectiva bancária 
de educação, a patologização e punição para qualquer indivíduo 
que esteja dissonante do padrão. Tendo as pessoas com deficiên-
cia sido segregadas em escolas especiais, ou mesmo sem acesso 
algum à educação formal por, em sua maioria, não se enquadra-
rem nesse modelo, sendo patologizadas taxadas como inferiores 
e incapazes de aprender.

Em contrapartida, a educação libertadora, emancipatória, 
ainda com base nas ideias de Freire (2005; 2009), acontece de 
forma dialógica, numa compreensão de que todos os conheci-
mentos são importantes, que o educador é um mediador sobre 
o processo de ensino e aprendizagem, mas que também aprende 
com seus alunos. A educação libertadora é um espaço de diálogo, 
em que deve ser estimulada a curiosidade, as possibilidades diver-
sas de ser, a reflexão crítica, os questionamentos, a comunicação 
fluida. A educação só é libertadora se vem do ponto de vista dos 
oprimidos, dos seus interesses, conhecimentos e sua história. É 
feita com e não para os oprimidos, professor com aluno, aluno 
com aluno, é uma educação com a construção do conhecimento.

A educação, quando libertadora, propicia agência aos 
sujeitos, participação e reflexão sobre como a participação tem 
acontecido. Consideramos que uma educação libertadora, eman-
cipatória, deve incluir e implementar diferentes estratégias de 
combate ao Capacitismo, com vistas a uma educação inclusiva.

E tendo em vista que o acesso a educação é um direito de 
todo cidadão, e que ela tem um importante papel de garantir o 
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acesso aos conhecimentos historicamente produzidos e contri-
buir com o processo de humanização dos sujeitos (SAVIANI, 
2008), é preciso se posicionar politicamente em relação à exclu-
são da pessoa com deficiência da educação no Brasil. A educação 
brasileira para estudantes com deficiência, por mais de 400 anos, 
concentrou-se apenas no ensino de atividades que visassem a 
garantia de meios de subsistência. Só a partir do século XIX que 
se inicia o esboço da escolarização da pessoa com deficiência, 
sendo esta, bastante pautada na compreensão do modelo carita-
tivo e médico da deficiência e encabeçada por iniciativas isoladas 
em Organizações não Governamentais e instituições filantrópi-
cas (JANNUZZI, 1985).

Ainda pautada na concepção do modelo médico da defici-
ência, a educação básica foi acontecendo em instituições totais, 
ou em classes anexas a instituições psiquiátricas, e o objetivo da 
educação era evitar que houvesse um excedente de pessoas que 
pudessem perturbar a ordem social, assim como a ociosidade 
(JANNUZZI, 1985). A partir do século XX, devido à partici-
pação mais ativa da sociedade civil, o Estado começa a desen-
volver e subsidiar instituições especializadas no atendimento a 
pessoas com deficiência, inclusive, na educação, criando a Lei 
de Diretrizes e Bases (LDB), que previa tentativa de inclusão de 
pessoas com deficiência em salas regulares de ensino ou indican-
do-as a serviços especiais. Ao mesmo tempo, a iniciativa privada 
e filantrópica de educação também foi estimulada, no qual, no 
Art. 89 da mesma LDB dispõe dos seguintes termos: “Toda ini-
ciativa privada considerada eficiente pelos conselhos estaduais, 
receberá dos poderes políticos, tratamento especial mediante 
bolsas de estudos, empréstimos e subvenções” (BRASIL, 1961; 
JANNUZZI, 1985).
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A partir dos anos 70, com o argumento da produtividade e 
lucratividade com o trabalho da pessoa com deficiência, houve 
o estímulo para que se garantisse melhoria da educação formal 
em escolas especiais (JANNUZZI, 1985). E com os esforços para 
a Constituinte que culminou da Constituição de 1988, houve o 
crescimento do movimento de integração da pessoa com defici-
ência às escolas regulares. Especialmente com a Declaração de 
Salamanca (1994), aumentam as discussões e os esforços para a 
real inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 
em escolas regulares, dentre os quais os alunos com deficiência. 
O princípio da declaração reforça que

“as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os 
meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e 
que alunos com necessidades educacionais especiais devem 
ter acesso à escola regular” (DECLARAÇÃO..., 1994).

É preciso ressaltar que a escola e demais espaços educati-
vos são espaços de vivência em sociedade, e tal como os demais 
espaços sociais, devem representar a diversidade humana, como 
forma de expressão do exercício da cidadania, a partir da convi-
vência com pessoas diferentes. Ou seja, a escola inclusiva propicia 
que todos os alunos, para além das condições programáticas de 
conteúdo, entrem em contato com valores, princípios e atitudes 
de cidadão (MARTINS, LEITE e CIANTELI, 2018).

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
garantiu que os Estados-Parte se comprometem a assegurar um 
sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino, e, 
portanto, também no ensino superior, reforçando que é dever das 
instituições e do Estado oferecer um ambiente acessível (DECRETO-
LEGISTATIVO, 2009). Após a Política Nacional da Educação 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que a inclusão de 
pessoas com deficiência em turmas comuns foi ampliada.

Entre 2014 e 2018 houve o crescimento do número de crian-
ças matriculadas nas escolas regulares, em específico, aumentou 
também o número de matrículas de estudantes com deficiência, 
transtornos globais e altas habilidades em escolas regulares, e 
houve diminuição das matrículas em escolas especiais, segundo 
dados do Censo Escolar (INEP, 2018). Apesar do aumento da 
presença de alunos com deficiência e outras especificidades 
escolares, o que demonstra uma consistência na política pública 
inclusiva em classes comuns do ensino regular, ainda há muito a 
fortalecer para garantir condições de acessibilidade e permanên-
cia dos estudantes.

Já o acesso ao Ensino superior é marcado por grandes 
dificuldades tanto para pessoas com e sem deficiência, contudo, 
medidas legais de fomento a educação tem mudado esse pano-
rama. Especificamente, a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
para promoção da Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a), impulsiona 
ações para a política nacional com vias a garantia de inclusão de 
estudantes com Necessidades Especiais Educacionais – NEE, nas 
escolas e ensino superior.

Em 2005 surge o Programa Incluir voltado a Instituições 
Federais de Ensino Superior - IFES, com o objetivo de fomen-
tar a criação e a consolidação de núcleos de acessibilidade, de 
modo a acompanhar os estudantes com Necessidades Especiais 
Educacionais (MELO; ARAÚJO, 2018). E esse programa tam-
bém ajudou a estimular o suporte a estudantes com deficiência 
e outras especificidades, se configurando como passos iniciais 
para ingresso e permanência no ensino superior.
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De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, o número de 
alunos com deficiência no ensino superior, vem aumentando. 
Em dez anos, o crescimento foi de aproximadamente 575,4% 
2003 e 2013 (BRASIL, 2013). Apesar do crescimento, a represen-
tatividade em números, ainda está muito longe de ser alcançada, 
em 2010, a taxa era 0,3% de alunos com em 2015, o número foi 
de 0,4%, e em 2018 foi de 0,5% (BRASIL, 2018). Poucas univer-
sidades, dentre instituições públicas e privadas tem até 1% de 
estudantes com alguma deficiência, e que se comparado aos 
quase 24% da população brasileira de pessoas com deficiência, 
ainda que o número de pessoas em processo educativo possa 
ser menor, há uma falta de números representativos no acesso 
(CENSO, 2010; BRASIL, 2018).

Os dados quantitativos precisos sobre o número de pessoas 
com deficiência no ensino superior público brasileiro é difícil de 
precisar, visto que até 2014 não havia obrigatoriedade de que as 
IES prestassem informações ao INEP sobre as matrículas desse 
público (BRASIL, 2013), de modo que o mapeamento desse 
público era baseado em procedimentos variados não sistemati-
zados. Outra dificuldade para mapear esse grupo, é que muitos 
estudantes não se declaram como pessoa com deficiência, pelas 
diversas barreiras provenientes do estigma de ser pessoa com 
deficiência e por não se sentirem apoiadas pelas instituições 
sociais (escolas, universidades, etc.) (ALENCAR, 2013).

O aumento do número de pessoas com deficiência nos 
espaços públicos de ensino básico e superior faz com que a lógica 
política de participação exerça influência no próprio espaço 
educativo, que com vias a atender as demandas desse grupo, 
muda suas estruturas físicas e sociais, trazendo pautas sobre 
temas concernentes à essas pessoas em Grupos de Estudo, em 
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criação de Comissões ou Núcleos de Acessibilidade Estudantil, 
Pesquisas, Grupos de Pesquisas, Extensões Universitárias, sema-
nas de inclusão, e atividades diversas.

Defendemos uma educação libertadora, emancipatória, 
inclusiva, que rompa com a discriminação sobre as pessoas, que 
seja promotora de justiça social e participação plena e que ultra-
passe os limites dos espaços educacionais, influenciando outras 
esferas para que também sejam espaços emancipatórios. De acordo 
com o campo de estudos da deficiência em educação, a proposta 
é de que possa se promover uma Educação Anticapacistista, que 
valorize a diversidade humana e que não hierarquize vidas e cor-
pos a partir de suas capacidades (GESSER, 2020).

Construindo experiências de resistência

Neste capítulo, debruçamo-nos sobre uma iniciativa especí-
fica: um grupo de estudos desenvolvido pelo Núcleo de Estudos 
Sobre Deficiência da UFSC – NED. O NED foi fundado em 2008 
e visa desenvolver conhecimentos técnicos e científicos voltados à 
qualificação das políticas públicas e à ampliação da participação 
das pessoas com deficiência na sociedade, em consonância com o 
que é preconizado pelos documentos oficiais como a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Presidencial 
nº 6.949/2009) e a Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com 
Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Ademais, o NED, pautando-se na 
perspectiva emancipatória da deficiência, busca trazer as pessoas 
com deficiência para dentro da universidade em todas as ações 
desenvolvidas, de modo que elas possam se apropriar do campo 
dos Estudos da Deficiência e levá-lo aos contextos comunitários e 
de militância política onde elas estão inseridas.
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As ações de extensão desenvolvidas pelo NED são atu-
almente integradas a um programa de extensão intitulado 
“Políticas Públicas, Direitos Humanos e Práticas Educativas 
junto a Pessoas com Deficiência”. O objetivo principal deste pro-
grama é o de integrar diferentes ações de extensão que tenham 
como finalidade qualificar as políticas públicas direcionadas às 
pessoas com deficiência na perspectiva da participação delas, 
corroborando o lema do Movimento Político de Pessoas com 
Deficiência “Nada sobre nós sem nós”.

Assim, o NED desenvolve ações formativas de extensão; 
produção de materiais formativos e orientadores; assessoria a 
eventos de abrangência regional, nacional e internacional; asses-
soria para a inclusão de estudantes com deficiência na educação 
básica e no ensino superior. Neste capítulo relataremos uma das 
ações formativas que se refere ao grupo de estudos da deficiência 
do NED, o qual vem ocorrendo desde 2017/2 e tem como obje-
tivos promover a formação continuada sobre a temática da defi-
ciência. Este é realizado quinzenalmente durante os semestres 
letivos e visa o debate de textos relacionados principalmente ao 
campo da deficiência.

O grupo é diversificado, constituído por professores, estu-
dantes de graduação e pós-graduação, profissionais, e curiosos 
da temática da deficiência, de áreas da psicologia, educação, 
direito, geografia, antropologia, museologia, administração, 
turismo, dentre outras. Os participantes são pessoas com e sem 
deficiência, a maioria são estudantes de cursos vinculados a 
Universidade Federal e há um maior número de mulheres.

Das pessoas com deficiência, a maior parte são mulhe-
res jovens (20 a 40 anos), que ingressaram no ensino superior. 
Trata-se de uma característica importante, pois as mulheres 
participantes do grupo de estudos são mulheres com deficiência 
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privilegiadas, tiveram acesso ao ensino superior, que não é fácil 
ou comum para a população com deficiência no Brasil, como já 
citado neste capítulo. O que nos leva a pensar que a questão da 
deficiência tem atravessamentos de sexo e gênero muito impor-
tantes, como também de classe social, pois a pobreza vulnerabi-
liza ainda mais as pessoas com deficiência e a pobreza também 
é diretamente relacionada aos atravessamentos de raça, no qual 
a característica geral da população brasileira é de que as classes 
mais baixas são constituídas prioritariamente por pessoas negras 
(CENSO, 2010).

A partir do nosso objetivo para este capítulo de visibilizar 
uma experiência de resistência contra o Capacitismo vivenciado 
cotidianamente por pessoas com deficiência, traremos as refle-
xões sobre conteúdos advindos da experiência de cinco mulheres 
com deficiência enquanto participantes no grupo de estudos, 
sendo elas, mulheres brancas graduadas no ensino superior de 
diversos cursos (psicologia, direito, geografia) e sendo uma delas 
a primeira autora deste capítulo. Os relatos advêm de um vídeo 
compartilhado pelas integrantes que se dispuseram a falar sobre 
suas participações no grupo e também de diários de campo 
com anotações das autoras sobre o Grupo de Estudos. Os rela-
tos demonstram que as resistências versam sobre três aspectos 
principais: 1. O papel do reconhecimento enquanto sujeito com 
deficiência; 2. A proposta de uma educação emancipatória que 
constrói o conhecimento COM (MORAES, 2010) as pessoas, 
emancipando-as; 3. Construção de um sujeito político e a politi-
zação da deficiência.

O relato de todas as mulheres identificou a importância de 
se reconhecer enquanto uma pessoa com deficiência, e o quanto 
estar no Grupo de Estudos com outras pessoas com deficiência 
fortalece essa construção identitária. O primeiro contato da 
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experiência de nascer ou se tornar pessoa com deficiência foi 
muito influenciado pelo Modelo Médico, geralmente marcado 
por cirurgias e/ou a concepção de que a deficiência era um pro-
blema a ser corrigido com vistas a ficar num padrão mais acei-
tável de corpo. Repassando a impressão de que a vida da pessoa 
era um problema para a família e para a sociedade, como se fosse 
um peso a ser carregado.

Entrar em contato com um Grupo de Estudos em que a 
temática da deficiência é discutida principalmente por pessoas 
com deficiência faz toda a diferença na percepção de construção 
do que é ser pessoa com deficiência, de se afirmar sem o receio 
do viés capacitista julgador. E ainda que o Capacitismo atravesse 
a todas as pessoas, desconstruir as opressões capacitistas em con-
junto com outras experiências da deficiência, propicia um debate 
aberto sobre as barreiras enfrentadas por cada um, fortalecendo 
uma noção de coletividade.

E essa noção de coletividade é o ponto crucial para afirma-
ção de si enquanto uma pessoa com deficiência, pois não coloca 
a experiência da deficiência como deslocada e individualizada, 
mas como uma experiência coletiva e relacional. Em consonân-
cia com a perspectiva do feminismo negro, perceber que essa 
experiência da deficiência pessoal é também política.

Não é a lesão que define a experiência de deficiência, mesmo 
em participantes com o mesmo diagnóstico, a experiência da 
deficiência acontece de uma maneira totalmente diferente. E o 
que une as diversas experiências é o atravessamento da deficiên-
cia como uma vivência de opressão a ser desconstruída.

Durante a participação no NED, e por meio da troca no 
Grupo de Estudos, as participantes encontram a oportunidade 
de estudar e se aprofundarem no Modelo Social da deficiência 
e ao se apropriar de tal modelo, tornam-se cientes da premissa 
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de que são as barreiras que impedem a participação das pessoas 
com deficiência e não a lesão. Além disso, temas discutidos neste 
grupo como referente à experiência da dor, as relações de depen-
dência e interdependência como basilares da condição humana 
e o cuidado como uma questão de direitos humanos e de justiça 
social, puderam trazer a dimensão privada da deficiência para 
a cena, sensibilizando para a noção de que o privado também 
é político, como já destacado pelo feminismo. Com isso, há 
também o entendimento de que estudar deficiência do ponto de 
vista feminista não se trata apenas de melhorar a condição de 
vida das pessoas com deficiência, mas também de construir uma 
sociedade mais equânime e atenta ao acolhimento de todas as 
variações humanas. Isso porque, considerando que a deficiência 
é inerente ao ciclo de vida humano, quase todas aquelas pessoas 
que terão o privilégio de envelhecer vivenciarão essa experiên-
cia. Ademais, a eliminação das barreiras e construção de uma 
sociedade pautada no acesso coletivo corrobora para que todos 
os corpos sejam incluídos.

As discussões do NED propiciaram às participantes a cons-
trução da concepção de deficiência que foi sendo reconstruída 
para uma possibilidade de ser no mundo em que situações de 
opressão deveriam ser visibilizadas. Situações de preconceito e 
discriminação não precisam ser enfrentadas de maneira indivi-
dual e a luta pode e deve ser conjunta, visto que as discrimina-
ções acontecem com várias outras pessoas e isso é resultado de 
concepções de deficiência que situam as pessoas com deficiência 
como menos dignas de viver. Destaca-se que o Capacitismo é 
balizador dessas concepções, uma vez que hierarquiza corpos em 
função de suas capacidades, como já apontaram muitos autores 
do campo (MELLO, 2016; TAYLOR, 2017; GESSER, 2020).
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E o próprio formato das reuniões de discussão de textos do 
grupo de estudos coaduna com uma perspectiva de educação 
anticapacitista e emancipatória, e se dava a partir da explanação 
dos principais tópicos do texto e abertura para debate a partir 
de relatos de experiência que se relacionavam com o tema ou 
discussão teórica, no qual todas as falas são incentivadas. Tal 
configuração reforça uma construção de conhecimento que 
não hierarquiza os saberes, pronto a acolher diversas falas e 
fortalecendo um debate horizontal. Trata-se de um fazer COM 
(MORAES, 2010) as pessoas com deficiência, ouvindo-as, respal-
dando suas contribuições e ajudando a desconstruir as falas mais 
permeadas pelo Modelo Médico.

A apropriação de conteúdos relacionados ao campo dos estu-
dos da deficiência foi, nesse sentido, emancipatória. O formato das 
discussões dos textos e o contato com pessoas com deficiência, 
contribui para a identificação de estratégias de luta contra a opres-
são capacitista. Destaca-se que a construção COM (MORAES, 
2010) todas as pessoas presentes no grupo de estudos foi essencial 
para que esse processo emancipatório ocorresse para as partici-
pantes, de modo a dar importância a todos os conhecimentos.

A apropriação de conceitos e modelos teóricos discutidos 
no Grupo de Estudos foi elencada como base para subsidiar o 
pleito para estudar a temática da deficiência em contextos de 
pós-graduação acadêmica. As mulheres demonstraram interesse 
em: iniciar mestrado na área, adaptar a temática de estudos já em 
desenvolvimento e iniciar doutoramento na área. Algumas que 
já estavam em mestrado ou doutorado também relataram que a 
participação no Grupo de Estudos que serviu de fator influente 
para ingressar na pós-graduação acadêmica.

A participação no grupo de estudos propiciou um pro-
cesso de construção de um sujeito político ativo, permeado por 
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uma educação emancipatória, com vistas a superar a situação 
de opressão não apenas individualmente, mas coletivamente. 
Algumas de suas participantes encontraram a possibilidade de 
engajamento em outros espaços para garantias de direito, como 
participação em coletivos feministas, participação em movi-
mento social, e o engajamento em outros espaços acadêmicos, 
divulgando o Modelo Social em outras Universidades com o 
conhecimento para respaldar os enfrentamentos políticos por 
reivindicação de acessibilidade.

A construção desse sujeito político está associada à com-
preensão de que a deficiência é política, que corpo é político, 
entendendo a politização como a possibilidade de uma pessoa 
com deficiência evidenciar as incongruências dos espaços 
inacessíveis, da opressão vigente, e exigir que sua participação 
seja garantida influenciando uma mudança social e estrutu-
ral. Certamente esse potencial político é reforçado quando 
perpassa uma proposta emancipatória, visto que uma pessoa 
com deficiência num espaço opressor capacitista pode ser des-
potencializada, mas ao passo que ela está fortalecida individual 
ou coletivamente por uma perspectiva Anticapacitista, ela é 
potencializada a participar e exigir as condições para sua par-
ticipação, promovendo mudanças nos espaços físicos, e/ou evi-
denciando as incongruências dele, transportando a situação de 
inconveniência para o espaço. O espaço físico é inconveniente 
por não promover acessibilidade.

Estamos buscando outras formas de nos organizar social-
mente, de modo acessível, livre de opressões, em que os inconve-
nientes não estejam localizados nas pessoas por suas características 
identitárias, e para que haja essa mudança social ainda há inúmeros 
entraves e barreiras, sendo, portanto uma necessidade de engajar 
diversos setores da sociedade para pensar, de fato, em mudança 
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social, contudo, acreditamos que a Educação Anticapacitista é um 
importante recurso para efetuar a mudança.

Considerações finais

Ao longo deste capítulo, explicamos como o Capacitismo 
opera lógicas de exclusão e opressão sobre as pessoas com defi-
ciência nos mais diversos espaços públicos e privados. E apon-
tamos a possibilidade de um espaço educativo não formal como 
um lugar para construir resistências a essa opressão de modo 
coletivo.

Compreendemos que o Grupo de Estudos vinculados ao 
NED tem características que propiciam um diálogo aberto, cons-
trutivo, e emancipatório, no sentido de proporcionar igualdade 
nas condições de liberdade de participação. Que se alinha aos 
preceitos do movimento político e respaldando o lema “nada 
sobre nós sem nós” do movimento, de modo que muitas pessoas 
com deficiência fazem parte do grupo, e privilegiando a maior 
participação social e política desse grupo. Nesse sentido, diversos 
conteúdos advindos das experiências de resistência foram elenca-
dos por cinco participantes do grupo que compartilharam seus 
depoimentos e apesar dos diferentes conteúdos, houve consenso 
sobre três eixos de resistência que o Grupo potencializou.

Dividimos em eixos por estarem mais evidentes nos depoi-
mentos e por uma questão didática, apesar de entendemos que 
estão imbricados, pois o afirmar-se enquanto pessoa com defici-
ência e o reconhecimento de ser um sujeito político e a deficiência 
enquanto política, estão intimamente relacionados às discussões 
emancipatórias advindas da discussão Feminista, do Movimento 
Negro, do Modelo Social, das críticas ao Capacitismo, do 
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pesquisar COM e da interseccionalidade e de outras discussões 
teóricas que subsidiam práticas anticapacitistas.

Ao mesmo tempo, reforçamos a importância de um espaço 
educativo (ainda que não convencional) que propicia estratégias 
de resistência. A Educação, quando engajada numa perspectiva 
emancipatória, é potencializadora da ressignificação das expe-
riências da deficiência, promove participação social e política e 
contribui para as resistências contra as opressões. A Educação 
emancipatória e anticapacitista tal como propõe os Estudos da 
Deficiência na Educação, deve ser inclusiva, aberta às diversida-
des, trata-se de uma proposta contra a opressão capacitista e tem 
reverberado na condução do Grupo de Estudos aqui apresentado.

