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Catar Feijão 

 

      1. 

      Catar feijão se limita com escrever: 

      joga-se os grãos na água do alguidar 

      e as palavras na da folha de papel; 

      e depois, joga-se fora o que boiar. 

      Certo, toda palavra boiará no papel, 

      água congelada, por chumbo seu verbo: 

      pois para catar feijão, soprar nele, 

      e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

      

      2. 

      Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 

      o de entre os grãos pesados entre 

      um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

      um grão imastigável, de quebrar dente. 

      Certo não, quanto ao catar palavras: 

      a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

      obstrui a leitura fluviante, flutual, 

      açula a atenção, isca-a com o risco. 

 

JOÃO CABRAL DE MELO NETO 
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Resumo 

A escola é uma instituição historicamente construída para atender às demandas sociais de 

onde está inserida e, por isso, tanto reproduz quanto produz seu contexto histórico-social. 

Dessa forma, é crescente a demanda de jovens estudantes sobre temas associados a gênero e 

diversidade sexual que acolho como psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no interior do Estado, instituição que atinge 

principalmente jovens de pequenos municípios e de comunidades rurais. Esta pesquisa 

almejou investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades rurais estudantes do 

IFRN-Campus São Paulo do Potengi (SPP) sobre diversidade sexual, além de analisar como 

as ruralidades mediam a produção de sentidos em questão, conhecer como a família e a 

comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos sobre a 

diversidade sexual e identificar como o IFRN-SPP permeia essa produção de sentidos. 

Realizamos quatro grupos de discussão, com jovens entre 15 e 29 anos, estudantes do IFRN-

SPP, moradores da zona rural, que aceitaram participar da pesquisa, mediante autorização 

prévia. Considerando a adesão dos estudantes e o tempo de vínculo com o campus, o material 

produzido por um grupo foi analisado em profundidade, a partir de eixos categorizados 

preliminarmente: diversidade sexual, ruralidades, família e comunidade, IFRN-SPP, 

fundamentando-se nas perspectivas teóricas sobre construcionismo social, ruralidades e 

diversidade sexual. Os resultados apontam para sentidos construídos sobre a diversidade 

sexual, que revelam diferenças da vida urbana e rural entre jovens, enfatizando uma 

dominância de valores tradicionais familiares e comunitários no meio rural que restringem as 

possibilidades em torno da diversidade sexual, tornando o seu reconhecimento mais 

desafiador nesse contexto. Por outro lado, a vinculação dos jovens com o IFRN-SPP tem 

possibilitado a incorporação de novos repertórios discursivos, de modo a ampliar seus 

sentidos em torno da diversidade sexual, com vistas a um exercício de alteridade promovido 

pela instituição.  

 

Palavras-chave: Produção de sentidos; diversidade sexual; juventude rural.  
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Abstract 

The school is an institution historically constructed to meet the social demands of where it is 

inserted and, therefore, both reproduces and produces its historical-social context. In this way, 

the demand of young students on topics related