E ao compreender que a política está no centro da vida em 
sociedade, todos os espaços formativos são importantes de se 
ocuparem dela, deste modo, a Universidade pública, como ins-
tituição à qual é atribuída a tarefa formar pessoas que poderão 
pensar e propor alternativas para a convivência em sociedade, 
tem um papel decisivo na luta contra as opressões. Nesse sentido, 
reafirmamos nossa posição de que a educação deve ser antica-
pacitista e priorizar a luta contra diversas formas de opressão, 
propiciando participação das pessoas com deficiência e desen-
volvimento de estratégias de resistência, vislumbrando as possi-
bilidades de mudança social efetiva.
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Introdução

A implantação da educação superior no território brasileiro se 
deu muito tardiamente, principalmente se utilizarmos como 
parâmetro comparativo os nossos vizinhos, os países latino-a-
mericanos. Se as primeiras instituições universitárias da América 
remontam ao século XVI, no Brasil, a primeira universidade 
foi fundada apenas no início do século XX. Esta preocupação 
tardia com ensino superior, associada ao longo período em que 
estivemos presos à lógica da escravidão, podem ser considerados 
os principais elementos explicativos a respeito da situação de 
desvantagem do Brasil em relação à América Latina (CUNHA, 
1980, PINTO, 2004; CORBUCCI, 2014).

Na contramão desta privação histórica, entre os anos de 2003 
e 2014 o Brasil vivenciou um significativo processo de expansão 
da sua rede de ensino público federal. Neste período foram criadas 
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18 universidades, 422 escolas técnicas e 173 novos campi universi-
tários. Estas instituições de ensino acolheram cerca de 7,1 milhões 
de novos jovens e possibilitaram que estes acessassem uma educa-
ção de qualidade. Este contingente é significativamente superior 
ao alcançado em todas as décadas anteriores.

Se colocarmos estes dados em perspectiva, isto é, se consi-
derarmos as disparidades regionais existentes no território bra-
sileiro, merecerá destaque o impacto desta política nas regiões 
Norte e Nordeste do país, as quais detinham as menores taxas de 
acesso à educação superior no início da década de 2000. Ao final 
da década iniciada no ano seguinte, esses índices aumentariam 
quase três vezes. Isto é, o referido crescimento foi mais intenso 
entre aqueles que se encontravam em situação de maior preca-
riedade no acesso ao ensino superior, gratuito e de qualidade. 
O gráfico abaixo, elaborado pelo IPEA, ilustra o que estamos 
tentando argumentar e ajuda a entender o contexto:

Gráfico 1 – Taxas de acesso à educação superior 
na faixa etária de 18 a 24 anos (2000 e 2010) - (Em %)
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Fonte: microdados do censo demográfico (IBGE, 2000; 2010). 
Elaboração: Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc)/Ipea.
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As pesquisas historiográficas do campo da educação reú-
nem relativo consenso a respeito das limitações existentes no 
acesso às instituições de ensino universitário. A consonância 
entre os estudiosos da área está, em grande medida, nas expli-
cações em torno dos aspectos que já apontamos neste texto: o 
notório impacto do passado escravocrata em nosso sistema 
educacional e na implantação tardia de cursos superiores no 
país. Contudo, não podemos deixar de considerar nesta análise 
a ausência de políticas e ações voltadas à reversão ou mitigação 
desta situação - principal característica das políticas educacio-
nais anteriores aos anos 2000.

Neste texto, reconhecemos que este arroubo histórico ainda 
impacta nos modos de acesso e permanência à educação superior 
no país, mas é importante, ainda que brevemente, situar a leitora 
e o leitor no campo das políticas educacionais instituídas nos 
anos anteriores à virada do milênio.

Assim, cabe recordar que nos anos de 1990, tínhamos 
adotado um modelo de expansão universitária repousada no 
setor privado. De acordo com José Marcelino de Rezende Pinto 
(2004), este modelo foi inaugurado com a reforma universitária 
de 1968 (Lei no 5.540) e, mais tarde, desponta com a aprova-
ção da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
em 1996 (Lei no 9.394). Para o referido pesquisador, o padrão 
privatista de expansão da educação superior não tão extensivo 
quanto inclusivo, pois coíbe e obstaculariza o ingresso de afro-
descendentes e pobres em instituições universitárias de quali-
dade. Hoje, cerca de 87,4% das instituições de ensino superior 
brasileiras são privadas, no entanto, a despeito desta expressi-
vidade numérica, é nas Universidades públicas que continuam 
a se concentrar aproximadamente 90% da produção da ciência 
e da tecnologia no Brasil.
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Ainda a respeito desta expansão na educação superior de 
caráter privado, marca principal dos anos que antecederam a 
virada, que aconteceria em 2003, merece destaque uma questão 
relevante - a proliferação das universidades privadas não pôs fim 
o elitismo que determinava o acesso e a permanência nas univer-
sidades públicas. O acesso às IFES, por exemplo, era regulado por 
um disputadíssimo processo seletivo o qual favorecia o ingresso 
dos filhos das famílias que frequentavam os melhores colégios 
do ensino médio que, de maneira geral, por sua vez, são privados.

Este cenário fazia com que a elite econômica nacional con-
seguisse acessar as melhores universidades - aquelas que eram as 
mais consolidadas, tradicionais e gratuitas - enquanto à classe 
trabalhadora restava empreender esforços hercúleos para acessar 
e manter-se nas universidades privadas – as quais, não por acaso, 
padeciam da falta de qualidade. Dito de outro modo, o sistema 
educacional brasileiro se desenvolve com traços notoriamente 
elitista e suas políticas de acesso ao ensino superior aprofun-
dava ainda mais injustiças. É por isso que, especialmente neste 
período, as universidades federais eram ocupadas quase que 
exclusivamente por alunos brancos e filhos da elite ou, em alguns 
cursos, da classe média.

Será nos anos posteriores a 2003, com a ascensão de um 
presidente alinhado à centro-esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, 
que começa a se desenhar um projeto substancialmente distinto 
para o ensino público superior. A mudança passava pela redefi-
nição do eixo das preocupações da educação, a qual, deste ponto 
em diante seria em favor das universidades públicas federais.

Enquanto o fortalecimento das IFES (Instituições Federais 
de Ensino Superior) se realçava, as instituições privadas não 
deixavam de ser favorecidas. A criação de programas governa-
mentais como o PROUNI (Programa Universidade para Todos) e 
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o fortalecimento do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), 
que objetivava garantir permanência de estudantes vulneráveis 
nas instituições privadas, indubitavelmente se transformou num 
oportuno pilar governamental para a subsistência do mercado 
privado do ensino superior (Cf. Aguiar, 2016). Hoje a rede privada 
brasileira oferta 93,8% do total de vagas em cursos de graduação 
e a rede pública tem uma participação de 6,2% no total de vagas 
oferecidas.

Ainda assim, uma das grandes mudanças do projeto 
do novo ciclo de governo estava de fato no fomento ao ensino 
público superior. Por meio do Decreto Federal 6.096/2007, 
criou-se um programa denominado REUNI dedicado à reestru-
turação e expansão das Universidades Federais. Sua existência 
implicou ampliação do quadro de professores, previsão de verbas 
para infraestrutura, expansão das universidades existentes com 
a construção de novos campi e, aquilo que mais nos interessa 
neste texto, a criação de novas universidades federais.

Junto a este plano de reestruturação das Universidades 
Públicas Federais brasileiras, o governo fazia uma opção 
estratégica de internacionalização do ensino superior, através 
das Universidades Temáticas, implantada pelo Ministério da 
Educação (MEC). O primeiro passo foi o decreto de 2008 que 
criou a Universidade Federal da Integração Latino-Americana 
(UNILA) no sul do Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, em uma 
região de fronteira com outros dois países (Argentina e Paraguai). 
A escolha da localização não era fortuita, tratava-se de uma 
sinalização aos países vizinhos que aquela seria uma instituição 
universitária aberta ao ensino, pesquisa e extensão de temas 
prioritariamente relacionados a América Latina e Caribe. E, por 
meio dela, se promoveria a integração regional. Esta proposição 
estava expressa já na lei de criação (Lei 12.189) da Presidência da 
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República, dois anos depois do decreto inicial, o qual afirma em 
seu Art. 2º:

A UNILA terá como objetivo ministrar ensino superior, 
desenvolver pesquisa nas diversas áreas de conhecimento 
e promover a extensão universitária, tendo como missão 
institucional específica formar recursos humanos aptos 
a contribuir com a integração latino-americana, com o 
desenvolvimento regional e com o intercâmbio cultural, 
científico e educacional da América Latina, especialmente 
no Mercado Comum do Sul. MERCOSUL (BRASIL, 2010).

Esta mesma lei instituiu outra instituição federal de ensino 
superior, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (Unilab). A instituição, se instalaria nos municí-
pios de Redenção e Acarape (CE) e São Francisco do Conde (BA). 
Redenção fora escolhida para abrigá-la por ter sido a primeira 
cidade a abolir a escravidão, cinco anos antes da Lei Áurea. A 
nova universidade atuaria em cooperação com os países de língua 
portuguesa situados no continente africano. Implantada no ano 
seguinte, a UNILAB estabeleceu a formação de professores para a 
educação básica como um dos seus eixos de atuação.

1 Duas universidades, 
um projeto do Sul e para o Sul

Não foi por coincidência que a lei que criou a Unila e 
Unilab foi sancionada no mesmo evento da sanção do Estatuto 
da Igualdade Racial. A Secretaria de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir) estava preocupada com a proposição 
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de ações afirmativas para a inclusão da comunidade afrodescen-
dente no ensino superior.

Não podemos e nem devemos compreender estas mudan-
ças como um raio em céu azul ou como expressão da bene-
volência de um grupo político. É importante recordar que o 
final do século XX e, sobretudo, a partir do início do século 
XXI, houve um robustecimento das instâncias de participação 
social, seja no contexto internacional ou mesmo nos âmbitos 
regionais. Tais mobilizações se organizaram em torno de con-
ferências a fim de criar documentos norteadores e reguladores 
das políticas educacionais.

Um destes fora a Declaração Mundial sobre Educação 
Superior no Século XXI, documento elaborado pela UNESCO, o 
qual se dispôs a pensar as políticas educacionais transformado-
ras a partir da realidade que se apresentava na virada do século. 
A perspectiva de integração cultural se colocava como central 
“num contexto de pluralismo e diversidade cultural”. No âmbito 
dos novos desafios para as IES, emerge a necessidade de abrir 
fronteiras, fazer circular ideias e propor soluções para as contra-
dições sociais nos contextos em que estão inseridas.

O contexto internacional de fomento às práticas de coo-
peração solidária e de integração regional, presentifica-se nas 
políticas nacionais educacionais e passa a nortear as políticas 
públicas que oportunizaram relações cooperativas prioritárias 
com países da América Latina e da África Lusófona. Este movi-
mento é definido por Fabio Betioli Contel e Manolita Correia 
Lima (2011) como sendo de favorecimento de relações acadêmi-
cas Sul-Sul, marcadas por uma menor hierarquização – principal 
característica das relações de cooperação acadêmica entre países 
do Norte e países do Sul global.
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Deste modo, estimular a composição de um intercâmbio 
Sul-Sul no campo da educação superior acarreta redefinir pers-
pectivas da geopolítica do conhecimento, colocar-se em oposição 
à hegemonia epistemológica do Norte global. Trata-se de conceber 
um modelo educacional de resistência que potencialize a constru-
ção e aplicação de novos padrões de educação que efetivem uma 
ruptura paradigmática e ponham fim aos epistemicídios vigentes.

Criadas neste quadro de internacionalização solidária 
da educação superior, sob a premissa geopolítica de colabora-
ção Sul-Sul, a UNILA e a UNILAB, trouxeram no escopo dos 
seus projetos o desejo de se tornarem centros de Cooperação 
Internacional em pesquisa e em ensino inovador e de qualidade. 
Como mecanismo para sistematizar e institucionalizar esta polí-
tica de integração educacional Sul-Sul.

Antes de seguir com uma análise mais detida a respeito 
destas duas instituições, cabe destacar que a fundação destas 
universidades se insere dentro do que Nilma Lino Gomes e Sofia 
Lecher chamam de “quarto ciclo expansionista da educação 
superior”, que estariam associadas:

[...] ao período ocorrido depois da estabilização econômica 
do país, quando iniciativas diversas de inclusão social e 
políticas afirmativas foram estimuladas, propiciando uma 
melhoria da distribuição de renda, o que tem sido associado 
à emergência de uma nova classe média. Neste contexto, tem 
se destacado não apenas o crescimento do consumo de bens 
econômicos, como também de bens culturais. A ampliação 
do acesso à educação superior é parte deste movimento, onde 
a aspiração pela universidade passa a integrar o imaginário 
de famílias antes pertencentes aos setores mais pobres da 
população (GOMES; LECHER, 2013, p. 78).
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2 A centralidade dos cursos de Antropologia 
para execução do projeto

Aqui, neste trabalho, desejamos nos debruçar sobre o 
papel da formação Antropológica na consolidação destes dois 
projetos político-institucionais de universidades, em diferentes 
polos do país. Entendemos que é fundamental partir da nossa 
experiência pessoal. Somos – a autora e o autor deste texto – 
docentes nas referidas instituições de ensino. Esta atuação nos 
permite aproximar as distintas experiências de instituciona-
lização destas que são as únicas universidades temáticas do 
território nacional. Faremos isso a partir dos nossos cursos de 
atuação – Antropologia. Nesta seção, analisaremos a formação 
de antropólogos e antropólogas através de cursos de graduação 
nestas duas instituições de ensino. Cursos até então incomum 
na cena universitária pública brasileira.

Os cursos de graduação em Antropologia são recentes no 
contexto educacional superior brasileiro. Tornou-se tradição 
que esta disciplina tivesse lugar de oferta dentro do curso de 
graduação em Ciências Sociais – constituindo, conjuntamente 
com a Ciência Política e a Sociologia, o tripé da formação básica 
de um cientista social. Na medida em que os profissionais em 
Antropologia passaram a ser mais fortemente requisitados, no 
país, especialmente para subsidiar a implementação de políticas 
públicas nos campos da educação, saúde, movimentos sociais e 
patrimônio, houve a necessidade de expansão da oferta de cursos 
e de formação específica. A atuação antropológica recebia des-
taque, principalmente, em função das políticas de diversidade e 
ação afirmativa em curso e dos laudos referentes à demarcação 
de territórios indígenas e quilombolas, na delimitação de áreas 
de conservação e preservação.



A ANTROPOLOGIA E A INTEGRAÇÃO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
E RECRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DA UNILA E UNILAB

438

Atualmente, existem poucas instituições universitárias cre-
denciadas pelo Ministério da Educação brasileiro para oferecer 
o curso de Antropologia. Devido aos objetivos dos profissionais 
formados, todas estas instituições são públicas e passaram a ofer-
tar esta formação nos últimos dez anos.

Quadro 1 – Cursos de graduação em Antropologia oferecidos no Brasil

Cursos de graduação em Antropologia oferecidos no Brasil

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Universidade Federal Fluminense (UFF)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Fonte: Elaboração dos autores em 2021

De partida é importante matizar que a formação em cursos 
de graduação de Antropologia, possibilitou que corpos, epistemes 
e narrativas contra-hegemônicas tivessem lugar de enunciação, 
relevância analítica e respeito as suas especificidades. Ao optar 
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pela oferta da formação em Antropologia já nos cursos de gra-
duação, estas novas instituições de ensino buscavam exprimir a 
capacidade de articulação entre as forças dinâmicas de duas regi-
ões globais, direcionando seus recursos para a formação crítica 
voltada para a diversidade cultural, o estudo das diásporas e das 
populações africanas e latino-americanas.

Se no Brasil, as disciplinas de Antropologia eram habitual-
mente oferecidas no âmbito de cursos de Ciências Sociais, alguns 
deles ofereciam uma habilitação ou ênfase específica em uma das 
subáreas (Antropologia, Sociologia e Ciência Política) no último 
ano da graduação. Em razão da configuração deste percurso 
formativo, a maioria das pessoas interessadas na abordagem 
antropológica, acabavam por se envolver mais diretamente com 
este campo apenas na pós-graduação. O começo dos cursos de 
graduação em Antropologia no Brasil é, portanto, recente e deriva 
de um interesse crescente nas temáticas e abordagens próprias 
ao campo antropológico. Os cursos da Unilab e Unila surgem 
neste contexto, ao mesmo tempo que buscam institucionalizar-se 
enquanto área autônoma do conhecimento lidam com a consoli-
dação das universidades em que estão inseridas. Este movimento 
as obriga a incidir de maneira mais vigorosa na vida universitária.

Para compreender como se deu o processo de institu-
cionalização da UNILA e da UNILAB e o papel ocupado pela 
Antropologia no processo de Integração Cultural, na ousada 
tentativa de recriação da Educação Superior no Brasil, vamos 
discutir detidamente cada uma das instituições.



A ANTROPOLOGIA E A INTEGRAÇÃO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
E RECRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DA UNILA E UNILAB

440

2.1 A Universidade e seu papel de crítica colonial: 
a Unila e o Curso de Bacharelado em Antropologia

O curso de bacharelado em Antropologia da Unila está 
ligado intimamente associado aos propósitos latino-america-
nista da Universidade. O projeto pedagógico, como veremos 
mais adiante, tem como ponto nodal os temas relacionados aos 
processos decorrentes da história colonial e as críticas aos pro-
cessos de exclusão social resultantes do colonialismo na América 
Latina e Caribe.

Este perfil formativo está em sintonia com o objetivo da 
universidade, preconizado na Lei 12.189/2010, o qual pretende 
contribuir para a instrução de cidadãos que, em sua atividade 
acadêmica e ocupacional, sejam comprometidos em encontrar 
respostas democráticas para os problemas latino-americanos. 
Tal missão está expressa no Estatuto da UNILA:

Contribuir para a integração solidária e a construção de 
sociedades, na América Latina e Caribe, mais justas, com 
equidade econômica e social, por meio do conhecimento 
compartilhado e da geração, transmissão, difusão e apli-
cação de conhecimentos produzidos pelo ensino, pela 
pesquisa e pela extensão, de forma indissociada, integrados 
na formação de cidadãos para o exercício acadêmico e 
profissional e empenhados na busca de soluções demo-
cráticas aos problemas latino-americanos.

Em conformidade com esta missão institucional, a gra-
duação em Antropologia preza pela celebração da diversidade 
como um pilar para a integração latino-americana. Assim, o 
curso foi criado pela Portaria 103, de 05 de novembro de 2010, 
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tendo sua primeira turma iniciada no primeiro semestre letivo 
de 2011. Não por acaso o curso seria nomeado de Bacharelado 
em Antropologia - Diversidade Cultural Latino-Americana.

Outro aspecto importante, que merece ser pontuado aqui, 
é o contorno interdisciplinar da formação oferecida, tanto pela 
Unila quanto pelo curso de Antropologia. O objetivo foi, desde 
o princípio, oferecer aos estudantes em formação conteúdos 
próprios a ciência antropológica em diálogo com outros sabe-
res. A estrutura pedagógica do curso oportuniza investigação 
e aprofundamento das temáticas socioculturais não restritas às 
abordagens clássicas das ciências sociais, privilegia o método 
etnográfico como método basilar para compreensão da reali-
dade. Assim, ao mesmo tempo que as técnicas, métodos e teorias 
antropológicas constituem a formação nuclear do estudante, o 
reconhecimento e diálogos com outros saberes são estimulados.

De maneira que é possível dizer que o curso empreende 
uma formação ampla, atual e multifacetada dos seus estudan-
tes. Estes têm a oportunidade de conhecer distintos conteúdos 
e temas por meio de uma abordagem interdisciplinar e de um 
corpo docente de formação heterogênea e internacional. Desde o 
primeiro semestre todos são colocados em contato com os temas/
problemas latino-americanos e com a sua diversidade linguística, 
epistemológica e cultural.

Insistimos no diagnóstico que o ensino superior no Brasil 
é descaradamente elitizado no que diz respeito ao acesso. Mas 
também é racializado e eurocentrado, no que tange aos seus 
modos de produzir conhecimento (Palermo, 2005). O curso de 
Antropologia da Unila tem operado no sentido de apontar a 
ausência de diversidade nos círculos universitários e tensionando 
internamente para que se crie mecanismos formais de igualdade, 
a fim de tornar os ambientes acadêmicos mais heterogêneo. As 
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correspondências hierárquicas entre raça, gênero, classe e episte-
mologias são temas recorrentes dos trabalhos de finais de curso 
e refletem preocupação do corpo discente e docente em efetivar 
uma ruptura epistemológica com o conhecimento ocidental 
hegemônico. Aqui vale lembrar que como uma instituição filha 
da modernidade é encarregada de produzir um conhecimento 
e um modo de vida considerados como ocidentais, são o que 
Mignolo (2011) definiu como sendo a outra face da coloniali-
dade, seu lado oculto.

O efeito colonialista na vida universitária apaga as expe-
riências e saberes de povos indígenas e africanos, uma vez que 
hierarquiza o mundo - seus saberes e modos de vida - a partir 
da proximidade que tem com certa estética universalista. Como 
bem apontou Lugones (2014), a ideia de humanidade segundo é 
aquela engendrada por indivíduos cristãos, homens e brancos, 
neste sentido, todos os outros (indígenas, mulheres, africanos, 
não-cristãos etc.) serão identificados como menos humanos ou até 
não-humanos. A hegemonia da saber/poder define um único tipo 
de existência planetária capaz de produzir cultura, apontar a diver-
sidade e denunciar os epistemicídios é tarefa do/da Antropólogo e 
Antropóloga latino-americanista que rechaça qualquer forma de 
subalternização do sul global e o apagamento da diversidade.

2.2 Enegrecer a Universidade: a Unilab 
e o Curso de Bacharelado em Antropologia

A Unilab se insere em um contexto dinâmico marcado 
pela cooperação com países parceiros do continente africano 
e asiático. Essa configuração não só é representativa dos laços 
históricos partilhados, mas também e, principalmente, da pers-
pectiva de um porvir que está se construindo nesse processo de 
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integração e cooperação. Ao considerarmos este um processo 
de mão dupla, ou seja, em que o conhecimento gerado é mar-
cado pelo diferencial que lhe confere às diretrizes da UNILAB, 
potencializará novos horizontes epistemológicos e a formação 
de quadros de professores/as e pesquisadores/as comprometidos 
com a realidade social que os cerca (UNILAB, 2017).

A pessoa com diploma de Bacharelado em Antropologia 
da UNILAB será, assim, alguém com formação em novos para-
digmas de convivência e produção de conhecimento em que são 
valorizadas as experiências advindas dos diferentes contextos, 
de tecnologias sociais, locais, em diálogo com reflexões e ações 
críticas provenientes do diálogo sul-sul de uma universidade 
internacional, além-fronteiras (UNILAB, 2017). Por outro lado, 
a confluência com demandas locais/regional também incentivou 
a abertura do curso. Suas atividades foram iniciadas em 2013, 
quando os primeiros professores e professoras foram concursa-
dos/as e iniciou-se a elaboração do Projeto Pedagógico Curricular 
(PPC). Na ocasião, o Estado do Ceará sediou a IV Reunião 
Equatorial de Antropologia e XIII Reunião de Antropólogos do 
Norte e Nordeste (REA-ABANNE), com o apoio da Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) e a parceria coletiva da Unilab, 
Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do 
Ceará (UECE) e a Universidade Regional do Cariri (URCA).

A partir de então, a Antropologia ganha visibilidade no 
Estado e a possibilidade da criação do primeiro curso de gra-
duação em Antropologia do Ceará e, em seguida, da criação do 
Programa de Pós-Graduação Associado em Antropologia UFC/
Unilab, proporcionando a ampliação da presença de antropólo-
gos e antropólogas profissionais tanto nesta região do Nordeste 
do Brasil quanto nos Países da CPLP (Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa) com os quais a Unilab mantém convênio de 
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cooperação internacional, são eles: Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

O fortalecimento da Antropologia no Ceará e nos países da 
CPLP vem convenientemente atender ao que autores como Mota 
e Brandão (2004) têm denominando de “transbordamento do 
campo disciplinar” da Antropologia, traduzido numa demanda 
cada vez mais crescente por profissionais da área em âmbito 
acadêmico e em espaços institucionais externos à academia. 
Tal demanda caminha não apenas em direção a outras áreas de 
conhecimento – Saúde Pública, Administração de Empresas, 
Direito, Psicologia, Desenvolvimento Urbano, Comunicação, 
entre outras –, mas é também solicitada por institutos (públicos 
e privados) de pesquisas, organizações não governamentais e 
órgãos governamentais (IPHAN, INCRA, FUNAI, FUNASA, 
MP, MDS, Ministério da Saúde). Cada vez mais a Antropologia, 
sua metodologia e seu instrumental vêm sendo demandada por 
Organizações Internacionais, ONGs nacionais e internacionais, 
Organismos públicos, pela área de gestão cultural e patrimônio 
material e imaterial, em empresas privadas e na academia (VALE; 
CUNHA; RODRIGUES, 2019).

O projeto formativo do curso de Antropologia da Unilab 
está integralizado em dois ciclos, onde o/a estudante ingressa no 
Bacharelado em Humanidades (aproximadamente, três anos) 
e, em seguida, faz a escolha entre os cursos de Licenciatura em 
História, Pedagogia, Sociologia ou Bacharelado em Antropologia 
(aproximadamente, dois anos). A forma de ingresso para os/as 
estudantes brasileiros/as acontece através do ENEM (Exame 
Nacional do Ensino Médio) e para os/as estudantes internacio-
nais, por meio de seleção realizada em parceria com as embai-
xadas dos respectivos países conveniados. A grande maioria 
dos/as estudantes internacionais recebe auxílios estudantis 
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(alimentação, moradia, transporte) para manutenção de sua 
permanência no Brasil. A partir de 2016, em circunstância do 
número excessivo de vagas ociosas nos cursos do segundo ciclo, 
deu-se início ao ingresso por via de editais específicos para 
estudantes graduados e, a partir de 2018, para estudantes indí-
genas e quilombolas. Em 2019, foi vetado o edital específico para 
ingresso de candidatos/as transgêneros/as e intersexuais nos cur-
sos de graduação presencial, ao que tudo indica, em decorrência 
da gestão do atual governo de Jair Bolsonaro.

Em seu Projeto Pedagógico Curricular (PPC) o curso está 
estruturado em dois eixos: 1) uma formação crítica e transfor-
madora que se apresente para os estudantes a partir dos debates 
clássicos e contemporâneos, bem como do método de pesquisa 
etnográfica que permita ao aluno pensar e atuar criticamente na 
realidade social em que se insere; 2) uma formação teórica que 
trate da realidade brasileira, africana, timorense e da diáspora 
em geral, a partir das perspectivas afrocêntricas, pós-coloniais 
e plurais, que enfatizem os saberes locais, e os ditos subalter-
nos e periféricos. E, a estrutura curricular se organiza em três 
sessões formativas: 1) disciplinas teóricas-metodológicas da 
Antropológica clássica e contemporânea; 2) disciplinas afro-
centradas relacionadas aos estudos africanos, afro-brasileiros 
(e indígenas) e da diáspora; 3) disciplinas temáticas de interesse 
antropológico, tais como: patrimônio cultural; movimentos 
sociais e direitos humanos; gênero, parentesco, sexualidades e 
feminismos contra-hegemônicos; laudos antropológicos, dentre 
outras (UNILAB, 2017).

Do ponto de vista pedagógico, o encontro formativo com 
estudantes de realidades tão distintas exige do/a educador/a 
uma preparação plural, com conteúdo abrangente e ao mesmo 
tempo focalizado nas realidades cotidianas das comunidades 
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pesquisadas. A troca de conhecimentos/experiências inter-
continental e periféricos fortalece o senso crítico acerca da 
dominação colonial e suas consequências nefastas para as 
populações subalternas. Particularmente, tem nos interessado 
o debate sobre o racismo e as estruturas coloniais, bem como 
o machismo e as estruturas patriarcais. São eixos temáticos de 
significativa importância no âmbito do conteúdo curricular e 
das trocas reflexivas em sala de aula.

Por fim, sabemos que a consolidação do projeto educativo/
formativo dos/as profissionais antropólogos/as nos países da 
integração depende do incremento de políticas públicas capazes 
de absorver esses profissionais, sejam em ações de fortalecimento 
das identidades locais e diversidades, do cuidado humano, sus-
tentável e ecologicamente responsável, dos processos educativos 
e da garantia da pluralidade e da cidadania.

3 Relatos de experiências: reflexões 
de/com uma estudante de Antropologia 
egressa de Guiné Bissau.

A travessia de jovens africanos/as e do Timor Leste para 
estudar na Unilab sempre aconteceu com muitas expectativas. De 
um lado, por parte da equipe de gestores/as e professores/as, em 
especial, dos/das professores/as africanos/as que acolhem seus/
suas conterrâneos/as de forma afetuosa e atenciosa; e de outro, por 
aqueles/as que se aventuraram em sair de seu país de origem em 
busca de novos conhecimentos. Garantir a infraestrutura básica 
de transporte, moradia e alimentação sempre foram quesito de 
grande preocupação da equipe de gestão universitária. Por vezes, 
foi necessário (re)pensar novas estratégias de permanência estu-
dantil como, por exemplo, a moradia solidária, em que outros/
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as estudantes, brasileiros/as e/ou internacionais, acolhem um/a 
novo/a estudante em seu domicílio. Após dez anos de processo 
de implantação da Unilab, das recorrentes crises financeiras e de 
gestão universitária (todas pro tempore), a residência estudantil 
encontra-se inacabada e sem data de conclusão. Por outro lado, 
os/as estudantes sabem da importância desta oportunidade de 
acesso a uma universidade pública, gratuita e de qualidade. 
Segundo Rosa Azul,

Foi um privilégio estudar na Unilab pela oportunidade de 
poder cursar sem pagar durante cinco anos, com direitos 
a auxílios de moradia e alimentação. Tem muitas pessoas 
que querem essa oportunidade em Guiné, Angola, outros 
países lusófonos e no Brasil mesmo, muitos querem uma 
oportunidade onde não vai custear nada. Agora é lutar para 
que a universidade continue, com sua visão de integração, 
que é uma das universidades que integra diferentes etnias, 
culturas, países, tem um olhar diferente, com perspectiva 
e objetivos diferentes. Todos temos que lutar por nossa 
Unilab (Rosa Azul, entrevista em 29/09/2020).

Em 2018, o total de estudantes internacionais era de um 
pouco mais de mil e quinhentos, sendo 60% de Guiné Bissau, 
15% de Angola, 8% de Cabo Verde, 7% de São Tomé e Príncipe, 
6% do Timor Leste e 3% de Moçambique. Registra-se ainda a 
tímida presença de estudantes de outros países africanos como 
Costa do Marfim, Gabão, Guiné e Guiné Equatorial, represen-
tando pouco menos de 1% cada (Unilab/Propae, 2018). Entre os/
as estudantes guineenses, que são a grande maioria entre os/as 
estudantes internacionais, registra-se a presença de doze etnias, 
são elas: Pepel, Manjaco, Balanta, Mancanha, Fula, Bijagós, 



A ANTROPOLOGIA E A INTEGRAÇÃO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
E RECRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DA UNILA E UNILAB

448

Mandinga, Mansonca, Biafada, Flup, Saraculé e Djacanca. Essa 
rica diversidade aponta para o enorme desafio do projeto de inte-
gração presente nas diretrizes da Unilab.

Episódios de racismo, xenofobia e violência de gênero se 
tornam parte do desafiador processo de convivência e integra-
ção na universidade e fora dela, sobretudo, nos municípios que 
sediam a Unilab. As difíceis contradições e violências reproduzi-
das historicamente nos países de origem da integração também 
emergem nas trajetórias de vida dos/as estudantes universitários/
as. A estudante de Guiné Bissau Rosa Azul relata como foi sua 
chegada e as dificuldades encontradas por meninas guineenses 
para prosseguir a vida escolar e cursar o nível superior,

(...) na nossa entrada, antes de irmos pra estudar, concor-
remos, e só foram 16 meninas, isso eu não esqueço por 
nada nesse mundo! foram 16 meninas e de resto eu acho 
que foram 80 rapazes, isso só pra ver, então o que acontece 
aqui, é que, não que as meninas não vão pra escola, não 
são deixadas pra ir pra escola, pra estudar, pra aprender, 
mas meio que elas acabam desistindo no meio do percurso, 
umas engravidam, outras acham melhor casamento (...) 
As meninas vão para aula e os meninos também, mas as 
meninas tem mais tarefa em casa, de arrumar, limpar, 
cozinhar, e os meninos só vão para aula e jogam bola. Isso 
também pode ser um dos fatores que faz com que algumas 
desistam, não porque estão sobrecarregadas, mas porque 
já demonstra que o papel da mulher é cuidar da casa, na 
minha análise (...) enfim, cada um do jeito que a vida lhes 
levar, se outras tiverem sorte, tipo nós aqui, de ter aquela 
família que vai furando pra você ir mais longe, então você 
vai mais longe (Rosa Azul, entrevista em 03/05/2020).
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Ela avalia que a descontinuidade da participação das mulhe-
res na vida escolar de Guiné Bissau é um problema de ordem 
social, que se justifica pela falta de oportunidades e incentivos de 
formação e trabalho qualificado para as mulheres. Desta forma, 
o domínio masculino se estabelece em nível público e privado, 
seja em seu país de origem ou mesmo entre os homens brasileiros,

(...) Isso acaba direta ou indiretamente influenciando 
os nossos rapazes, digo isso porque lá (Brasil) às vezes o 
comportamento deles não é diferente, então porque eles 
já têm aquele ego de que eles são os homens, eles quem 
decidem, e então a voz dos homens tem que ser mais ouvida, 
que os homens que resolvem tudo, então a mulher tem 
só que esperar os homens resolverem tudo, você pode ser 
velha e ter um irmão mais novo, e ser mais velha uns 5,10 
anos de idade, mas às vezes sua palavra não é escutada, 
mesmo o irmão sendo mais novo, só porque ele é homem 
a voz dele é ouvida, então essa desigualdade é refletida 
nos nossos jovens (Rosa Azul, entrevista em 03/05/2020).

No cotidiano da sala de aula é perceptível o domínio mas-
culino. Entre as docentes são comuns queixas sobre comporta-
mentos diferenciados por parte de estudantes masculinos, de 
nacionalidades distintas, quando comparado aos destinados aos 
docentes homens. A liderança e referência acadêmicas masculinas 
são mais desejadas, aceitas e compreendidas do que às femininas. 
Episódios de sexismo que desrespeitam a “fala” das estudantes, 
durante as apresentações e desenvolvimento das atividades peda-
gógicas, também são relatados por estudantes ao longo de suas 
trajetórias acadêmicas. Rosa Azul expressa sua experiência,



A ANTROPOLOGIA E A INTEGRAÇÃO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
E RECRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DA UNILA E UNILAB

450

Dão mais oportunidade aos meninos, então eles acabam 
se sentindo os mais sábios, inteligentes, os que estudam, 
tudo o que vem da mulher não presta… “ah, é por que é 
mulher, né? não tem valor, coisas das mulheres nunca dão 
certo”. Em sala de aula você se sente intimidada, principal-
mente quando é dividido trabalhos em grupo, pra se fazer 
acontece que nem te chamam. Se você não for atrás eles 
não te chamam pra reunir, pra organizar os seminários, 
pra dividir as falas por igual. Eles trabalham tudo só e te 
dão aquela parte, e tem aquela história de dizer que não 
vamos explicar bem, então pegam aquela parte mais difícil 
e te dão um pedacinho pra você falar. São vários fatores 
de constrangimento, de te minimizar, de te inferiorizar, 
de achar que você é incapaz, isso tudo é influência dessa 
sociedade onde a pessoa vive. (...) A mulher não é capaz de 
conseguir um emprego, não é capaz de ser uma doutora, 
não é capaz de ser uma cientista, não é capaz de ser nada 
porque é uma mulher, isso acontece no mundo todo (Rosa 
Azul, entrevista em 03/05/2020).

Tais situações exigem esforços coletivos de atividades 
educativas promovidas pela universidade em suas diversas 
frentes de atuação - ensino, pesquisa e extensão, além de um 
investimento de políticas internas universitárias de promoção 
da igualdade étnico-racial e de gênero. O Núcleo de Políticas de 
Gênero e Sexualidades da Unilab (NPGS - gestão 2013-2018), 
por exemplo, recebeu algumas denúncias de violência de gênero 
envolvendo especialmente estudantes de nacionalidades distin-
tas. Casos de lesbohomotransfobia, violência doméstica entre 
casais de namorados, episódios lamentáveis de estupros durante 
festas universitárias, além de uma tentativa de feminicídio nas 
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dependências do campus universitário. O esforço do NPGS foi na 
promoção de campanhas educativas contra a violência de gênero 
na universidade, parcerias com instituições da Rede Estadual 
de Enfrentamento à Violência Doméstica de Familiar (em espe-
cial, um convênio firmado com o Instituto Maria da Penha) e 
Coordenadorias da Mulher, Direitos Humanos e Diversidade 
LGBTs, além do incentivo às denúncias por parte das estudantes 
em situação de violência.

Os episódios de conflitos por questões de gênero geral-
mente ainda são acompanhados por intimidações internas 
entre os grupos de nacionalidades distintas, além de rechaços 
das estudantes nas redes sociais, o que ocasiona a abertura de 
processos judiciais contra seus agressores que, infelizmente, 
nem sempre são apurados e julgados a contento. Rosa Azul 
reconhece as dificuldades e intimidações sofridas por parte das 
estudantes universitárias,

Muitas das vezes as meninas se sentem intimidade de falar 
(denunciar uma situação de violência), porque tudo ainda 
é um tabu. A pessoa se sente constrangida porque já vão te 
olhar de um jeito, você passa a não ter mais respeito pelas 
pessoas, você é isolada. Quando elas sofrem a violência não 
se sentem na liberdade de expressar, de falar, porque pra 
mim elas não sentem que têm esse direito. Não importa, 
você tem que falar, tem que denunciar, mas elas se sentem 
intimidadas, com vergonha de serem apontadas amanhã, 
de não serem felizes, de serem isoladas, eu entendo isso, 
compreendo isso, porque é uma coisa ainda a ser traba-
lhada, nenhuma pessoa tem direito de abusar de outra 
pessoa (Rosa Azul, entrevista em 03/05/2020).
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Rosa Azul permaneceu no Brasil durante sua formação aca-
dêmica por, aproximadamente, seis anos. Graduou-se nos cursos 
de Bacharelado em Humanidades e em Antropologia da Unilab, 
portanto, possui dois diplomas. Tem origem etnicamente mista, 
mora na capital Bissau e regressou do Brasil há pouco mais de dez 
meses. Através de contatos e indicação curricular encontra-se em 
estágio profissional no departamento de educação do governo de 
Guiné Bissau. Informa que são raros os/as profissionais da área 
de Antropologia em seu país, e que sua formação representou um 
diferencial durante sua rápida inserção no mercado de trabalho.

Diz que sempre teve vocação para trabalhos na área social, 
mesmo tendo investido em cursos de contabilidade antes de sua 
ida para o Brasil. Tinha dons em processos de liderança e orga-
nização de atividades coletivas na igreja e em acampamentos que 
frequentava. Ela relata,

Acho que a Antropologia quem me escolheu. Eu nem 
sabia o que era Antropologia. Lembro que meu irmão 
chegou informando que tinha uma universidade nova no 
Brasil que estava selecionando, e que tinha bolsa. Depois 
que terminei meu curso de contabilidade, me candidatei 
na Unilab. Tinha ciências humanas e outros cursos. Meu 
irmão sugeriu administração pública, porque eu já tinha 
feito contabilidade, e meu pai indicou um curso mais 
técnico, como engenharia ou agronomia. Mas, eu disse 
que não queria nada daquilo! Escolhi ciências humanas e, 
como segunda opção, Letras. Sem saber que tinha como 
segundo ciclo, antropologia. Um senhor tio de uma amiga 
atentou que eu poderia fazer antropologia, que era um 
curso bonito, com ligações com a sociedade, então, já fiquei 
curiosa desde então (Rosa Azul, entrevista em 29/09/2020).
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Seu interesse de pesquisa desde o curso de Bacharelado 
em Humanidades foi a cultura indígena. Inicialmente, buscou 
compreender os rituais entre os Pitaguary, uma comunidade 
indígena cearense localizada no município de Pacatuba, no 
Maciço de Baturité, região onde está localizada a Unilab. Depois, 
no Bacharelado em Antropologia, pesquisou sobre rituais prati-
cados exclusivamente por mulheres indígenas. Sobre sua experi-
ência de investigação da cultura indígena, ela informa:

Sempre assistia na televisão notícias sobre cultura indí-
gena, tinha muita curiosidade, sempre me marcou. Desde 
pequena dizia que queria conhecer uma tribo, tinha muita 
admiração! Embora, depois compreendi que a mídia não 
informava a verdade. Não tinha noção de nada! Assistia 
documentários e depois fui pesquisar, me aprofundei. 
Então, considero que minha decisão de fazer Antropologia 
foi desde aqui, já tinha curiosidade. Cursei e gostei. Dos 
professores, que são capacitados e que qualquer instituição 
em que irei trabalhar saberá que estou bem preparada 
(Rosa Azul, entrevista em 29/09/2020).

Passar por problemas pessoais e estar longe da família são 
sempre citadas como as maiores dificuldades enfrentadas durante 
o processo de mobilidade estudantil internacional. Por outro 
lado, também pode ser uma oportunidade de conhecer novos/
as amigos/as e, no caso da Unilab, de receber apoio emocional 
por parte de docentes. Diante das fragilidades de infraestrutura 
no processo de implantação universitária, muitas vezes, são os/as 
docentes, servidores/as administrativos da educação e vizinhos/
as (munícipes) que proporcionam redes de solidariedade para 
um melhor bem estar dos/as estudantes.



A ANTROPOLOGIA E A INTEGRAÇÃO CULTURAL: A EXPERIÊNCIA DE RESISTÊNCIA 
E RECRIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR A PARTIR DA UNILA E UNILAB

454

Considerações Finais

O processo de consolidação de dois projetos inovadores de 
educação superior de integração internacional mostra-se de sig-
nificativa importância do ponto de vista da produção global do 
conhecimento em uma perspectiva pós-colonial, decolonial e 
intercultural. As universidades localizadas no sul global integram 
povos/conhecimentos de importantes regiões do planeta, quais 
sejam, América Latina e África, além do Timor Leste, país locali-
zado na Ásia. Essas regiões são/foram historicamente dominadas 
por pensamentos coloniais, capitalistas e patriarcais. As universi-
dades têm um papel importantíssimo de produzir conhecimento 
crítico dessas conjunturas de exploração/expropriação e propor 
novos modelos emancipatórios, capazes de dialogar com a diver-
sidade cultural e de pensamentos envolvidos, buscando novos 
caminhos de desenvolvimento sustentável que respeitem o meio 
ambiente e a vida humana (em sua diversidade/dignidade).

No contexto brasileiro, a presença significativa de estu-
dantes indígenas, afrodescendentes, quilombolas, feministas e 
LGBTI+ nos quadros dos cursos em geral e, em particular, no de 
Antropologia, incentiva o rompimento com a estrutura de silen-
ciamento da ciência brasileira. Nestas duas jovens universidades 
da rede pública federal, a UNILA e a UNILAB, os processos 
de consolidação dos cursos vivenciam desafios impostos pelo 
projeto político institucional, que numa mudança de rumos e 
perspectiva do Ministério da Educação do Governo Federal pode 
sofrer com asfixia financeira, padronização e brasileirização. 
Neste sentido, é fundamental retomar a latinidade e a lusofonia 
para efetivar e consolidação de parcerias científicas e sociocultu-
rais com o sul-global.
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O legado desses dois projetos-modelo de uma “nova diás-
pora educativa” é inovador para a produção do conhecimento 
crítico e emancipador no sul global, desde que eles mantenham 
sua sustentabilidade e apoio institucional dos países envolvidos, 
além do reconhecimento de organizações mundiais, como a 
Unesco, por exemplo. Somente com o apoio institucional, polí-
tico e econômico, a interculturalidade terá êxito em suas diversas 
perspectivas, sejam elas, étnico-racial, de gênero, econômicas, 
territoriais etc. Precisamos estar e bem para que o processo cria-
tivo aconteça de forma revolucionária e propositiva.
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DO RIO GRANDE DO NORTE 
SOB A PERSPECTIVA 

DE ESTUDANTES SURDOS
Jean Carlos Dias Ferreira 
Ilane Ferreira Cavalcante

Introdução

Nesse trabalho, apresentamos um recorte de uma pesquisa disser-
tativa a partir da análise dos relatos na perspectiva dos estudantes 
surdos atendidos na instituição.

O tema em análise se circunscreve ao campo da inclusão de 
pessoas com deficiência na Educação profissional. Reconhecemos 
que a inclusão é uma temática que transita em vários espaços 
sociais, e especialmente nos espaços escolares, o seu processo de 
efetivação ainda é um desafio. Nesse ponto, a ideia da inclusão da 
“alteridade deficiente” na escola regular se tornou mais comum a 
partir da Declaração de Salamanca (SKLIAR, 1999, p. 26).

A inclusão escolar não significa meramente oportunizar o 
processo de ingresso, mas sim proporcionar além da inserção, 
as condições de permanência e êxito, a quebra de posturas e 
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atitudes preconceituosas, o respeito pela diferença, mudanças de 
currículo e metodologias, a troca de conhecimentos, e a questão 
da estrutura física (BECHE, 2003).

Alavancados pela declaração e com a perspectiva urgente 
de oportunização e de garantias às pessoas com deficiência, 
houve a promulgação de vários documentos e convenções legais, 
nacionais e internacionais, com a intenção de construir uma 
prática pedagógica e social que contemplasse, igualitariamente, 
as demandas e as necessidades de todos.

Essa realidade começou a se materializar no Brasil com 
a instituição de diversos Documentos legais, respeitando e 
aceitando abraçar a causa da inclusão através de leis, decretos, 
estatutos e normativas as quais determinam e direcionam a 
educação das pessoas com deficiência no país, incluindo entre 
esses documentos a Lei de Acessibilidade nº 10.098/2000, a Lei 
de Libras nº 10.436/2002, o Decreto de Libras nº 5.626/2005, o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei do Intérprete de Libras 
nº 12.329/2010, dentre outros mecanismos.

Inicialmente, nossa investigação focava a entrevista com 
três discentes surdos do curso de Informática para Internet do 
Campus Natal Central do IFRN, no entanto, a proposta foi dire-
cionada para os dois que permaneceram, tendo em vista a evasão 
de um deles após um ano de curso.

Nossa pesquisa foi estruturada em três eixos principais: no 
eixo 1 - saber o histórico educacional do entrevistado antes de 
entrar no IFRN; no eixo 2- investigar seu acesso e permanên-
cia no IFRN; e no eixo 3, questionar sobre sua relação com o 
Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Específicas 
(NAPNE) e seu apoio para a formação dele. Neste texto, em par-
ticular, nos detemos nos eixos dois e três.
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Nessa direção, nosso recorte espacial foi o Instituto Federal 
do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal Central (CNAT), 
na Diretoria Acadêmica de Gestão e Tecnologia da Informação 
(DIATINF), no curso Informática para Internet, no turno matutino.

Buscamos preservar a identidade dos entrevistados uti-
lizando pseudônimos. Para isso, nossa intenção investigativa 
é compreender como eles (estudantes surdos) percebem seu 
processo de inclusão no IFRN. Sob a perspectiva inclusiva, assi-
nalamos que o IFRN/CNAT, desde o ano de 1994, tem buscado 
assumir o papel da responsabilidade social nas questões das pes-
soas com deficiência (PcD), conforme indica o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da instituição (IFRN, 2012).

Nosso foco foi o Curso de Informática para Internet, tendo 
em vista que tratava-se da turma que recebeu o maior número de 
discentes surdos (03) no semestre letivo 2018.1. A escolha pelos 
estudantes surdos se deu pela experiência de um dos autores 
como intérprete de Libras no IFRN e o contato com esses estu-
dantes quando de seu ingresso na instituição.

O curso de Informática para Internet foi aprovado pela 
Resolução 36/2011 de 09/09/2011, com uma duração de 04 anos e 
carga horária de 4.010 horas, e configura-se no eixo tecnológico 
da Informação e Comunicação (IFRN, 2011).

Nosso trabalho foi amparado pela coleta de dados por meio 
da metodologia da Entrevista Compreensiva, e foi realizada 
no semestre 2019.2, por meio de vídeos sinalizados, tendo em 
vista a especificidade linguística das pessoas surdas, falantes da 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), cuja modalidade de apreen-
são e transmissão da mensagem é espaço-visual, em contraste 
com as línguas orais, de cunho oral-auditiva (KARNOPP & 
QUADROS, 2004).
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A entrevista compreensiva tem o papel de favorecer a com-
preensão entre os fenômenos, entre os sujeitos e objetos analisa-
dos, a partir das falas dos entrevistados, permitindo a efusão de 
possibilidades como um reflexo de sua realidade social e cultu-
ral. Entendemos que a Entrevista Compreensiva pode subsidiar, 
analisar, compreender os fenômenos estudados e dialogar entre 
os sujeitos e objetos. Além disso, entendemos que são nas inte-
rações de maior intensidade, ou ainda, de maior naturalidade 
como acontece numa entrevista semiestruturada em campo, que 
se refletem as respostas das situações vividas das experiências 
dos sujeitos analisados (KAUFMANN, 2013).

Dessa forma, buscamos com a entrevista compreensiva estar 
atentos ao dito e ao não dito, ao óbvio e ao não óbvio, ao claro e 
ao obscuro, ao expresso e às entrelinhas das falas de nossos pes-
quisados, porque compreendemos que o discurso do outro pode 
tornar-se um elemento importante na mediação entre os sujeitos 
e a sua realidade social.

Na mesma direção, Silva (2002, p. 1) argumenta que se 
trata de uma “metodologia que se organiza por meio da palavra 
percebida como ato concreto do sujeito, como guia da realidade 
social como meio da expressão da cultura”. Sendo assim, a fala 
dos entrevistados é protagonista da construção do material 
de pesquisa, favorecendo a eclosão de conceitos e hipóteses a 
serem analisados.

Conforme expresso anteriormente, a atenção do pesquisa-
dor está focalizada na palavra do pesquisado, ou seja, acontece 
um processo intencional de escuta, em que se requer uma obser-
vação cuidadosa da mensagem transmitida pelos enunciadores. 
Este processo de ouvir com escrutínio é importante para detectar 
o que ficou no silêncio, o que não foi comunicado ou expresso. 
Pois, segundo Barbier (2007, p.141):
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É indispensável lembrar que o homem permanecerá, para 
sempre, um ser dividido entre o silêncio e a palavra, e que 
somente a escuta do pesquisador poderá penetrar e captar 
os significados do não-dito. A pessoa que se dispõe a 
escutar não basta que tenha ouvidos, é necessário que ela 
realmente silencie sua alma. Silencie para perceber aquilo 
que não foi dito com palavras, mas que talvez tenha sido 
expresso em gestos, ou de outra forma (BARBIER, 2007, 
p. 141. O grifo é nosso).

A palavra “gestos” foi grifada devido ao fato de que em 
nossa pesquisa, as entrevistas realizadas com os alunos surdos 
foram em Língua Brasileira de Sinais – Libras –, permitindo um 
novo enfoque nesse trabalho, pois a fala, a palavra, o oral foi 
substituído pelo sinalizado, respeitando as especificidades das 
pessoas surdas.

Em síntese, nossa pesquisa visa investigar as possibilidades de 
permanência e contribuir com os fatores inclusivos na qualidade 
do atendimento oferecido aos discentes surdos no IFRN, especifi-
camente no campus CNAT, permitindo uma promoção, e conse-
quentemente, a efetivação do público surdo no espaço acadêmico.

Para compreender esses aspectos, iniciamos com uma refle-
xão acerca dos aspectos históricos que constituem a inclusão no 
IFRN e só depois partimos para a análise do depoimento dos 
estudantes surdos entrevistados.

A inclusão no IFRN: alguns aspectos históricos

O lócus de nossa pesquisa é o Curso Informática para 
Internet ofertado pelo Campus Natal Central do IFRN. O foco 
investigativo na instituição é respaldado pelo histórico das 
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iniciativas da inclusão educacional das pessoas com deficiência 
no espaço escolar.

Ressaltamos que o IFRN oferece, em termos gerais, educa-
ção básica, profissional e superior, mas especializada na proposta 
profissional/tecnológica amparada nos ideais pedagógicos de 
fundamentação histórico-crítica. Além disso, mais recente-
mente, tem buscado fortalecer o processo inclusivo objetivando 
a cidadania e o respeito à diversidade (IFRN, 2012, 2017).

Nossa análise é de natureza qualitativa. Comumente, a 
abordagem qualitativa é aplicável quando não é possível quanti-
ficar, quando o objeto de estudo é complexo e de natureza social 
(LIEBSCHER, 1998). Em outras palavras, o objetivo do pesquisa-
dor não é quantificar um evento, um fenômeno, uma ocorrência, 
mas sim perceber a natureza, a qualidade dos acontecimentos, e 
como estes se apresentam (MINAYO, 1994).

Nesse viés, levantamos a problemática em nosso trabalho 
se o IFRN/CNAT está adequadamente preparado para atender 
às pessoas surdas em seu quadro discente, garantindo nesse pro-
cesso não apenas o ingresso, mas especialmente a permanência, 
por tratar-se de nosso alvo dissertativo.

É nesse campo institucional que investigamos algumas 
iniciativas do IFRN na busca e efetivação inclusivas. Nesse 
encaminhamento, citamos o Núcleo de Apoio às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) que foi institu-
ído na rede federal de ensino a partir de um programa nacional, o 
Programa Ação, Educação, Tecnologia e Profissionalização para 
Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (TEC NEP).

O Programa Ação, Educação, Tecnologia e Profissionalização 
para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (TEC NEP) 
nasceu como uma política pública para as Instituições Federais de 
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ensino (IF), voltada para a educação profissional das pessoas com 
necessidades educacionais especiais. (MORAIS, 2019).

Nesse sentido, o programa TEC NEP foi criado objetivando 
a inserção das pessoas com deficiência nos cursos da RFEPCT 
nas diversas modalidades da instituição: técnico, tecnológico, 
licenciatura, bacharelado e pós-graduação. Foi repensado e 
reformulado em 2010 pela SETEC/MEC, passando a se tornar 
uma ação, a Ação TEC NEP (BRASIL, 2000). Como afirma 
Cunha (2016, p. 14):

O TEC NEP foi instituído, no ano 2000, mas, no ano 
de 2006, passou a ser uma Ação e, em 2010, seu título 
foi transformado, passando a ser denominado também 
de Ação TEC NEP, conforme Portaria nº 29/2010 da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 
Ministério da Educação.

Esse programa se tornou uma ação que visava a igualdade 
de oportunidades no viés inclusivo pautada em três concepções:

1. A educação profissional enquanto necessidade para o 
desenvolvimento do país – compreendendo a educação 
profissional como preparação para o trabalho e inserção 
produtiva no meio social; 2. A promessa de igualdade 
de oportunidades como fator de desenvolvimento da 
cidadania – defendendo a inclusão no sentido de se pro-
mover transformação dos processos educativos e inserção 
produtiva numa perspectiva de redimensionamento do 
contexto social; 3. A educação profissional e inserção no 
mercado de trabalho como efetivação de direitos – base-
ado numa compilação de documentos e legislações que 
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davam respaldo a ideia de educação profissional e inserção 
produtiva como um direito das pessoas que apresentam 
necessidades educacionais especiais (GARCIA, 2001, p. 7).

O TEC NEP impulsionou a criação de núcleos (NAPNE) 
em todos os campi da rede federal, incluindo o CNAT, autori-
zado por meio da Portaria nº 1533/2012 de 21 de maio de 2012. A 
abertura dos NAPNE permitiu a promoção de uma cultura ins-
titucional de aceitação da pessoa com deficiência, promovendo, 
para isso, a convivência, a interação, a comunicação, o acesso, a 
permanência e a autonomia dos discentes com necessidades edu-
cacionais específicas, incluindo nesse público, os alunos surdos 
(CUNHA, 2016).

Podemos afirmar que foi a partir da implantação do programa 
TEC NEP, posteriormente chamado Ação TEC NEP, que perce-
bemos uma maior visibilidade de posturas internas e iniciativas 
institucionais de caráter inclusivos, na promoção de uma educação 
profissional para as pessoas com deficiência com mais compro-
misso e efetividade. Prova disso são os documentos institucionais 
como o Projeto Político Pedagógico (PPP) e a Carta de Serviços ao 
Cidadão, os quais aliam a responsabilidade do IFRN em fomentar 
uma formação mais igualitária para todos (IFRN, 2010).

O NAPNE constitui-se um grupo de trabalho e estudo 
permanente, vinculado à Pró-Reitora de Ensino e às Diretorias 
Acadêmicas de Ensino, no âmbito dos campi, com o objetivo 
de promover ações de inclusão para Estudantes Público Alvo 
da Educação Especial (EPAEE). A necessidade desse núcleo é 
evidente se pensarmos nos números de matrícula. No primeiro 
semestre de 2020, o IFRN tem matriculados em seu sistema 
acadêmico 33.146 alunos distribuídos em 21 unidades de 
ensino por todo o estado do Rio Grande do Norte. Destes, 593 
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declararam ter alguma deficiência, com maior incidência para 
a deficiência física, a deficiência visual (baixa visão e cegueira) 
e a deficiência intelectual.

Especificamente, os objetivos do NAPNE são:

• Promover a cultura da educação para a convivência e acei-
tação da diversidade;

• Adaptar materiais didáticos para alunos com necessidades 
educacionais específicas inclusos nos cursos regulares ou nos 
cursos de capacitação promovidos pelo IFRNS: transcrever, 
escanear, construir material em relevo, descrever imagens, 
auxiliar os servidores na construção do material para as aulas, 
bem como divulgar para a comunidade interna e externa 
algumas atitudes pertinentes perante os PNEEs;

• Subsidiar servidores no que se refere a assuntos relaciona-
dos à inclusão de PNEEs;

• Promover acessibilidade física e virtual dos campi;

• Promover cursos de capacitação no IFRN.

Nesse contexto, os NAPNE tem sido o trampolim impul-
sionador de ações que objetivam a promoção de comportamen-
tos coerentes com a diversidade dos alunos atendidos, respeito 
às diferenças e singularidades, a articulação entre os setores e 
a oferta de capacitação de cursos, oficinas, palestras, projetos, 
formações diversas para tornar o ambiente acadêmico mais aces-
sível, mais confortável e mais próximo do ideal inclusivo.

Sobre os encaminhamentos institucionais, vale salientar 
que a implantação do programa TEC NEP foi antecedido de 
políticas públicas e convenções internacionais que alavancaram 
as questões inclusivas das pessoas com deficiência em todos os 
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espaços, escolares e não-escolares. Nessa linha de pensamento, 
citamos em ordem cronológica, a Constituição Federal do Brasil 
de 1988; a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, de 
1990; a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais 
Especiais, de 1994; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, de 1996; a Convenção Interamericana, de 1999; a Lei 
de Acessibilidade de 2000, entre outros dispositivos.

Nesse contexto de inclusão, citamos especialmente a 
Declaração de Salamanca, de 1994, fruto da Conferência Mundial 
sobre Necessidades Educacionais Especiais, pois sugere políticas 
e práticas focalizadas na educação para todos, incluindo, nesse 
cerne, as pessoas com deficiência. O texto do documento aponta 
a necessidade do processo inclusivo acontecer, preferencial-
mente, no sistema regular de ensino, possibilitando o acesso ao 
currículo, aos métodos, aos recursos e a organização didática 
para atender as especificidades das pessoas com necessidades 
educacionais especiais, conforme preconiza também a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).

Outra conquista no cenário educacional inclusivo brasileiro, 
foi a Lei 10.098/2000, conhecida como Lei de Acessibilidade, que 
determina, nos artigos 17 e 18, a eliminação de barreiras comu-
nicacionais, a implementação de curso de formação de profis-
sionais intérpretes de Libras e outras iniciativas que promovam 
o acesso aos sistemas de comunicação e sinalização das pessoas 
com deficiência sensorial (BRASIL, 2000).

Nesse processo, cabe salientar que o grande triunfo da 
comunidade surda brasileira foi a criação da Lei de Libras em 
2002, reconhecendo seu status linguístico e oficializando como a 
segunda língua do país. Esta Lei foi posteriormente regulamen-
tada por meio do Decreto de Libras em 2005, que delineia o papel 
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das instituições públicas e privadas, no cumprimento legal de 
acessibilidade às pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, 2005).

E no contexto mais recente, citamos a Lei do Intérprete de 
Libras (12.319/2010), a Lei do Plano Nacional de Educação de 
2014-2024 (13.005/2014), a Lei Brasileira da Inclusão ou Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (13.146/2015), as quais nos meandros 
mais atuais buscam o caminho da efetivação do processo inclu-
sivo em todos os espaços: escola, lazer, cultura, trabalho, saúde.

Ainda se torna importante destacar que o Plano Nacional 
de Educação (PNE 2014-2024) legitima um relevante avanço da 
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva nas 
últimas décadas: ser compreendida como parte integrante da 
Educação em Geral. Assim, as conquistas em educação como 
um todo se refletem também no campo específico da Educação 
Especial, buscando superar a perspectiva clínica que sempre 
orientou suas concepções e práticas (BRASIL, 2014).

Este Plano foi instituído por meio da Lei de nº 13.005/2014, 
e como componente da Meta 4, Estratégia 4.7 há o reconheci-
mento da luta dos movimentos surdos por uma escola bilíngue.

[...] 4.7 garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na 
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 
língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência audi-
tiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas[...] (BRASIL, 2004).

Embora os movimentos surdos reivindiquem sua desarti-
culação da área da Educação Especial como espaço para debater 
as políticas voltadas a sua educação, legalmente e institucional-
mente, há uma identidade histórica entre Educação de Surdos e 
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Educação Especial. Por isso, os movimentos surdos vêm lutando 
nos últimos vinte anos para que a educação de surdos não tenha 
um enfoque clínico-terapêutico como tem sido historicamente 
praticado no Brasil. A Escola Especial para os surdos era conce-
bida como um ambiente em que eles iam se reabilitar da audição 
e da fala e, dessa forma, funcionava quase como um hospital. Os 
professores eram vistos como terapeutas e as técnicas praticadas 
eram da Fonoaudiologia (FERNANDES, 2011).

Ou seja, a educação para os surdos era uma Educação espe-
cial, que visava apenas a reabilitação da fala e desconsiderava o 
ensino, a parte pedagógica, que poderia ser desenvolvida apenas 
com a prática da língua de sinais. Em muitos casos, os surdos 
eram inclusive desestimulados e até proibidos de utilizar sinais 
para se expressar.

Hoje a Educação Especial está integrada como modali-
dade na educação geral, devolvendo a ela o caráter pedagógico 
e educacional que foi perdido historicamente. Portanto, o PNE 
(2014-2024) traz estas duas conquistas muito importantes: a 
reafirmação da Educação Especial como transversal à Educação 
Regular e o caráter pedagógico que deve lhe caracterizar.

Nessa direção inclusiva, percebemos que os encaminha-
mentos, as perspectivas e os avanços alcançados nos permitem 
construir e atravessar cada vez mais os campos das possibilida-
des e potencialidades, buscando consolidar a cidadania e a auto-
nomia dos alunos com deficiência, no nosso caso, os discentes 
surdos assistidos pela instituição.

Cabe refletir que a inclusão das pessoas com deficiência 
é um processo que deve oportunizar condições de acesso, per-
manência e êxito nas instituições (estágios, encaminhamento ao 
mundo do trabalho), possibilitando desconstruções de imagens 
e pensamentos negativos, quebra de posturas discriminatórias, a 



Jean Carlos Dias Ferreira 
Ilane Ferreira Cavalcante

470

prática de valores como o respeito, ética, mudança de metodolo-
gias e currículos.

Com a diversidade de alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais, entre estes os discentes surdos, as insti-
tuições federais e seu quadro docente são instigados a rever suas 
práticas pedagógicas para ensinar um coletivo de sujeitos cujas 
características se apresentam mais heterogêneas que antes.

Nessa linha de discussão, a educação profissional como 
sendo uma modalidade da educação brasileira, precisa seguir 
as regras estabelecidas pelos documentos legais que buscam 
discutir as ações de inclusão no contexto da educação inclusiva. 
Além disso, podemos inferir que um desses encaminhamentos e 
perspectivas é a inserção das pessoas com deficiência no campo 
profissional, no mundo do trabalho, assegurando sua participa-
ção na sociedade e sua autoestima como cidadão crítico, partici-
pativo e produtivo.

A formação na Educação Profissional: 
relatos de estudantes surdos

Inicialmente, apresentamos um quadro com o perfil dos 
entrevistados, explanando que nosso primeiro contato aconteceu 
por meio de um aplicativo, no qual agendamos as duas entrevis-
tas, realizadas com o apoio de um roteiro de perguntas gravadas 
em vídeos sinalizados em Libras, e posteriormente, interpretados 
e transcritos para a língua portuguesa.
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Quadro 1 – Perfil dos entrevistados surdos

Aluno Idade Curso EMI Ano de ingresso

Aluno1 18 Informática para Internet 2018.1

Aluno2 19 Informática para Internet 2018.1

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

A primeira etapa da entrevista focalizada para este traba-
lho diz respeito ao eixo do acesso e permanência na instituição, 
enquanto o processo seguinte de investigação se deteve nos 
fatores inclusivos da instituição, trazendo para essa discussão o 
NAPNE e, em sequência, o percurso formativo dos entrevistados.

Na perspectiva inicial, buscamos coletar os elementos que 
proporcionaram o ingresso na instituição: os conhecimentos 
prévios sobre o IFRN, algum cursinho preparatório, as expec-
tativas como estudantes em potencial, o processo avaliativo e o 
Exame de Seleção.

Nesse processo de pesquisa, os alunos relataram que soube-
ram da possibilidade de estudar no IFRN por meio de outra ins-
tituição onde recebiam Atendimento Educacional Especializado 
(AEE): o Centro de Atendimento ao Surdo (CAS). Ainda infor-
maram que o CAS havia feito uma parceria com o IFRN, para 
incentivar e preparar os estudantes surdos a se candidatarem a 
um cursinho preparatório oferecido pela instituição federal, com 
o objetivo de ingresso na mesma.

O cursinho mencionado tratava-se de um projeto de exten-
são intitulado “Perspectivas de Acessibilidade ao Proitec em 
Libras”, do Campus CNAT, articulado com os materiais didáti-
cos do Programa Iniciação Tecnológica e Científica (PROITEC). 
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No curso eram ofertadas aulas de Português, Matemática e 
Redação, presencialmente na instituição, duas vezes por semana, 
no contraturno da escola regular, com professores e intérpretes 
de Libras do quadro interno e externo do IFRN.

Com respeito ao PROITEC, citamos a Carta de Serviços 
ao Cidadão:

O Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania é um 
curso na modalidade a distância, com carga-horária total 
de 160 horas, voltado para alunos do 9º ano da rede pública 
de ensino e que tenham cursado do 6º ao 8º ano exclusiva-
mente em escola da rede pública. O programa prepara os 
estudantes por meio de livros, fascículos e teleaulas para 
o ingresso no ensino técnico integrado ministrado pelo 
IFRN (IFRN, 2015).

Nesse sentido, houve, conforme mencionado, a utilização dos 
materiais didáticos oferecidos pelo programa: um livro de conteú-
dos, um caderno de atividades e um CD com aulas temáticas aces-
sibilizadas em Língua de Sinais. Tudo com a finalidade de atender 
presencialmente os alunos surdos oriundos do CAS, durante 06 
meses, e com uma carga horária total de 120h (IFRN, 2019).

Além disso, essa experiência proporcionou aos candidatos, 
momentos de ambientação com a instituição tendo em vista que 
as aulas preparatórias eram ministradas no espaço do NAPNE, 
permitindo quebras de barreiras e de pensamentos negativos 
quanto às perspectivas pessoais de estudar no IFRN.

Os alunos relataram ainda que, no dia do exame de seleção, 
houve um bom atendimento no sentido de a instituição propi-
ciar profissionais intérpretes de Libras em todos os momentos do 
processo avaliativo, permitindo um bom andamento e conforto, 
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tendo em vista que se tratava de uma experiência inédita para 
todos os prospectivos ingressantes surdos.

Conforme o depoimento transcrito do aluno 2: “minha 
entrada no IFRN foi por meio do PROITEC, com aulas na 
segunda e quarta, e foi muito tranquila para mim a atuação dos 
professores nas aulas de Português e Matemática”. Ele também 
relata que a oportunidade de se preparar no próprio IFRN gerou 
nele sentimentos de expectativas positivas de se tornar um aluno 
da instituição e contemplar uma formação profissional para o 
mercado de trabalho.

Vale ressaltar ainda o relato do aluno 2, quando diz que 
o domínio da Língua Portuguesa é uma necessidade sempre 
presente, tendo em vista que a Libras é a língua natural dele 
como surdo, e o Português trata-se de um idioma estrangeiro. 
Este depoimento é bem comum e recorrente entre a comunidade 
surda, que tem o desafio pedagógico de estudar e aprender a 
escrita da língua do país. Nessa direção, trazemos a citação de 
Silva (2001, p.48):

[...] os problemas dos surdos com a aquisição da escrita 
estão mais relacionados à aquisição e ao desenvolvimento 
de uma língua efetiva que lhes permita uma identidade 
sociocultural, ou seja, estar inseridos no contexto social; 
só assim poderão entender as diferenças existentes entre 
sua própria língua e as outras.

Além da referência acima, pontuamos que outros autores 
também abordam essa problemática em suas pesquisas, citando 
as dificuldades da maioria dos surdos na fluência da escrita da 
Língua Portuguesa, quando muitos, por exemplo, egressos do 
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ensino médio não têm a competência gramatical de escrever um 
simples bilhete (QUADROS, 2004; STROBEL, 2006).

Outro autor observou em suas investigações que, em 
comparação com os alunos ouvintes da mesma faixa etária, os 
alunos surdos sofrem perdas e atrasos, especialmente na leitura, 
quando, por exemplo, foi constatado que o nível de leitura de um 
aluno surdo adolescente, é equivalente ao terceiro ou quarto ano 
do ensino fundamental (SKLIAR, 1997).

Essa situação de falta de domínio da língua escrita tem 
acarretado outros dilemas como a sobrecarga de trabalho, os 
limites de atuação dos profissionais intérpretes de Libras e 
alguns conflitos durante o processo em sala. Pois, quando os 
alunos surdos desconhecem termos ou palavras, por internaliza-
rem, geralmente, um vocabulário limitado, não constroem e não 
entendem pequenas frases, situação bem recorrente; exigindo 
dos profissionais de apoio, intérpretes, para o andamento das 
aulas: explicações, interrupções, descontinuidades e mais tempo, 
gerando, dessa forma, desconfortos entre alguns professores e 
alunos ouvintes (ROSA, 2005).

Para tentar dirimir esses desafios, Lacerda (2015) aponta 
a necessidade de educadores adultos surdos fluentes na moda-
lidade escrita da língua do país, presentes na instituição como 
referência para os demais, subsidiando a educação da Língua 
Portuguesa, proporcionando aspectos culturais de experiências 
visuais comuns e uma convivência natural entre os pares, respei-
tando também, com isso, as questões de identidade.

Com respeito às dificuldades e aos desafios encontrados na 
formação dos estudantes surdos no IFRN, pautamos a partir do 
depoimento do aluno 1:
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“[...] tenho dificuldades em algumas atividades, especial-
mente em linguagem de programação, mas felizmente 
tenho o apoio dos colegas alunos e dos intérpretes. Apenas 
no contraturno acontece a ausência de intérpretes [...]”.

Na fala dele percebemos um grande desafio, dominar uma 
terceira ‘linguagem’, uma língua computacional, a Linguagem de 
Programação, um desafio ainda maior para quem já sente ser 
difícil dominar uma segunda língua, a Língua Portuguesa. No 
entanto, seu discurso transparece serenidade quando cita o apoio 
dos colegas ouvintes e dos intérpretes, no turno das aulas, com 
exceção do turno contrário, sem a presença dos profissionais de 
apoio da instituição.

O aluno 1 ainda cita que alguns poucos professores ainda 
são insensíveis a sua presença, tornando o processo das aulas 
mais arrastado e complicado, pois estes docentes não adequam 
as atividades segundo as propostas pedagógicas e sugestões dos 
intérpretes; alguns falam muito rápido, dificultando o processo 
de interpretação, e trazem muitas informações ao mesmo tempo, 
em forma de conteúdos, o que acaba levando à perda de algumas.

Em contrapartida, o discente cita positivamente a postura 
humanizada da grande maioria dos professores: quando buscam 
oferecer atendimentos fora da sala de aula, em laboratórios, em 
Centros de Aprendizagens (CAP); ao permitir a intervenção dos 
intérpretes, sempre que necessário; ao falar mais pausadamente, 
em tentar privilegiar a todos, surdos e ouvintes. Ele destaca, impres-
cindivelmente, a monitoria que recebe dos colegas/alunos nos 
outros espaços, especialmente quando não tem a disponibilidade 
de profissionais intérpretes, por falta de servidores na instituição.

Outro relato positivo do aluno 1 é a excelente relação que cons-
truiu com os alunos ouvintes, com a maioria dos professores e com 
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os intérpretes de Libras, pois percebe a atitude cooperativa destes 
em atender suas demandas pedagógicas, sempre que possível.

Algumas falas do aluno 2 coincidem com o aluno 1, quando, 
por exemplo, com respeito à prestatividade dos alunos ouvintes 
ao perceberem suas limitações em algumas atividades, à falta de 
intérpretes no contraturno em aulas de laboratório e nos CAP’s, a 
questão da monitoria sempre presente em contribuir com eles, e a 
dificuldade imensa com a disciplina, Linguagem de Programação.

Nos relatos dos alunos entrevistados, percebemos muitos 
pontos em comum, mas o que nos chama mais atenção é quando 
expressam que sentem que a instituição tem buscado abraçar a 
causa inclusiva, quando paira e se materializa o compromisso, a 
aceitação, o interesse de praticamente todos, professores, técnicos 
e alunos em contribuir com o processo de educação deles, per-
mitindo um ambiente humanizado, próximo do ideal inclusivo.

Analisando os depoimentos dos alunos 1 e 2 com respeito a 
resistência de alguns docentes, podemos pontuar que a situação 
acontece, provavelmente, pela falta de uma formação específica, 
por não terem recebido um esclarecimento à luz da inclusão da 
pessoa surda, pela adaptação de seu papel, pela desinformação da 
atuação em conjunto com o intérprete de Libras, gerando muitas 
dúvidas e questões, causando sentimento de impotência e, con-
sequentemente, resistência (QUADROS, 2004).

As situações mencionadas poderiam ser atenuadas com 
ações sistêmicas, incluindo desde a oferta de formações iniciais 
e continuadas, espaço de planejamento na semana pedagógica, 
inserção dos aspectos inclusivos no plano de aulas, nas ativida-
des, nos materiais, nas avaliações, a temática ser pauta de reuni-
ões com os atores do processo, inclusive com os discentes surdos, 
e outras ações afins (LACERDA, 2009).
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Além dos encaminhamentos elencados anteriormente, 
enfatizamos a necessidade indispensável de mais profissionais 
no seio institucional, em nosso caso, os profissionais intérpretes 
de Libras, por meio de contratações, processos seletivos e estágios 
para que não se comprometa o caminho da inclusão, ofertando 
os atendimentos de acordo com as demandas, e principalmente, 
respeitando a singularidade dos alunos surdos.

Vale salientar que a instância responsável nos institutos 
federais por coordenar as necessidades dos discentes com defi-
ciência, por elaborar planos de ações e estratégias, por articular 
os setores e profissionais envolvidos é o NAPNE. Dessa forma, 
investigamos em nosso trabalho, no eixo a seguir, a perspectiva 
dos alunos atendidos a respeito das questões que se relacionam 
com este núcleo: qualidade do serviço, ambientação, relações 
humanas e contribuições com a formação deles.

A fala dos dois estudantes aborda o NAPNE em vários 
momentos da entrevista, por exemplo, quando relatam com 
segurança conhecimentos da estrutura do núcleo, a presteza dos 
profissionais em atender suas solicitações, em tirar dúvidas, no 
acompanhamento aos setores da instituição, na acessibilidade de 
materiais adaptados, na qualidade de todos os serviços ofereci-
dos, especialmente dos intérpretes de Libras.

Nesse contexto, nos orientamos pela citação de Costa (2011, 
p. 116) que discorre:

Ainda a despeito do avanço da educação inclusiva na 
instituição, consideramos que o NAPNE é um espaço 
aberto a essa ampliação, entretanto cabe a discussão em 
como posicionar o Núcleo na estrutura organizacional. 
Também é preciso que o Núcleo planeje ações cujas prá-
ticas estejam articuladas com a comunidade escolar, em 
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particular com os professores, para possibilitar um maior 
e melhor resultado à proposta do TEC NEP.

Nesse sentido, é pertinente observar a importância do 
cumprimento do papel do NAPNE para estes alunos surdos, 
desenvolvendo e articulando as políticas do programa TEC NEP, 
contribuindo para a efetivação de uma proposta inclusiva, à 
medida que favorece o senso de pertencimento dos grupos aten-
didos. Pois o núcleo se apresenta para eles como a instância da 
instituição onde são mais “ouvidos”, vistos, respeitados, na qual 
se sentem seguros e bem atendidos.

Conforme os depoimentos dos alunos, ainda percebemos 
que o serviço oferecido pelos intérpretes de Libras da institui-
ção não se limita ao espaço da sala de aula, pois os profissio-
nais assumem um papel semelhante à tutoria, presencialmente 
acompanhando os discentes surdos em praticamente todas as 
suas atividades, em sistemas de revezamento com outros intér-
pretes nos diversos atendimentos, embora aconteçam momentos 
em que eles não são acompanhados, dado o número limitado de 
servidores especializados, situação já apontada no estudo.

O parágrafo anterior menciona o sistema de revezamento 
entre os profissionais intérpretes de Libras, tendo em vista que 
estes atuam em duplas no cumprimento das funções laborais. 
Esta situação foi tratada pela pesquisa de Lins, Schubert e Coelho 
(2013), quando constataram o desgaste físico e mental do pro-
cesso linguístico simultâneo de tradução e interpretação das 
línguas de sinais, após o tempo decorrido de vinte minutos, evi-
tando dessa forma, perdas e garantindo um serviço de qualidade 
aos alunos atendidos.

Nesse ponto, ainda citamos Lacerda (2015):
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Sua concentração precisa ser total e por essa razão é que, 
em geral, o trabalho do intérprete não deve se estender 
para além de 20 minutos ou 30 minutos ininterruptos. Os 
intervalos são fundamentais para que descanse e possa 
voltar a se concentrar novamente (LACERDA, 2015, p. 19).

Nessas questões, vale salientar que o IFRN/CNAT tem bus-
cado atender aos critérios em permitir o trabalho dos intérpretes 
em parceria (duplas), conforme as recomendações dos estudos 
da área da surdez, evitando sobrecargas desnecessárias aos ser-
vidores, resguardando a saúde física e mental; mesmo que isso, 
infelizmente, desencadeie momentos de exclusão, em que os alu-
nos ficam sem o acompanhamento, por motivos de doença do 
profissional, afastamentos, insuficiência de quadro, não havendo 
outro para substituí-lo.

Esta discussão revela a necessidade da instituição oferecer 
as condições, pelo menos condições essenciais, na perspectiva 
inclusiva, para os servidores que atuam com os estudantes com 
necessidades educacionais específicas, assim como para os mem-
bros do NAPNE: salas de aula e outras salas adequadas, recursos 
humanos suficientes, materiais didáticos acessíveis, formações 
não aligeiradas, reuniões de planejamento e de estratégias, para 
que se materialize o cumprimento da proposta da inclusão. A 
inclusão de estudantes com deficiência nas instituições educa-
tivas é um processo lento, pois exige não apenas uma mudança 
na infraestrutura física ou no número de profissionais, exige 
mudanças na própria cultura institucional, o que demanda 
esforço e tempo.

Nessa linha de encaminhamentos, postulamos a finalidade 
da criação dos NAPNE como...
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[...] principal objetivo criar, em toda a instituição, a cultura 
para a convivência e a aceitação da diversidade [...] con-
dições para que os alunos possam ingressar, permanecer, 
sair com sucesso, promovendo acessibilidade ao ambiente 
físico, aos recursos didáticos e pedagógicos, à comunicação 
e a informação (BRASIL, 2013, p. 9, 18).

No entanto, Lacerda ainda lembra que,

[...] este aluno continua inserido em um ambiente pensado 
eorganizado para alunos ouvintes. Para que este ambiente 
se torne minimamente adequado às necessidades de alunos 
surdos, são necessárias mudanças e adaptações que se 
encontram distantes de serem realizadas (2006, p. 177).

Dessa forma, o contexto educacional necessita de mudanças 
na postura de atendimento e na oferta de estratégias metodológi-
cas que envolvam desde o planejamento do currículo, às práticas 
pedagógicas, à quebra de barreiras físicas e atitudinais, favo-
recendo as possibilidades e as potencialidades dos alunos com 
deficiência, e respeitando, dessa maneira, suas especificidades.
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ANGICOS – A EXPERIÊNCIA 
ALFABETIZADORA DE PAULO FREIRE 

NO RIO GRANDE DO NORTE 
(1962-1964)

Roselia Cristina de Oliveira 
Marlúcia Menezes de Paiva

Introdução

A década de 1960 representou um marco para a história da edu-
cação brasileira, haja vista a eclosão de movimentos educacionais 
de cunho popular por todo o país. A região Nordeste foi o cená-
rio de parte das campanhas educacionais, que se estruturavam 
vinculadas aos movimentos sociais, e que, nesse contexto, eram 
caracterizadas pelo engajamento de parte da juventude local na 
luta contra o analfabetismo.

O estado do Rio Grande do Norte se insere nesse processo 
de mobilização política, social e educacional com uma especifi-
cidade: tanto o governo do estado, representado pelo governador 
Aluízio Alves, quanto o governo municipal da cidade do Natal, 
representado pelo prefeito Djalma Maranhão, levantam a ban-
deira da erradicação do analfabetismo em suas políticas públicas.
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Nesse processo de mobilização, buscava-se modificar os ele-
vados índices de analfabetismo presentes no território potiguar a 
partir da segunda metade da década de 1950. Inicialmente, esse 
processo se deu através das Escolas Radiofônicas que, em 1958, 
realizavam a transmissão de programas educativos na Emissora 
de Educação Rural, pertencente à Arquidiocese de Natal, rea-
lizando aulas que, posteriormente, se estenderam por alguns 
municípios do Rio Grande do Norte e demais estados brasileiros.

As atividades da “Campanha De Pé no Chão Também 
se Aprende a Ler”, experiência educacional desenvolvida pela 
Prefeitura do Natal durante a gestão de Djalma Maranhão 
(1961-1964), também integram o elenco das ações voltadas para a 
educação que vão inspirar movimentos educacionais com ampla 
repercussão no país, inclusive servindo como modelo exitoso no 
que se refere ao combate ao analfabetismo.

Vê-se que a educação estava em evidência no Rio Grande do 
Norte, um estado pequeno com duas experiências em educação 
popular acontecendo em um mesmo período, ambas de inspira-
ção emancipatória. Esse tipo particular de educação foi inserida 
em políticas públicas no âmbito estadual e municipal, particu-
larmente, a partir da eleição de 1961, com nítida polarização por 
parte de seus gestores que assumiam posições políticas opostas: 
o gestor municipal, com alinhamento político à esquerda, e o 
gestor estadual, com políticas conservadoras e tradicionais.

Também em nível mundial, o cenário é de polarização com 
a denominada Guerra Fria, que trouxe para a arena política local 
a luta entre forças políticas de orientação à esquerda contra for-
ças alinhadas à direita, associadas ao imperialismo norte-ameri-
cano, recebendo, por isso, fartos investimentos da Aliança para o 
Progresso, organismo disseminador e financiador de programas 
relacionados aos interesses norte-americanos.
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As Quarenta Horas de Angicos se inscrevem na história da 
educação norte-rio-grandense não apenas por consolidar um sis-
tema exitoso de alfabetização que alcançou ampla repercussão, 
mas, também, por integrar um conjunto de ações desenvolvi-
mentistas do governo do Rio Grande do Norte, assim como as 
ações locais da Aliança para o Progresso.

O cenário dos anos 1960 apresentava efervescência política 
e social. Nesse contexto em que ocorria a Guerra Fria, a educação 
estava em evidência e no Rio Grande do Norte ela ganhou des-
taque enquanto política pública através dos governos estadual e 
municipal. Em 1961, o governador Aluízio Alves, eleito após se 
aliar à esquerda potiguar, decide incluir em seus planos adminis-
trativos um projeto desenvolvimentista que possibilitasse ações 
vinculadas à política internacional, alardeadas na época por téc-
nicos e empresários como condição para um amplo e adequado 
desenvolvimento econômico.

Em decorrência da crise econômica e política enfrentada 
pelo país e para levar adiante suas ideias de progresso e desen-
volvimento, o governador viajou, em 1962, aos Estados Unidos 
para pedir ajuda à Aliança para o Progresso. Nesse sentido, 
observamos uma sequência de ofícios expedidos comunicando 
encaminhamentos acerca de sua viagem em 1962.

Apesar da ausência de Teodoro Moscoso, diretor do pro-
grama norte-americano, que se encontrava de férias, graças às 
boas relações do embaixador brasileiro em Washington, Roberto 
Campos, o governador foi recebido na Casa Branca, apesar da 
ausência de Presidente Kennedy.

No cenário internacional, o Brasil era um país que des-
pertava a atenção e o interesse dos Estados Unidos, tanto pela 
sua dimensão quanto pela boa articulação com os demais 
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países latino-americanos e a histórica atuação do Ministério das 
Relações Exteriores nas Nações Unidas.

Verificamos em nossas pesquisas que o Brasil era obser-
vado pelos Estados Unidos por seu posicionamento em ques-
tões de conflito e de ordem econômica, como também pelas 
ações e discursos de seus Presidentes, pelas possibilidades de 
oferta de recursos naturais e por sua localização estratégica no 
continente americano.

De acordo com Santomauro (2015, p. 37), através da criação 
da United States Information Services – USIS e as ações de infor-
mação na América do Sul, fora designado ao jornalista e Tenente 
F. E. Ackerman, cedido pela Marinha Norte-americana, a missão 
de realizar uma viagem prospectiva para estudar os locais de posto 
da USIS no Brasil e dentre as regiões visitadas estava o Nordeste.

A efervescência política e social trazida pela Guerra Fria ao 
continente americano e os conflitos sociais da região Nordeste, 
inclusive com a criação das Ligas Camponesas e as ações do líder 
Francisco Julião, que eram monitoradas pelos Estados Unidos, 
fizeram com que a essa região brasileira fosse descrita por repór-
teres e aliados norte-americanos como “uma região em ebulição” 
(cf. CASTRO, 1967, p. 32).

Havia um temor pela mobilização da esquerda brasileira 
liderar uma revolução comunista na América do Sul, a exemplo 
do que acontecera em Cuba. Na tentativa de controlar as ações 
dos movimentos sociais, articulou-se uma forma de controle 
social com o amplo apoio a políticos alinhados à direita e pelo 
financiamento de atividades que poderiam proporcionar o 
desenvolvimento da região.

Havia interesse por parte do Departamento de Governo 
dos Estados Unidos em estabelecer uma relação de proximidade 
com políticos e governadores do Nordeste. E a aproximação do 



Roselia Cristina de Oliveira 
Marlúcia Menezes de Paiva

491

governador Aluízio Alves era uma possibilidade concreta de 
efetivar uma parceria. Para consolidar esse movimento de proxi-
midade, o estado do Rio Grande do Norte se inscreve na história 
nacional, a partir de 1962, como um “estado amigo”, uma “Ilha 
de Sanidade do Nordeste” (cf. GORDON, 1962, p. 46), alinhado 
à política de dominação dos norte-americanos.

DELINEANDO A EXPERIÊNCIA DE ANGICOS

Nesse sentido, o governo potiguar estabelece um convênio 
com o governo dos Estados Unidos, que em termos legais não 
poderia se efetivar por ferir a Constituição. Mesmo assim, o 
convênio se consolida após entendimentos e interferências de 
Carlos Lacerda com o Primeiro-Ministro Tancredo Neves junto 
à diretoria da SUDENE, durante a gestão de Celso Furtado. 
Somente com a retirada desses empecilhos o convênio é firmado 
e o estado passa a integrar a política de assistência da Aliança 
para o Progresso.

A partir da assinatura do acordo, o governo estadual passa 
a estruturar sua máquina administrativa para se adequar às exi-
gências do programa da Aliança para o Progresso. Para tanto, cria 
o Serviço Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte – 
SECERN, para incorporar diretamente a verba norte-americana 
sem vincular o recebimento desse financiamento ao orçamento 
do estado. Ao retomar o planejamento estratégico, elenca ações 
prioritárias nas áreas da infraestrutura, saúde e educação, rela-
cionadas ao Plano de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte.

A educação era, nesse contexto, um instrumento possí-
vel para os fins estabelecidos. Assim, com o financiamento 
norte-americano foi possível investir a curto prazo na arquite-
tura escolar, com a construção de novos prédios, recuperação de 
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prédios antigos, aquisição de equipamentos para todo o estado, 
bem como investir na formação de professores e na estrutura-
ção de uma campanha de alfabetização que teria como meta de 
governo erradicar o analfabetismo.

A campanha educacional planejada pela SECERN, além de 
ser uma proposta concreta vinculada ao estado para combater 
um problema educacional antigo, trazia consigo outra intencio-
nalidade: se configurava em uma tentativa de controlar os movi-
mentos sociais que atuavam no estado.

A ideia de criar uma proposta de alfabetização em massa, 
que ofertasse a curto prazo um número elevado de votantes, 
se relacionava com a possibilidade de organizar o processo das 
reformas sociais necessárias para impedir uma revolução comu-
nista no Nordeste. Era uma estratégia concreta amplamente 
estimulada pelos Estados Unidos.

No que se refere à elaboração e organização dessa estru-
tura de alfabetização, representantes da Secretaria Estadual de 
Educação, conhecedores da experiência desenvolvida pelo grupo 
de educadores de Recife, conheceram as ideias de Paulo Freire e 
decidiram realizar uma experiência de alfabetização. Escolheram 
estrategicamente o município de Angicos, cidade de nascimento 
do governador Aluízio Alves.

Ressaltamos que, na década de 1960, o analfabetismo se 
configurava como problema grave e em um obstáculo para o 
desenvolvimento econômico e social do estado. O Rio Grande do 
Norte apresentava cerca de 70% de analfabetos em sua população 
adulta. A proposta do governo de Aluízio Alves, em consonância 
com a política norte-americana, era alfabetizar 100 mil adultos e 
adolescentes até o ano de 1965.

No plano de governo de Aluízio Alves (1961-1966), encontra-
mos: proporcionar ao adulto alfabetizado habilidades fundamentais 
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em linguagem, leitura e aritmética; promover a criação de ideais 
e padrões elevados de vida; formar no homem a convicção da sua 
responsabilidade e do estado de dar educação aos filhos; habili-
tá-lo ao exercício da cidadania como eleitor, como membro de 
uma nação livre e como participante ativo do regime democrá-
tico; promover a elevação do seu nível de vida, no ponto de vista 
da higiene, conforto e alimentação; habilitá-lo à administração 
equilibrada dos seus recursos financeiros e da direção de sua 
própria vida; e despertar a noção de que ele e sua família têm 
direito a uma vida melhor.

À frente da Secretaria de Educação do Estado e na direção 
da SECERN estava Francisco Calazans Fernandes que, para levar 
adiante a Experiência de Angicos, organizou uma equipe que 
pudesse contribuir para a efetivação dos objetivos da Campanha 
de Alfabetização de Adultos e mobilizou estudantes universi-
tários, lideranças estudantis secundaristas e realizou parcerias 
com a Universidade do Rio Grande do Norte.

Paulo Freire foi convidado pelo Secretário Calazans 
Fernandes para realizar a Experiência de Alfabetização no Rio 
Grande do Norte utilizando a nova metodologia de ensinar. A 
Equipe da SECERN considerou pertinente utilizá-la por enten-
der que essa proposta daria conta de alfabetizar em pouco tempo 
um número elevado de adultos, de acordo com os objetivos do 
Convênio RN/USAID/SUDENE.

A Experiência de Angicos pedia velocidade de ação, moder-
nos recursos eletrônicos disponíveis e uma metodologia peda-
gógica financeiramente acessível. Nesse sentido, na organização 
das etapas da alfabetização, foi realizado um Curso de Formação 
ministrado pela equipe do Serviço de Extensão Cultural, da 
Universidade Federal de Recife.
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Na fotografia 1, encontrada no acervo Lyra, observamos o 
educador Paulo Freire ministrando o Curso de Formação para 
os alfabetizadores na Faculdade de Filosofia na cidade do Natal.

Fotografia 1 – Curso de Formação de Alfabetizadores

Fonte: Acervo Carlos Lyra (fotógrafo: Jaeci)

As imagens retratam uma das etapas estruturantes da 
Campanha de Alfabetização: a formação da equipe de alfabeti-
zadores, denominada de “coordenadores”, composta por jovens 
universitários e secundaristas que ao longo de três meses se dedi-
caram a estudar e compreender o método vivenciando a teoria e 
a prática com todas as suas peculiaridades.

Atuaram na Experiência de Angicos 21 coordenadores que 
tiveram participação nesse processo. A lista do quadro 1, abaixo, 
configura e desvela a Rede de Sociabilidade presente entre os 
movimentos educacionais “Movimento de Educação de Base” e a 
“Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”. Além de 
funcionários do governo, identificamos jovens militantes da Ação 
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Popular – AP, integrantes da União Nacional dos Estudantes – 
UNE, inclusive a filha do educador Paulo Freire.

Quadro 1 – Lista de Coordenadores da Experiência de Angicos presente no 
relatório da SECERN

Coordenador Curso

Carlos Augusto Lyra Martins Filosofia 

Dilma Ferreira Lima Farmácia

Edilson Dias de Araújo Estudante Secundarista

Giselda Gomes Salles Filosofia

José Ribamar de Aguiar Direito

Lenira Leite Filosofia

Marcos José de Castro Guerra Direito

Margarida Magalhães Odontologia

Pedro Neves Cavalcanti Direito

Rosali Liberato Filosofia

Talvani Guedes Secundarista

Valdenice Correia Lima Filosofia

Walkíria Félix Direito

Marlene Vasconcelos Filosofia

Maria do Carmo Correia Lima Serviço Social
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Maria Madalena Freire
(filha de Paulo Freire) Pedagogia

Evanuel Elpídio da Silva Medicina

Maria Laly Carneiro Medicina

Geniberto Campos Medicina

Maria José Monteiro Serviço Social

Ilma Melo Filosofia

Fonte: Acervo Carlos Lyra

Os alfabetizadores que se inscreveram para trabalhar na 
monitoria tiveram dez aulas que correspondiam a um curso 
de formação fornecido pelo Serviço de Extensão Cultural da 
Universidade de Recife. Esses alfabetizadores se inspiravam nas 
lutas por direitos sociais e libertação nacional contra a opressão 
capitalista que fervilhavam no Brasil e na América Latina enrai-
zadas, sobretudo, nas ideias democráticas e emancipatórias que 
mobilizavam a década de 1960.

Os voluntários, ou seja, os alfabetizadores, que observa-
mos na fotografia 2, se inscreveram para trabalhar na monito-
ria a partir da convocação da SECERN e estavam vinculados 
aos cursos de Filosofia, Direito, Serviço Social, Pedagogia e 
cursos da área de saúde, assim como alguns alunos vinculados 
ao Ensino Secundarista.
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Fotografia 2 – Curso de formação de alfabetizadores

Fonte: Acervo Carlos Lyra (fotografo: Jaeci)

Na fotografia 3, a seguir, observamos pelo registro na 
lousa que o referencial teórico ministrado durante o Curso de 
Alfabetização ofertava palestras e discussões sobre Filosofia, 
metodologia e o reconhecimento da realidade nacional, da iden-
tidade brasileira e da formação da Literatura brasileira. Dentre 
as obras citadas temos: Formação histórica do Brasil, de Nelson 
Werneck Sodré (1963); Operação Nordeste, de Celso Furtado 
(1959); e A Cultura brasileira, de Fernando de Azevedo (1958).
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Fotografia 3 – Curso de formação de alfabetizadores

Fonte: Acervo Carlos Lyra (fotografo: Jaeci)

Ao tratarmos da memória de uma experiência educativa 
inspirada na proposta de educação e conscientização de Paulo 
Freire, consideramos a sua concepção de educação que se cons-
trói como uma “forma de intervenção no mundo, que implica 
tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o 
seu desmascaramento” (FREIRE, 2013, p. 98).

O método desenvolvido pelo grupo de educadores de Paulo 
Freire dispensava o uso de cartilha e tinha como movimentação 
inicial a pesquisa junto ao grupo que se pretendia alfabetizar. 
Após a coleta de seu universo vocabular, realizada pela aproxi-
mação informal, eram anotadas as frases que mais se repetiam e 
se relacionavam com o grupo.
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A partir da escolha de um conjunto de palavras simples, 
foram escolhidas as denominadas “palavras geradoras”, com 
seus fonemas básicos. Por via de um método audiovisual, com o 
uso de retroprojetor foram elaboradas fichas coloridas para que 
fossem, em seguida, projetadas, daí a importância nesse processo 
do trabalho com a imagem e a memorização.

Nessas fichas estavam registradas situações de trabalho 
próprias daquele grupo e com as palavras-chave anteriormente 
identificadas, pois se configurava em uma maneira de gravar as 
palavras. Observamos uma particularidade desse processo: era 
através da ideia de cultura desenvolvida naquele contexto que se 
partia o processo de alfabetização.

A segunda etapa consistia em uma explicação da reali-
dade brasileira para os alunos, denominada de politização. 
Em seguida, os alunos eram chamados ao quadro para escre-
ver/reproduzir a primeira palavra geradora, que no caso da 
Experiência de Angicos foi a palavra “belota”. A terceira etapa 
era a aula de revisão. Na metade do curso eram introduzidos os 
fonemas complexos. Durante a Experiência de Angicos foram 
utilizadas palavras como: belota, voto, sapato, chibanca, milho, 
feira, expresso, xique-xique, salina, goleiro, tigela, cozinha, jarra, 
fogão, bilro e almofada.

Durante o período da vigência da Experiência de Angicos, a 
equipe da SECERN elaborou um jornal com o objetivo de treinar 
os alfabetizandos para a realização de leitura coletiva e compo-
sição de sentenças.

O PAU DE ARARA

O jornal O Pau de Arara, representado na imagem 1 e 2, foi 
impresso pela equipe da SECERN, na cidade de Angicos, durante 
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o processo de alfabetização. Encontramos nele fragmentos signi-
ficativos acerca das motivações para aprender a ler: melhorar de 
vida; servir a mim e a todos; para deixar de ser massa; para votar 
em quem merecer. O jornal configura e desvela fragmentos das 
etapas da alfabetização.

Seu conteúdo esteve sintonizado com os registros produzi-
dos pelos alunos e as imagens abaixo dispostas se relacionam com 
as atividades de politização desenvolvidas pelos coordenadores 
da experiência. Percebemos certa valorização do trabalho: “o 
trabalho é cultura, o trabalho dá honradez ao homem”. Também 
foram listadas as necessidades do povo: “o povo quer melhorar 
de vida, deixar de ser massa”, “não sou feliz porque tenho fome”, 
“eu quero a continuação do curso”.

Imagem 1 – Páginas internas do jornal O Pau de Arara

Fonte: Acervo Carlos Lyra
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O jornal também estava sintonizado com as propostas de 
atividades presentes nos Círculos de Cultura e, nesse sentido, 
encontramos um exemplar da ficha do Círculo de Cultura com 
referências à realidade vivida, bem como ao contexto da década 
de 1960: a educação enquanto direito, o problema do analfabe-
tismo, a desigualdade, a importância do voto e o acesso à reforma 
agrária, assim como a presença estrangeira no país.

Durante as vivências nos Círculos de Cultura, os alfabeti-
zadores utilizavam o recurso da separação de sílabas. Em nos-
sas pesquisas, verificamos que algumas das palavras utilizadas 
nesse tipo de atividade eram: revolução, trabalho, agricultor, 
carestia, democracia.

Imagem 2 – Páginas internas do jornal O Pau de Arara

Fonte: Acervo Carlos Lyra
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OS ALFABETIZANDOS DE ANGICOS

O município de Angicos, localizado no Sertão do Rio 
Grande do Norte, na década de 1960, tinha aproximadamente 
9.500 habitantes e cerca de 75% dessa população estava em situ-
ação de analfabetismo. De acordo com o Censo Demográfico do 
IBGE de 1959, o município de Angicos apresentava 18 escolas pri-
márias, com cerca de 809 alunos, e apenas uma Escola Normal, 
com 38 alunos matriculados.

Com o objetivo de divulgar e convocar os futuros alfa-
betizandos, um carro com alto-falante divulgava o projeto de 
alfabetização e seus objetivos. Buscando conhecer a realidade e 
o perfil da população local, a equipe da SECERN, orientada pelo 
Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Pernambuco, 
formulou um questionário que foi aplicado pelos alfabetizadores 
que, posteriormente, foi utilizado pela direção da SECERN para 
compor um relatório de atividades. O questionário trazia infor-
mações relacionadas: nome, sexo, idade, procedência, estado 
civil, número de filhos, profissão, religião, entre outros itens.

A pesquisa que antecedeu a campanha educacional foi rea-
lizada pela equipe da SECERN e buscava identificar quem eram 
esses habitantes, permitindo conhecer o público-alvo, a exemplo 
dos educandos da fotografia 4, abaixo.
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Fotografia 4 – Alfabetizandos de Angicos

Fonte: Acervo Carlos Lyra (fotógrafo: Jaeci)

Acerca das motivações para a participação dos alfabeti-
zandos no projeto, foram identificadas 241 respostas, conforme 
mostrado na tabela 1, a seguir.

Tabela 1 – Respostas sobre os motivos 
para participar do curso de alfabetização

Motivos Quantidade
de adultos

Melhorar de vida 66

Para ser motorista 26
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Para ler jornal 23

Para ser professor 20

Para ser boa costureira 20

Para ficar sabendo 18

Para fazer cartas 17

Para ajudar aos outros 15

Para ser comerciante 11

Para votar 10

Para dirigir a própria vida 7

Para ser músico 4

Para ler a Bíblia 4

Total 241

Fonte: Relatório SECERN (Acervo Carlos Lyra)

Podemos depreender que havia, por parte daquela comu-
nidade, disponibilidade para participar da Experiência de 
Alfabetização. Consideramos que houve uma ampla divulgação 
possibilitando à população local o entendimento do que os coor-
denadores estavam pretendendo com a alfabetização, o que se 
reflete nas respostas ao questionário sobre a percepção do que foi 
dito que aquele processo representaria em suas vidas.

Desse modo, sessenta e seis pessoas responderam que 
aprender a ler e escrever mudaria as suas vidas. As demais res-
postas relacionavam-se com as possibilidades que a alfabetização 
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proporcionaria para as atividades e profissões que exerciam e, 
nesse sentido, ler e escrever estariam relacionadas a uma deter-
minada prática. No que se refere às características do grupo, as 
tabelas 2, 3 e 4, a seguir, mostram o estado civil, a profissão e a 
religião dos participantes.

Tabela 2 – Estado civil dos alfabetizandos

Classificação Quantidade

Casados 159

Solteiros 130

Viúvos 5

Amasiados 3

Total 297

Fonte: Relatório SECERN (Acervo Carlos Lyra)

Tabela 3 – Profissão dos alfabetizandos

Profissão Quantidade

Domésticas 94

Operários 46

Artesãos 24

Serventes de Pedreiro 18

Pedreiros 15
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Profissões diversas: motoristas, 
carpinteiros, lavadeiras, bordadeiras, 
funcionárias, parteiras, mecânicos, 

vaqueiros, soldados

33

Prostitutas 01

Desocupados 05

Total 236

Fonte: Relatório SECERN (Acervo Carlos Lyra)

Tabela 4 – Religião dos alfabetizandos

Religião Quantidade

Católicos 284

Protestantes 09

Ateus 06

Total 299

Fonte: Relatório SECERN (Acervo Carlos Lyra)

Os dados acima relacionam-se ao Relatório de Prestação 
de Contas apresentado à Assembleia Legislativa pela equipe da 
SECERN, mediante solicitação do grupo de deputados integran-
tes da Frente Parlamentar Nacionalista Norte-rio-grandense, 
que cobrava pela prestação de contas acerca do financiamento 
do programa Norte-Americano da Aliança para o Progresso 
nas ações de desenvolvimento do projeto piloto das Quarenta 
Horas de Angicos.
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O diretor da SECERN, Francisco Calazans Fernandes, 
em seu relato menciona: “naquele contexto a pesquisa revelava 
uma população acomodada, conformada, indiferente, fatalista, 
descrente da experiência, subnutrida e precocemente envelhe-
cida” (Relatório SECERN, 1963, p.5). Em nosso entendimento, 
essa constatação representava a ideia de uma comunidade ideal 
para os planos da equipe, e acreditamos que essa fala remete às 
motivações para o governo desenvolver uma campanha de alfa-
betização que demonstrasse avanço e transformação, e a escolha 
do grupo de alfabetizadores de Recife para levar adiante esse 
processo não foi aleatória.

Vale ressaltar que para entendermos a configuração política 
estabelecida no Rio Grande do Norte e o financiamento dessa 
experiência por parte dos Estados Unidos precisamos pensar 
qual seria a educação ideal proposta por esse grupo e como os 
alfabetizadores estavam inseridos em um processo contraditó-
rio entre política e educação estabelecido pelo Convênio RN/
SUDENE/USAID.

Entendemos que a educação não se aparta da sociedade e 
se constrói permeada pelas relações de poder e pelo fazer polí-
tico. Ela exige de nós um posicionamento verdadeiro acerca da 
realidade e da percepção dos sujeitos atuantes nesse processo. 
Consideramos que havia na Experiência de Angicos, para além 
das suas Quarenta Horas, um processo político importante rela-
cionado ao contexto mais amplo da Guerra Fria e que represen-
tava um projeto político de uma liderança importante.

Contudo, a vivência estabelecida em Angicos, a contribui-
ção dos coordenadores, suas experiências pessoais somadas a 
cada adulto que participava do processo dialógico de alfabe-
tização-conscientização que se processou com a comunidade 
ao longo de três meses pode ser considerada como um passo 
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inicial para o processo de emancipação daquela população que 
estava à margem da sociedade, alijada de sua cidadania, e que, a 
partir da sua alfabetização, começa a tomar consciência de sua 
presença no mundo.

Sendo assim, Paulo Freire (2013) ao pensar o homem, a 
sociedade e suas relações preocupou-se em discutir a educa-
ção brasileira e a pensar meios de torná-la melhor mediante o 
compromisso e a participação na perspectiva de uma educação 
libertadora, possibilitando uma intervenção no mundo e a com-
preensão de sua realidade.

Não podemos deixar de observar nesse processo as dife-
rentes intencionalidades de seus articuladores, pois o governo 
diferia ideologicamente do grupo de Paulo Freire e dos alfabeti-
zadores que estavam ali vivenciando uma experiência educativa 
repleta de vida, intensidade e de participação de jovens idealiza-
dores que acreditavam na educação como uma possibilidade de 
transformação social.

Nesse sentido, precisamos pensar no processo de emancipa-
ção vivido em Angicos para além da alfabetização. Nos ancoramos 
no conceito de emancipação em Paulo Freire (2002), por entender-
mos que tudo o que trata de ação humana não deixa de ser essen-
cialmente ação política. Toda ação humana marca uma posição no 
mundo frente às realidades sócio históricas já constituídas.

Falar de emancipação é falar das condições de vida social 
relacionadas com a Educação Libertadora, no sentido de compre-
endermos como esse movimento se articulava e de que maneira 
suas práticas promoveram autonomia. Emancipação, para Freire 
(2013), significa uma grande conquista política que só pode se 
manter na práxis humana como luta contínua em prol da liber-
tação dos indivíduos. É falar das diferentes formas de opressão, 
dominação e exclusão.
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O processo emancipatório acontece de uma intencionali-
dade política que assume um futuro voltado para a transforma-
ção social. Tem como princípio o direito de ser diferente, o que 
significa construir uma sociedade democrática e, dessa forma, a 
alfabetização de Angicos se coloca como processo emancipatório 
no sentido da inserção desse grupo em sua condição de cidadania.

Após a conclusão das etapas de alfabetização, foi organizada 
uma Sessão de Encerramento das Quarenta Horas de Angicos. Na 
ocasião, o governador Aluízio Alves convidou o Presidente João 
Goulart, autoridades nacionais e locais e governadores de estados 
próximos. Para a ocasião, foi solicitado aos novos alfabetizados 
que cada um deles escrevessem uma carta para o Presidente.

Nesse momento, o Sr. Antônio Ferreira surpreende a todos 
e pede licença para dizer as seguintes palavras:

Senhor Presidente da República, Senhor Governador 
Aluízio Alves e todas as autoridades presentes; meus 
professores e minhas professoras e todos os colegas, em 
outra hora, há poucos dias, nunguém sabia ler, não sabia 
de tetras algumas. Como eu era um que não sabia. Só sabio 
o que era o, que era que nem a boca da panela, ou que o A 
era que nem um gachinho de pau. Hoje em dia já assino o 
meu nome e leio algumas coisas. Fiquei bastante satisfeito 
com o alfabetismo que fez a nós aprendermos. Peço ao 
Presidente que continue o curso de aula para nós todos, 
em todos os lugares por aí que tem necessidade. Milhares 
de pessoas não sabem as primeiras letras do alfabeto; são 
pessoas que têm necessidade, para melhorar a situação 
do Brasil, para mais tarde servir para nós todos. Mais 
satisfeito ficarei continuando a escola. Naquele tempo 
anterior, veio o Presidente Getúlio Vargas e matou a fome 
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da barriga, que essa é fácil de curar. Agora o Presidente 
João Goulart mata a precisão da cabeça que o pessoal todo 
tem necessidade de aprender. Temos muita necessidade 
das coisas que nós não sabia, e hoje já sabemos. Em outra 
hora nós era massa, hoje já não somos massa, estamos 
sendo povo (Relatório SECERN, 1963, p.8).

O discurso do cidadão Antônio Ferreira revela sua percep-
ção de mundo, acerca do que viveu durante as etapas da alfa-
betização e, para além da ação de se alfabetização, ele consegue 
perceber a importância do ato de se educar, atribuindo sentido 
para aquela ação. Ele se dá conta de sua inserção na sociedade 
e se coloca enquanto o porta voz do grupo de alfabetizados. 
Inclusive, reivindica a continuidade da sua escolarização, da 
escola como uma possibilidade de transformação social.

A carta escrita por Francisca de Andrade, uma das alunas 
alfabetizadas, dirigida ao Presidente João Goulart também apre-
senta nuanças do processo de emancipação:

Senho Presidenti. E neste momento que pego no meu lapis 
para lhi comunica as minha nesesidade. Agora mesmo não 
sou maça sou povo e posso esigi meus direito. Senho pré-
sidenti a gente tem percisão de muita coisa como: reforma 
agária, escola e que o senho bote as leis da constituição 
pra fora. Tenho duas filas pra edocar e não tenho recuso 
poriço peço ao senho bouça di estudo pra que elas não 
cresam como eu cresi (Relatório SECERN, 1963, p. 9).

Sua carta demonstra a conscientização, a percepção acerca 
das necessidades da comunidade, da importância da educação 
para sua família e o quanto seus anseios por oportunidade e pela 
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possibilidade que sua escrita e voz fossem ouvidas pela autori-
dade maior ali presente, o Presidente do país.

Consideramos que essa cerimônia de encerramento 
da Experiência de Angicos tinha um significado político. 
Consolidava a campanha de alfabetização como uma referên-
cia para o combate ao analfabetismo no país. Confirmava esse 
projeto como sendo eficiente para a realidade brasileira e, por 
decisão do Presidente João Goulart, seria amplamente difundido 
através do Ministério da Educação pelo país.

O discurso de Paulo Freire para as autoridades presentes 
ofertava o sentido do processo de alfabetização:

É com satisfação e humildade que dirigimos nossas pala-
vras tentando em uma síntese, fundamentar o Sistema 
de Educação em que está contido este método eclético, 
com que estamos conseguindo, quase resultados mágicos, 
mas que na verdade não o são, porque fundamentados 
em princípios de ordem científica e filosóficas. Este tra-
balho que traz a este sertão do Rio Grande do Norte a 
Universidade de Recife, consciente da sua tarefa a cumprir, 
renuncia ao saber exotérico e alienado que caracteriza 
ainda as universidades brasileiras e volta-se para o povo 
que é a fonte real, onde temos que beber a autenticidade 
da nossa sabedoria. Já não é possível neste país, fazermos 
educação tímida, educação de “deixa como está para ver 
como fica”, porque temos um povo que existe hoje, Senhor 
Presidente, um povo que decide, um povo que se levantou, 
um povo que começa a tomar a consciência de seu destino 
e começa a interferir no processo histórico brasileiro irre-
versivelmente. E a educação que se há de dar a este país, 
há de ser uma educação – da coragem, que ajude a esse 



ANGICOS – A EXPERIÊNCIA ALFABETIZADORA DE PAULO FREIRE 
NO RIO GRANDE DO NORTE (1962-1964)

512

povo que emergiu a inserir-se no seu processo, o que vale 
dizer uma educação que conscientize o povo brasileiro, 
para que ele faça realmente com os homens públicos, as 
reformas inadiáveis de que este país precisa (Relatório 
SECERN, 1963, p. 12).

Acerca do método e o trabalho desenvolvidos, Freire disse:

Esse sistema se fundamenta em que todos nós sabemos, 
que normalmente o homem se põe diante de sua realidade 
externa, respondendo aos desafios desta realidade externa 
e quando ele trava com ela uma relação de sujeito para 
objeto, ele faz uma relação de conhecimento. O que importa 
na educação, é propiciar a este homem uma via crítica de 
saber, através de que ele transforme um saber puramente 
opinativo e existencial em um saber reflexivo e isto ele faz 
rapidamente, desde que nós tenhamos um método ativo 
de educação, que o leve a organizar o seu pensamento e o 
fazer crítico, portanto, a poder decidir e a seguir, a poder 
optar. Um outro dado importante é exatamente o da relação 
que há de existir entre educação e cultura, uma relação 
que é dialética, realmente (Relatório SECERN, 1963, p. 13).

Um dos momentos mais esperados do evento foi o pronun-
ciamento do discurso do Presidente João Goulart que registra-
mos alguns fragmentos:

Senhores governadores de Pernambuco, Ceará, Sergipe, 
Senhores Ministros, altas autoridades federais, estadu-
ais, municipais, alunos da Campanha de Alfabetização 
de Adultos de Angicos. Não poderia ter sido maior a 
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homenagem que presta Angicos, que presta o Rio Grande 
do Norte ao Presidente da República, do que este magnífico 
espetáculo dentro deste prédio simples, numa cidade sim-
ples, de alunos que num prazo tão curto se preparam para 
romper as barreiras do analfabetismo. Vejo aqui homens 
humildes, mães e filhas, uma população adulta que pela 
primeira vez depois de tantos anos tem a oportunidade, 
através deste curso de aprenderem as primeiras letras, 
de aprenderem enfim, a ler, não só a sua cartilha, para 
amanhã poder assim, se integrar definitivamente na vida 
do país, na vida do seu Estado. Fico emocionado com 
este espetáculo e quero congratular-me com o jovem e 
dinâmico governador desse Estado por iniciativa tão feliz; 
congratular-me com o eminente criador deste curso de 
alfabetização, o eminente Professor Paulo Freire e aos 
jovens universitários que emprestaram seu idealismo e 
seu patriotismo, a colaboração que vêm prestando nesta 
extraordinária campanha de alfabetização. Hoje aprendem 
as primeiras letras do alfabeto, amanhã serão as leis e acima 
de tudo defende-las. Amanhã estarão defendendo as nossas 
leis e a nossa pátria, estarão reivindicando os seus direitos 
escritos nas leis e estarão ao lado do governo, cobrando dos 
governos para que as leis sejam praticadas em benefício 
dos mais humildes. Através de um processo de ensino tão 
rápido, possivelmente chegaremos à grande “Revolução” 
pelo ensino. Desejo que centenas de cursos se espalhem 
pelo território brasileiro para que num futuro próximo 
todos que estão à margem da civilização possam receber 
esse benefício mínimo de participar e de se integrar a vida 
da nação[...] (Relatório SECERN, 1963, p. 18).
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Com a sessão de encerramento da experiência exitosa de 
alfabetização de Angicos, o Estado do Rio Grande do Norte 
passa a ser referência no âmbito da educação, o método desen-
volvido começa a ser propagado como uma possibilidade 
concreta de erradicação do analfabetismo. O Educador Paulo 
Freire passa a integrar o Ministério da Educação para elaborar 
de uma Campanha Nacional de Alfabetização e o método utili-
zado em Angicos passa a ser reconhecido como “Método Paulo 
Freire” de alfabetização.

Após esse evento a equipe da SECERN passou a realizar 
estudos com os resultados das etapas de alfabetização e passou a 
expandir suas atividades, inicialmente no Bairro das Quintas na 
cidade do Natal e para alguns outros municípios. Integrantes da 
equipe passaram a desenvolver atividades de assessoria, inclusive 
em estados vizinhos, como Sergipe.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a aula de encerra-
mento das Quarenta Horas carregava uma gama de possibilidades 
positivas, ela também atraiu para si o olhar persecutório da direita 
brasileira e dos militares que, inclusive, se encontravam presentes 
no evento. Havia uma desconfiança por parte da USAID, inclusive 
no que se refere à presença de Paulo Freire e de alguns coordena-
dores que militavam na Ação Popular e na UNE nas atividades 
da alfabetização. Encontramos fragmentos de um diálogo entre o 
General Castelo Branco, Paulo Freire e o governador Aluízio Alves 
logo após a fala do Sr. Antônio Silva, no (Relatório SECERN, 1963, 
p. 20) “vocês estão alimentando cascavéis”.

Em 1964, em consequência do monitoramento das ativi-
dades educacionais do Nordeste, a campanha de alfabetização, 
denominada Quarenta Horas de Angicos, foi considerada sub-
versiva e seus integrantes foram presos e fichados. Em abril de 
1964, quando eclodiu o golpe civil-militar, parte da equipe que se 
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encontrava em Sergipe realizando curso de formação para desen-
volver a etapa de alfabetização é presa e fichada como subversiva.

A Experiência de Angicos foi considerada pela equipe de 
técnicos da Aliança para o Progresso como um equívoco no que 
se refere ao financiamento de uma experiência de alfabetização, 
pois além de agregar comunistas em seus quadros de alfabetiza-
dores, estava disseminando ideias comunistas nas classes menos 
favorecidas e, nesse sentido, a continuidade de suas atividades 
era uma ameaça à segurança nacional, pela politização e cons-
cientização advindas desse processo.

CONCLUSÃO

A Experiência de Angicos é reconhecida por seu potencial 
emancipatório devido às práticas e saberes construídos pelo 
processo educativo. Entendemos que, nesse caso específico, 
precisamos buscar sua dimensão emancipadora no campo polí-
tico-pedagógico no qual esse processo de alfabetização estava 
inserido. E compreendemos na intencionalidade de sua formu-
lação, tanto por parte da equipe da SECERN, quanto por parte 
dos alfabetizadores, que a alfabetização e a consciência política 
advinda desse processo se configurava como uma possibilidade 
de transformar a ordem social, bem como o próprio sistema edu-
cacional vigente naquele contexto.

Os fragmentos da fala e escrita dos alfabetizados são nuan-
ças que configuram e desvelam resultados de um processo de 
alfabetização que transcendia o ato de ler e escrever. Antônio e 
Francisca se perceberam como cidadãos de direitos e perceberam 
a importância da compreensão da realidade.

E nesse sentido consideramos que as etapas da alfabeti-
zação vão ajudando nesse processo. Significava o início de um 
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caminho humanista, progressista e emancipatório, bem como 
uma contradição pelo financiamento norte-americano e a 
política desenvolvimentista que vinculava a ideia de progresso 
e desenvolvimento com a educação, estabelecendo a lógica do 
mercado. Os discursos dos alfabetizados nos ofertaram nuanças 
dessa potência e nos possibilitam compreender a importância 
de perceber a realidade vivida, de se colocar criticamente no 
mundo, de perceber a importância do assombro com o novo, da 
curiosidade necessária para as descobertas e da capacidade de 
problematizar o mundo.
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As teorias da sexualidade que tendem a atribuir fins naturais 
ao desejo sexual são, muito frequentemente, parte de um dis-
curso mais geral sobre as legítimas localizações do gênero e do 
desejo em um dado contexto social. O apelo a um desejo natu-
ral e, como corolário, a uma forma natural de relações sexuais 

* Agradecemos enormemente à professora Judith Butler por autorizar a tradução 
para o português brasileiro do texto Sexual ideology and phenomenological 
description: a feminist critique of Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception, 
originalmente publicado em The thinking muse: feminism and modern french 
philosophy (Indiana University Press, 1989).
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humanas é, portanto, invariavelmente normativo, pois aquelas 
formas de desejo e sexualidade situadas fora dos parâmetros 
do modelo natural são entendidas como não-naturais e, por 
conseguinte, desprovidas da legitimidade conferida por um 
modelo natural e normativo.

Embora Merleau-Ponty não escreva sua teoria da sexuali-
dade em um cenário explicitamente político, ele oferece, de todo 
modo, alguns argumentos significativos contra perspectivas 
naturalistas da sexualidade que são úteis a qualquer esforço polí-
tico explícito para refutar visões restritivamente normativas da 
sexualidade. Ao argumentar que a sexualidade é coextensiva à 
existência, um modo de dramatizar e investigar uma situação 
histórica concreta, o filósofo parece fornecer à teoria feminista 
uma perspectiva liberta da ideologia naturalista, a qual restaura 
tanto os componentes históricos como volitivos da experiência 
sexual e, consequentemente, abre o caminho para uma descrição 
mais completa da sexualidade e da diversidade sexual.

Na obra Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty, na 
seção intitulada O corpo como ser sexuado, o corpo é denomi-
nado uma “ideia histórica” ao invés de “uma espécie natural”. 
Significativamente, Simone de Beauvoir retoma essa afirmação 
em O Segundo Sexo, citando Merleau-Ponty para postular que a 
mulher, assim como o homem, é uma construção histórica sem 
telos natural, um campo de possibilidades retomadas e realiza-
das de várias e distintas maneiras.

Para compreender a construção do gênero, não é necessário 
descobrir um modelo normativo em relação ao qual as instâncias 
individuais podem ser comparadas, mas, em vez disso, trata-se 
de delimitar o campo das possibilidades históricas constitutivas 
do gênero, e de examinar em detalhes os atos pelos quais essas 
possibilidades são apropriadas, dramatizadas e ritualizadas. 
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Para Merleau-Ponty, o corpo é um “lugar de apropriação”, um 
mecanismo de “transformação” e “conversão”, uma estrutura 
essencialmente dramática que pode ser lida nos termos da vida 
mais geral que encarna. Como resultado, o corpo não pode ser 
concebido como um fato estático ou unívoco da existência, mas 
sim enquanto uma modalidade de existência, o lugar no qual as 
possibilidades são realizadas e dramatizadas, a apropriação indi-
vidualizada de uma experiência histórica mais geral.

Ainda assim, a potencial abertura da teoria merleau-pon-
tiana da sexualidade é ilusória. Apesar de seus esforços na dire-
ção contrária, Merleau-Ponty oferece descrições da sexualidade 
que acabam por conter suposições normativas tácitas sobre o 
caráter heterossexual da sexualidade. Ele não apenas presume 
que as relações sexuais são heterossexuais, mas que a sexualidade 
masculina é caracterizada por um olhar desincorporado que, 
posteriormente, define seu objeto como um mero corpo. De fato, 
como veremos, Merleau-Ponty conceitua a relação sexual entre 
homem e mulher no modelo do senhor e do escravo. E embora 
ele geralmente tenda a menosprezar as estruturas naturais da 
sexualidade, ele leva a cabo, em fundamentos diferentes, uma 
reificação das relações culturais entre os sexos, chamando-as de 
essenciais ou metafísicas.

Assim, a teoria merleau-pontiana sobre a sexualidade e a 
relação sexual de uma só vez permite a liberação e a exclusão 
da possibilidade cultural de uma variação sexual benigna. Haja 
vista que a teoria feminista procura desalojar a sexualidade das 
ideologias reificadoras cujos efeitos produzem a fixação das 
relações sexuais em formas naturais de dominação, ela tem algo 
a ganhar e algo a temer relativamente à perspectiva de Merleau-
Ponty acerca da sexualidade.
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Críticas de Merleau-Ponty à psicologia reducionista

Ao alegar que “a sexualidade é coextensiva à existência”, 
Merleau-Ponty refuta aqueles esforços teóricos nos quais a 
sexualidade é reduzida a um “impulso” ou a um dado biológico 
existencial. Ela não pode ser restrita a um conjunto específico de 
impulsos ou atividades, mas deve ser entendida como subjacente 
a todos os nossos modos de engajamento no mundo. Enquanto 
uma “aura” e um “odor” inexoráveis, a sexualidade é um atri-
buto essencialmente maleável, um modo de encarnar uma certa 
relação existencial com o mundo e a modalidade específica de 
dramatizar essa relação em termos corpóreos. Segundo Merleau-
Ponty, há duas proeminentes atitudes teóricas fundamentalmente 
equivocadas concernentes à sexualidade. A primeira considera-a 
um conjunto variado de impulsos, que ocupam algum espaço 
biológico interno. Devido ao surgimento desses impulsos na 
experiência consciente, a sexualidade conecta-se às representa-
ções. Essa associação contingente entre impulsos e representa-
ções resulta na compreensão segundo a qual eles seriam cegos 
ou mobilizados por uma teleologia interna ou mesmo por um 
mecanismo naturalista. Os objetos nos quais eles se fixam são 
apenas focos arbitrários para os impulsos, ocasiões ou condições 
para sua liberação e gratificação, e toda a vida útil deles ocorre 
no interior de uma estrutura solipsista. A outra teoria postula a 
sexualidade como uma camada ideacional que é projetada sobre 
o mundo, uma representação ligada a certos estímulos e que, 
através do hábito, passamos a afirmar como o domínio próprio 
da sexualidade. No primeiro caso, a realidade da sexualidade 
reside em um conjunto de impulsos preexistentes à sua represen-
tação; no segundo, tal realidade é a produção de representação, 
um hábito de associação, uma construção mental. Em ambas as 
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abordagens, podemos notar a inexistência de uma relação inten-
cional entre o que é chamado de impulso e sua representação. 
Enquanto intencional, o impulso seria referencial desde o início; 
só poderia ser entendido no contexto de sua realização concreta 
no mundo como um modo de expressão, dramatização e incor-
poração de uma relação existencial com o mundo. Nos dois casos 
acima, no entanto, a sexualidade é mais solipsista em vez de refe-
rencial, um fenômeno fechado em si, sinalizando uma ruptura 
entre a sexualidade e a existência. Como impulso, a sexualidade 
“tem a ver” com a sua própria necessidade biológica; enquanto 
representação, é mera construção, sem relação necessária com 
o mundo sobre o qual é imposta. Para Merleau-Ponty, a sexua-
lidade deve ser intencional, pois ela modaliza uma relação entre 
um sujeito encarnado e uma situação concreta:

“a existência corporal continuamente põe diante de mim 
a proposta de viver... meu corpo é também aquilo que me 
abre ao mundo e nele me põe em situação [...] continu-
amente ela [a existência corporal] me faz a proposta de 
viver” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 228).

Escrita em 1945, a Fenomenologia da Percepção ofereceu 
uma avaliação da teoria psicanalítica tanto apreciativa quanto 
crítica. Por um lado, a alegação de Freud de que a sexualidade 
permeia a existência mundana e estrutura a vida humana 
desde seu início é aceita e reformulada por Merleau-Ponty na 
alegação deste último de que a sexualidade é coextensiva com 
a existência. E ainda assim, na descrição de Merleau-Ponty da 
psicanálise, podemos discernir os termos de sua própria revi-
são fenomenológica desse método. Observe a seguir como a 
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teoria da sexualidade de Freud vem para servir ao programa 
fenomenológico e existencial:

No próprio Freud, o sexual não é o genital, a vida sexual 
não é um simples efeito de processos dos quais os órgãos 
genitais são o lugar, a libido não é um instinto, quer dizer, 
uma atividade naturalmente orientada a fins determinados, 
ela é o poder geral que o sujeito psicofísico tem de aderir a 
diferentes ambientes, de fixar-se por diferentes experiên-
cias [...]. É a sexualidade que faz com que um homem tenha 
uma história. Se a história sexual de um homem oferece 
a chave de sua vida, é porque na sexualidade do homem 
projeta-se sua maneira de ser a respeito do mundo, quer 
dizer, a respeito do tempo e a respeito dos outros homens 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 219).

A presunção de Merleau-Ponty de que a libido freudiana não 
é “um instinto” não leva em conta a ambivalência de Freud em 
relação a uma teoria da sexualidade instintiva, evidente no ensaio 
de 1915, “Instintos e suas vicissitudes”, em “Além do princípio 
do prazer” (1920), e em seus escritos especulativos posteriores. 
Não está claro, por exemplo, como Freud manteve rigorosamente 
a distinção entre impulso (Trieb) e instinto (Instintkt), e até que 
ponto os impulsos são vistos como uma mitologia necessária 
ou parte da estrutura de uma ideologia naturalista. A teoria do 
desenvolvimento psicossexual de Freud muitas vezes se baseia em 
uma teoria naturalista dos impulsos, pela qual o desenvolvimento 
normal de um impulso sexual culmina na restrição de zonas eró-
genas à genital e na valorização normativa do coito heterossexual. 
Embora complicado e variado em seu estilo metodológico, o 
livro de Freud, Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, tende 
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a submeter a análise do corpo em situação a uma descrição da 
teleologia interna dos instintos que tem tanto uma vida natural 
quanto uma vida normal própria. De fato, como um impulso 
que se desenvolve de acordo com as linhas naturais e normais, 
a sexualidade é considerada precisamente o tipo de construção 
naturalista que Merleau-Ponty vê como contrária à sua visão 
intencional. E como um “representante psíquico de uma fonte de 
estimulação endossomática de estímulos que não para de fluir” 
(FREUD, 2016, p. 66), o impulso sexual é precisamente o tipo de 
constructo arbitrário que Merleau-Ponty também quer repudiar.

Mas ainda mais curiosa é a atribuição de Merleau-Ponty 
a Freud de um agente unificado cujos atos ref lexivos se mani-
festam em sua vida sexual. Ao argumentar que “o sujeito psi-
cossomático” se enraíza e se estabelece em diferentes cenários 
e situações, Merleau-Ponty se lança à crítica psicanalítica do 
sujeito consciente como produto de desejos inconscientes e do 
mecanismo de repressão. Com efeito, Merleau-Ponty assimila 
o sujeito psicanalítico a um ego Cartesiano ref lexivo, uma 
posição que a teoria psicanalítica procurou criticar como 
muito mais limitada em sua autonomia quanto a filosofia 
racionalista havia presumido.

À luz da curiosa apropriação da psicanálise por Merleau-
Ponty, parece claro que ele rejeita qualquer relato de sexualidade 
que se apoie em fatores causais entendidos como precedentes à 
situação concreta do indivíduo, sejam eles naturais ou incons-
cientes. Além disso, ele se recusa a aceitar a concepção normativa 
da sexualidade, de forma que uma organização social particular 
da sexualidade pareça mais normal ou mais natural que outras. 
Veremos mais tarde, no entanto, que, embora ele não afirme 
esse tipo de telos, ele ainda presume um em vários pontos 
cruciais na teoria. Apesar da suposta abertura e maleabilidade 
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da sexualidade na visão de Merleau-Ponty, certas estruturas 
emergem como necessidades existenciais e metafísicas que aca-
bam lançando dúvidas sobre as pretensões não normativas de 
Merleau-Ponty. De fato, apesar de sua crítica severa aos relatos 
naturalistas da sexualidade, não fica claro se Merleau-Ponty está 
totalmente livre da ideologia naturalista.

A constituição da sexualidade: 
natureza, história e existência

Para Merleau-Ponty, as diversas expressões da sexualidade 
humana constituem possibilidades decorrentes da existência cor-
poral em geral; nenhuma pode reivindicar prioridade ontológica 
sobre qualquer outra. A sexualidade é discutida em termos gerais 
como um modo de se situar em termos de não-subjetividade. 
Pouco mais é dito, não porque Merleau-Ponty pensa que a sexu-
alidade é abstrata, mas porque as expressões multifacetadas da 
sexualidade têm apenas estas qualidades expressivas e intersub-
jetivas em comum. Em sua estrutura fundamental, a sexualidade 
é ao mesmo tempo reflexiva e corpórea e significa uma relação 
entre o sujeito encarnado e os outros. O indivíduo clinicamente 
considerado assexual é mal compreendido pelo vocabulário que 
o/a nomeia; “assexualidade” revela uma orientação sexual defi-
nida, o que Merleau-Ponty descreve como

“um estilo de vida — atitude de fuga e necessidade de 
solidão — [...] uma expressão generalizada de um certo 
estado da sexualidade. [...] Resta que esta existência é 
a retomada e a explicitação de uma situação sexual” 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 233-234).
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Por outro lado, a sexualidade nunca é experimentada de 
uma forma pura, de tal forma que um estado puramente sexual 
possa ser alcançado: “Mesmo se me absorvo na experiência de 
meu corpo e na solidão das sensações, não chego a suprimir 
toda referência de minha vida a um mundo, a cada instante 
alguma intenção brota novamente de mim” (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 228).

Como “uma corrente de existência”, a sexualidade não 
tem formas necessárias, mas se apresenta como tendo que ser 
formada. A sexualidade não é uma escolha, na medida em que 
é uma expressão necessária da existência corporal e o meio 
necessário de “escolha”. Em oposição à afirmação de Sartre em 
O Ser e o Nada de que o corpo representa uma limitação factual 
à escolha, a perspectiva material constrangedora, Merleau-Ponty 
argumenta que o corpo em si é uma modalidade de reflexivi-
dade, uma agência especificamente corpórea. Nesse sentido, 
portanto, não se pode dizer que a sexualidade “representa” esco-
lhas existenciais que são elas mesmas pré ou não sexuais, pois a 
sexualidade é uma modalidade de escolha irredutível. E ainda, 
Merleau-Ponty reconhece que a sexualidade não pode ser res-
trita aos vários atos reflexivos que modifica; a sexualidade está 
sempre presente, como meio para projetos existenciais, como 
a “corrente” incessante da existência. De fato, no que se segue, 
Merleau-Ponty parece investir a sexualidade com poderes que 
excedem os da existência individual que lhe dá forma:

Porque nosso corpo é para nós o espelho de nosso ser, 
senão porque ele é um eu natural, uma corrente de exis-
tência dada, de forma que nunca sabemos se as forças 
que nos dirigem são as suas ou as nossas — ou antes elas 
nunca são inteiramente nem suas nem nossas. Não existe 
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ultrapassamento da sexualidade, assim como não há sexu-
alidade fechada sobre si mesma (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 236).

Esta corrente “natural” é assim retomada através de atos e 
gestos concretos de sujeitos encarnados e dada forma concreta, 
e esta forma torna-se assim sua expressão histórica específica. 
Assim, a sexualidade só se torna histórica através de atos indi-
viduais de apropriação, “o movimento permanente pelo qual o 
homem retoma por sua conta e assume uma certa situação de 
fato” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 635).

Aqui fica claro que enquanto cada indivíduo enfrenta uma 
sexualidade natural e uma situação existencial concreta, essa 
situação não inclui a história da sexualidade, o legado de suas 
convenções e tabus. Parece que devemos perguntar se os indi-
víduos não enfrentam uma sexualidade sedimentada e, em caso 
afirmativo, os atos individuais de apropriação não são menos 
transformação da sexualidade natural em uma sexualidade 
historicamente específica do que a transformação da cultura 
passada na cultura presente? Não está claro que alguma vez pode-
ríamos confrontar uma sexualidade “natural” que ainda não foi 
mediada por linguagem e aculturação e, portanto, faz sentido 
perguntar se a sexualidade com a qual nos confrontamos sempre 
já está parcialmente formada. Sem dúvida, Merleau-Ponty tem o 
direito de afirmar que não existe um ultrapassamento da sexu-
alidade, isto é, que existe sempre para ser considerada de uma 
forma ou de outra, mas não parece haver nenhuma razão prima 
facie para supor que a inexorabilidade é, ao mesmo tempo, sua 
naturalidade. Talvez seja simplesmente o caso de uma formação 
específica da sexualidade culturalmente construída que tenha 
aparecido como natural.
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De acordo com seus próprios argumentos, parece que 
Merleau-Ponty descartaria a possibilidade de um sujeito em 
confronto com uma sexualidade natural. Em suas palavras, “só 
existe história para um sujeito que a vive e só existe sujeito situado 
historicamente” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 635). No entanto, 
dizer que o sujeito está historicamente situado num sentido vago 
é dizer apenas que as decisões que um sujeito toma são delimi-
tadas – não exclusivamente constituídas – por um determinado 
conjunto de possibilidades históricas. Uma versão mais forte da 
situacionalidade histórica localizaria a história como a própria 
condição para uma constituição do sujeito, não apenas como um 
conjunto de possibilidades externas de escolha.

Se a versão mais forte fosse aceita, a alegação de Merleau-
Ponty acima com relação a uma sexualidade natural seria inver-
tida: a existência individual não traz a sexualidade natural para 
o mundo histórico, mas a história fornece as condições para 
a conceituação do indivíduo como tal. Além disso, a própria 
sexualidade é formada através da sedimentação da história da 
sexualidade, e o sujeito encarnado, mais do que uma constante 
existencial, é constituído em parte pelo legado das relações sexu-
ais que constituem sua situação.

A ingenuidade antropológica de Merleau-Ponty emerge em 
sua visão de como as convenções culturais determinam como o 
corpo vivido é culturalmente reproduzido. Ele distingue, equi-
vocadamente creio, entre a subsistência biológica e o domínio da 
significação histórica e cultural:

“viver” (leben) seja uma operação primordial a partir da 
qual se torna possível “viver” (erleben) tal ou tal mundo, e 
que devamos nos alimentar e respirar antes de perceber e 
de ter acesso à vida de relação, ser para as cores e para as 
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luzes pela visão, para os sons pela audição, para o corpo 
do outro pela sexualidade, antes de ter acesso à vida de 
relações humanas (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 221).

Quando consideramos, no entanto, a vida da criança como 
imediatamente ligada em um conjunto de relações nas quais 
ela recebe alimento, abrigo e calor, torna-se impossível separar 
o fato da subsistência biológica das várias maneiras pelas quais 
essa subsistência é administrada e assegurada. De fato, o próprio 
nascimento da criança já é uma relação humana, uma relação 
de dependência radical, que toma o plano em um conjunto de 
regulamentos e normas institucionais.

Com efeito, não está claro que possa haver um estado de 
pura subsistência divorciado de uma determinada organização 
de relações humanas. Os antropólogos econômicos têm afir-
mado várias vezes que a subsistência não é anterior à cultura, 
que comer e dormir e a sexualidade são inconcebíveis além das 
várias formas sociais através das quais estas atividades são ritu-
alizadas e reguladas.

Ao explicar a gênese do desejo sexual, Merleau-Ponty mais 
uma vez reverte para um relato naturalista que parece contra-
dizer seu próprio procedimento fenomenológico. A seguir, ele 
atribui o surgimento da sexualidade à função puramente orgâ-
nica do corpo:

“É preciso que exista, imanente à vida sexual, uma função 
que assegure seu desdobramento, e que a extensão normal 
da sexualidade repouse sobre as potências internas do 
sujeito orgânico. É preciso que exista um Eros ou uma 
Libido que animem um mundo original” (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 91).
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Mais uma vez, parece que a sexualidade emerge antes da 
influência de fatores históricos e culturais. No entanto, teóricos 
como Michel Foucault argumentaram que as convenções cultu-
rais ditam não apenas quando a sexualidade se torna explícita, 
mas também de que forma. O que leva Merleau-Ponty, então, 
a salvaguardar este aspecto da sexualidade como anterior à 
cultura e à história? Que dimensões da sexualidade “natural” 
Merleau-Ponty deseja preservar de tal forma que ele está disposto 
a contradizer sua própria metodologia nas formas em que o fez?

Embora Merleau-Ponty esteja claramente preocupado com a 
sexualidade como a encarnação dramática de temas existenciais, 
ele distingue entre aqueles temas existenciais que são puramente 
individuais, e aqueles que são compartilhados e intersubjetivos. 
De fato, parece, para ele, que a sexualidade dramatiza certos 
temas existenciais que são de caráter universal e que, nós vamos 
ditar certas formas de dominação entre os sexos como expres-
sões “naturais” da sexualidade.

Misoginia como estrutura intrínseca da percepção

Merleau-Ponty não apenas deixa de reconhecer até que 
ponto a sexualidade é culturalmente construída, mas suas 
descrições das características universais da sexualidade repro-
duzem certas construções culturais da normalidade sexual. 
O caso do Schneider sexualmente desinteressado é um rico 
exemplo. Ao apresentar o leitor a Schneider, Merleau-Ponty se 
refere à sua “incapacidade sexual”, e ao longo da discussão se 
assume que o estado de Schneider é anormal. A evidência que 
Merleau-Ponty fornece em apoio a esta contenda é considerada 
óbvia: “Imagens obscenas, conversações sobre temas sexuais, a 
percepção de um corpo não fazem nascer nele nenhum desejo” 
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(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 214). É de se perguntar que tipo 
de presunções culturais fariam com que a excitação em tais con-
textos parecesse totalmente normal. Certamente, estas imagens, 
conversas e percepções já designam uma situação cultural con-
creta, na qual o sujeito masculino figura como espectador, e o 
sujeito feminino, ainda sem nome, é o corpo a ser visto.

Na opinião de Merleau-Ponty, a evidência da “inércia 
sexual” de Schneider se encontra em uma falta geral de tenaci-
dade sexual e de voluntariedade. Anormalidade no ato porque 
ele “nunca procura, por si mesmo, o ato sexual” (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 214), Schneider está sujeito à expectativa clínica 
de que as relações sexuais são intrinsecamente desejáveis, inde-
pendentemente da situação concreta, da outra pessoa envolvida, 
dos desejos e ações dessa outra pessoa. Assumindo que certos 
atos exigem uma resposta sexual, Merleau-Ponty observa que 
Schneider “quase não abraça e o beijo não tem para ele valor de 
estimulação sexual”. E o filósofo complementa: “Se o orgasmo 
ocorre primeiro na parceira e ela se afasta, o desejo esboçado se 
apaga” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 214); este gesto de defe-
rência significa “incapacidade” masculina, como se o homem 
normal buscasse satisfação independentemente do desejo de sua 
parceira feminina.

Central para a avaliação de Merleau-Ponty da sexualidade 
de Schneider como anormal é a presunção de que o corpo femi-
nino descontextualizado, o corpo aludido na conversa, o corpo 
anônimo que passa na rua, exala uma atração natural. Este é um 
corpo tornado irreal, o foco da fantasia e projeção solipsística; de 
fato, este é um corpo que não vive, mas uma imagem congelada 
que não resiste ou interrompe o curso do desejo masculino atra-
vés de uma inesperada afirmação de vida. Como esta erotização 
do corpo descontextualizado se reconcilia com a insistência de 
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Merleau-Ponty de que “aquilo que procuramos possuir não é, 
portanto, um corpo, mas um corpo animado por uma consciên-
cia?” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 231).

Vista como expressão da ideologia sexual, a Fenomenologia 
da Percepção revela a construção cultural do sujeito masculino 
como um voyeur estranhamente desencarnado cuja sexualidade 
é estranhamente não-corpórea. Significativa, penso eu, é a pre-
valência de metáforas visuais nas descrições de Merleau-Ponty 
da sexualidade normal. A experiência erótica quase nunca é 
descrita como táctil ou física ou mesmo apaixonada. Embora 
Merleau-Ponty explique que percepção para ele significa vida 
afetiva em geral, parece que o significado da percepção ocasio-
nalmente reverte para sua denotação original da visão. De fato, 
às vezes parece como se a própria sexualidade fosse reduzida à 
erótica do olhar. Considere o seguinte:

“No sujeito normal, um corpo não é percebido apenas como 
um objeto qualquer, essa percepção objetiva é habitada 
por uma percepção mais secreta: o corpo visual é sub-
tendido por um esquema sexual, estritamente individual, 
que acentua as zonas erógenas, desenha uma fisionomia 
sexual e reclama os gestos do corpo masculino, ele mesmo 
integrado a essa tonalidade afetiva” (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 215-216).

Como Merleau-Ponty observa, o esquema que subentende o 
corpo enfatiza as zonas erógenas, mas ainda não está claro se as 
“áreas erógenas” são erógenas para o sujeito perceptivo ou para 
o sujeito percebido. Talvez seja significativo que Merleau-Ponty 
não faça a distinção, pois enquanto a experiência erótica perten-
cer exclusivamente ao sujeito perceptivo, não há importância se a 
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experiência é compartilhada pelo sujeito percebido. O parágrafo 
começa com a clara distinção entre uma percepção que objetifica e 
descontextualiza o corpo e uma percepção que é mais íntima, que 
faz do corpo mais do que um objeto. O esquema constitui a per-
cepção íntima e, no entanto, à medida que o esquema se desdobra, 
percebemos que, como um foco em partes erógenas, consiste em 
uma maior descontextualização e fragmentação do corpo perce-
bido. De fato, a percepção secreta nega ainda mais um mundo ou 
contexto para este corpo, mas reduz o corpo a suas partes erógenas 
(a quem?). Portanto, o corpo é objetificado mais drasticamente 
pelo esquema sexual do que pela percepção objetiva.

Somente no final do parágrafo descobrimos que o “sujeito 
normal” é masculino, e “o corpo” que ele percebe é feminino. 
Além disso, a fisionomia sexual do corpo feminino “reclama 
os gestos do corpo masculino” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 
216), como se a própria existência desses atributos provocasse 
ou mesmo exigisse certos tipos de gestos sexuais por parte 
do homem. Aqui parece que o sujeito masculino não apenas 
projetou seu próprio desejo sobre o corpo feminino, mas então 
aceitou a projeção como a própria estrutura do corpo que 
ele percebe. Aqui, o círculo solipsístico do voyeur masculino 
parece completo. Que o corpo masculino é considerado como 
“integrado nesta totalidade emocional” parece uma conclusão 
bizarra, considerando que sua única função tem sido cumprir 
um papel de espectador.

Em contraste com este sujeito masculino normal está 
Schneider, para quem se diz que “um corpo feminino não tem 
essência particular alguma”. Nada sobre a construção pura-
mente física do corpo feminino desperta Schneider: “é sobretudo 
o caráter, diz ele, que torna uma mulher atraente; pelo corpo 
elas são todas semelhantes” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 216). 
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Para Merleau-Ponty, o corpo feminino tem uma “essência” a ser 
encontrada no “esquema” que invariavelmente elicita os gestos 
do desejo masculino, e embora ele não afirme que esta percepção 
é condicionada por uma causalidade natural ou mecanicista, 
parece ter a mesma necessidade que tais explicações geralmente 
têm. De fato, é difícil entender como Merleau-Ponty, em outras 
ocasiões no texto, faz afirmações gerais sobre corpos que contra-
dizem fortemente suas afirmações específicas sobre o corpo da 
mulher, a menos que por o corpo ele se refira ao corpo masculino, 
assim como anteriormente o sujeito normal acabou sendo mas-
culino. Em vários pontos, ele observa que “existência corporal 
[...] é apenas o esboço de uma verdadeira presença no mundo” 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 229), uma presença que se poderia 
supor ser a origem da atratividade, ao invés do esquema sexual 
tomado isoladamente.

E ao invés de postular o corpo como contendo uma 
essência, ele observa que “o corpo exprime uma existência” 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 229). Manter, então, que o corpo 
feminino tem uma essência qua feminina e que esta essência se 
encontra no corpo contradiz sua afirmação mais geral de que “o 
corpo exprime uma existência total, não que ele seja seu acom-
panhamento exterior, mas porque a existência se realiza nele” 
(MERLEAU-PONTY, 2011, p. 229). E ainda assim, os corpos 
femininos parecem ter uma essência que é ela mesma física, e 
esta essência designa o corpo feminino como um objeto, e não 
como um sujeito de percepção. De fato, o corpo feminino parece 
nunca ser um sujeito, mas sempre denota uma essência sempre 
já fixa, ao invés de uma existência aberta. Ela já está, de fato, for-
mada, enquanto o sujeito masculino está no controle exclusivo 
do olhar constituinte. Ela nunca está vendo, é sempre vista. Se 
o corpo feminino denota uma essência, enquanto os corpos em 
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geral denotam existência, então parece que os corpos em geral 
devem ser masculinos - e a existência não pertence às mulheres.

Que Schneider só encontre mulheres com caráter excitante 
é tomado como prova de que ele sofre de uma sublimação de seus 
verdadeiros desejos, que ele racionalizou o objeto de seu desejo 
como portador de virtude. Que Schneider ponha em conflito 
um discurso moral e um discurso sexual é, para Merleau-Ponty, 
prova de repressão, e ainda assim pode ser que afinal de contas 
Schneider seja mais fiel ao relato fenomenológico da existência 
corporal de Merleau-Ponty do que o próprio Merleau-Ponty. Ao 
recusar-se a dotar uma mulher com uma essência, Schneider 
reafirma o corpo da mulher como uma expressão da existência, 
uma “presença” no mundo. Seu corpo não é tomado como um 
fato físico e intercambiável, mas expressivo da vida da consci-
ência. Assim, parece que Schneider é uma espécie de feminista, 
enquanto Merleau-Ponty representa a equação cultural da nor-
malidade, com um olhar masculino ousado e a desvalorização 
corolária das preocupações morais como evidência da patologia.

A ideologia sexual do senhor e do escravo

O caráter ideológico de a Fenomenologia da Percepção é pro-
duzido pelo projeto impossível de manter um assunto abstrato, 
mesmo descrevendo a experiência concreta e vivida. O sujeito 
parece imune à experiência histórica que Merleau-Ponty des-
creve, mas depois se revela no curso da descrição como um sujeito 
cultural concreto, um sujeito masculino. Embora Merleau-Ponty 
pretenda descrever as estruturas universais da existência corpo-
ral, os exemplos concretos que ele fornece revelam a impossibili-
dade desse projeto. Além disso, a organização cultural específica 
da sexualidade torna-se reificada através de uma descrição que 
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reivindica a universalidade. Por um lado, Merleau-Ponty quer que 
a sexualidade seja intencional, no mundo, referencial, expressiva 
de uma situação concreta, existencial, e ainda assim ele oferece 
uma descrição da experiência corporal claramente abstraída 
da diversidade concreta que existe. O efeito desta abstração é 
codificar e sancionar uma organização cultural particular da 
sexualidade como legítima. Portanto, a promessa de seu método 
fenomenológico de fornecer um enquadramento não-normativo 
para a subestimação da sexualidade se revela ilusória.

O ponto central de seu argumento é que a sexualidade nos 
instiga em um mundo comum. O problema surge, no entanto, 
quando o mundo comum que ele descreve é uma reificação de 
uma relação de dominação entre os sexos. Embora ele defenda 
que a sexualidade nos torne parte de uma comunidade univer-
sal, fica claro que essa universalidade caracteriza uma relação 
de voyeurismo e objetivação, um dialeto não recíproco entre 
homens e mulheres. Ao afirmar que essa dialética universal pode 
ser encontrada na experiência vivida, Merleau-Ponty prefigura a 
análise da experiência vivida, investindo o corpo em uma estru-
tura a-histórica que na realidade é profundamente histórica na 
origem. Merleau-Ponty começa sua explicação dessa estrutura da 
seguinte maneira:

A violência do prazer sexual não bastaria para explicar 
o lugar que a sexualidade tem na vida humana e, por 
exemplo, o fenômeno do erotismo, se a experiência 
sexual não fosse como uma prova, dada a todos e sempre 
acessível, da condição humana em seus momentos mais 
gerais de autonomia e de dependência (MERLEAU-
PONTY, 2011, p. 231).
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A dinâmica da autonomia e dependência caracteriza a 
vida humana universalmente e “se refere à estrutura metafísica 
de meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 231). Além disso, 
essa dinâmica faz parte de

“uma dialética do eu e do outro que é a do senhor e do 
escravo: enquanto tenho um corpo, sob o olhar do outro 
posso ser reduzido a objeto e não contar mais para ele 
como pessoa, ou então, ao contrário, posso tornar-me seu 
senhor e por minha vez olhá-lo” (MERLEAU-PONTY, 
2011, p. 230, grifo nosso).

Senhor-escravo é, assim, uma dinâmica metafísica, posto 
que um corpo é sempre um objeto para os outros, na medida 
em que é percebido. A percepção designa uma relação afetiva e, 
no contexto da sexualidade, significa desejo. Portanto, um corpo 
é um objeto na medida em que é desejado e é, por sua vez, um 
sujeito, na medida em que deseja. Portanto, ser desejado é equi-
valente à escravidão, e desejar é análogo a dominar. Levada ainda 
mais longe, essa dialética sugere que o senhor, como aquele que 
deseja, é essencialmente sem um corpo; de fato, é um corpo que 
ele deseja ter. Em outras palavras, o desejo ativo é uma forma 
de dispensar a problemática existencial de ser um objeto-corpo. 
Em termos fenomenológicos, o desejo ativo é uma fuga da encar-
nação. O escravo é assim designado como o corpo que falta ao 
senhor. E como o escravo é um corpo-objeto, o escravo é um 
corpo sem desejo. Portanto, nesta relação, nem o senhor nem o 
escravo constituem um corpo desejante; o senhor é desejo sem 
corpo, e o escravo é um corpo sem desejo.

Podemos especular ainda mais sobre essa estrutura metafí-
sica da existência corporal. O desejo do senhor deve ser sempre 
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o desejo de possuir o que lhe falta, o corpo que ele negou e que o 
escravo veio a incorporar. O escravo, por outro lado, não é uma 
pessoa – um corpo expressivo de consciência – muito menos uma 
pessoa que deseja. Se o escravo deseja ou não é irrelevante para 
o senhor, pois seu desejo é autossuficiente; ele coloca o objeto de 
seu desejo e o sustenta; sua preocupação não é ser um corpo, mas 
ter ou possuir o corpo como um objeto. Mas o que significa dizer 
que o senhor não tem um corpo? Se o corpo é uma “situação”, a 
condição de perspectiva e a mediação necessária de uma existên-
cia social, então o senhor negou a si mesmo a condição para uma 
presença genuína no mundo e se tornou sem mundo. Seu desejo 
é, portanto, tanto uma alienação da existência corporal quanto 
um esforço para reconquistar o corpo deste exílio auto-imposto, 
não para ser este corpo, mas desta vez para possuí-lo e contro-
lá-lo, a fim de alimentar uma ilusão de transcendência. Desejo 
significa assim um esforço de objetivação e posse, a bizarra luta 
do senhor com sua própria vulnerabilidade e existência, a qual 
exige ser o escravo o corpo que o senhor não quer mais ser. O 
escravo deve ser o Outro, exatamente o oposto do Sujeito, mas 
mesmo assim continuar sendo sua posse.

Se o escravo é um corpo sem desejo, a própria identidade do 
escravo proíbe o desejo. Não apenas o desejo do escravo é irre-
levante para o senhor, mas o surgimento do desejo do escravo 
constituiria uma contradição fatal na identidade do escravo. 
Assim, a libertação do escravo consistiria no momento do desejo, 
pois o desejo assinalaria o advento de um sujeito, um corpo 
expressivo de consciência.

Embora Merleau-Ponty não equipare o senhor ao corpo 
masculino ou o escravo ao corpo feminino, ele tende, como 
vimos, a identificar o corpo feminino com um esquema sexual 
de um corpo descontextualizado e fragmentado. Lido à luz da 
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posterior afirmação de Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, 
segundo a qual as mulheres são culturalmente construídas como 
o Outro, reduzidas a seus corpos e, além disso, ao seu sexo, a 
descrição de Merleau-Ponty da estrutura metafísica da existên-
cia corporal parece codificar e reificar essa dinâmica cultural 
específica das relações heterossexuais. Estranhamente, o esforço 
de Merleau-Ponty para descrever a experiência vivida apela 
para uma estrutura metafísica abstrata desprovida de referên-
cia cultural explícita e, no entanto, uma vez que esta estrutura 
metafísica é devidamente contextualizada como a construção 
cultural da heterossexualidade, parecemos, de fato, estar na pre-
sença de um fenômeno amplamente experimentado. Com efeito, 
a Fenomenologia da Percepção faz gestos para ouvir a descrição 
de uma experiência que, em última análise, se recusa a citar. 
Ficamos com um ofuscamento metafísico da experiência sexual, 
enquanto as relações de dominação e submissão que vivemos 
continuam sem ser reconhecidas.

Rumo a um feminismo fenomenológico

Em O Visível e o Invisível, sua publicação póstuma e 
incompleta, Merleau-Ponty critica Sartre por manter a dis-
tinção sujeito-objeto em sua descrição da sexualidade e da 
existência corporal. No lugar de uma ontologia social do olhar, 
Merleau-Ponty sugere uma ontologia do tato, uma descrição 
da vida sensual que enfatizaria o entremundo, aquele domínio 
compartilhado da carne que resiste à categorização em termos de 
sujeitos e objetos. É bem possível que na época em que Merleau-
Ponty empreendeu esse estudo, no final de sua vida, ele tivesse 
alcançado uma distância filosófica do Cartesianismo sexual de 
seus colegas fenomenológicos, e que a reificação do voyeurismo e 
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da objetivação que testemunhamos não se conformaria mais com 
essa teoria posterior. Na época da Fenomenologia da Percepção, 
porém, Merleau-Ponty aceita a distinção de forma limitada, mas 
consequente. Como resultado, ele aceita a dialética do senhor e 
do escravo como uma dinâmica invariante da vida sexual. Tanto 
o sujeito quanto o objeto são menos dados de experiência vivida 
do que construções metafísicas que informam e ofuscam o olhar 
teórico que constitui a sexualidade como um objeto teórico. Na 
verdade, a maior ofuscação consiste na afirmação de que este voca-
bulário teórico construído torna a experiência vivida transparente.

A concepção de Merleau-Ponty do sujeito é adicionalmente 
problemática em virtude de seu status abstrato e anônimo, como 
se o sujeito descrito fosse um sujeito universal ou estruturado 
universalmente. Desvinculado de um gênero, presume-se que 
este sujeito caracteriza todos os gêneros. Por um lado, essa 
presunção desvaloriza o gênero como uma categoria relevante 
na descrição da experiência corporal vivida. Por outro lado, 
na medida em que o sujeito descrito se assemelha a um sujeito 
culturalmente construído como homem, consagra a identidade 
masculina como modelo para o sujeito humano, desvalorizando 
assim, não o gênero, mas as mulheres.

O fato de Merleau-Ponty evitar o gênero como uma pre-
ocupação relevante na descrição da experiência vivida, e sua 
universalização implícita do sujeito masculino, são auxiliados 
por uma metodologia que não reconhece a historicidade da 
sexualidade e dos corpos. Para uma descrição concreta da 
experiência vivida, parece crucial perguntar de quem é a sexu-
alidade e cujos corpos estão sendo descritos, pois sexualidade e 
corpos permanecem abstrações sem antes estarem situados em 
contextos sociais e culturais concretos. Além disso, a disposição 
de Merleau-Ponty de descrever uma sexualidade natural como 
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uma experiência vivida sugere uma lamentável ingenuidade em 
relação à diversidade antropológica das expressões sexuais e às 
origens linguísticas e psicossomáticas da sexualidade humana. 
No final, sua versão de experiência vivida comete a falácia da 
concretude equivocada, dando vida às abstrações e drenando a 
vida dos indivíduos existentes em contextos concretos. Qual é a 
gênese histórica do sujeito que Merleau-Ponty aceita como uma 
característica a priori de qualquer descrição da sexualidade? Este 
sujeito não denota uma determinada história de relações sexuais 
que produziram este voyeur desencarnado e suas maquinações 
de escravidão? Que contexto social e história específica deram 
origem a esta ideia e sua encarnação?

A intenção original de Merleau-Ponty de descer o corpo 
como um meio expressivo e dramático, o lócus especifica-
mente corpóreo de temas existenciais, se torna cercada por 
uma concepção de existência que prioriza estruturas naturais 
e metafísicas hipotéticas sobre realidades históricas e culturais 
concretas. Uma crítica feminista de Merleau-Ponty envolve 
necessariamente uma desconstrução dessas estruturas ofus-
cantes e reificadoras para suas origens culturais concretas, e 
uma análise das formas pelas quais o texto de Merleau-Ponty 
legitima e universaliza as estruturas de opressão sexual. Por 
outro lado, uma apropriação feminista de Merleau-Ponty é, 
sem dúvida, adequada. Se o corpo expressa e dramatiza temas 
existenciais, e esses temas são específicos de gênero e total-
mente historicizados, a sexualidade torna-se um cenário de 
luta cultural, improvisação e inovação, um domínio no qual o 
privado e o político convergem, e uma dramática oportunidade 
de expressão, análise e mudança. Os termos dessa investigação, 
entretanto, não serão encontrados nos textos de Merleau-Ponty, 
mas nas obras a surgir do feminismo filosófico.
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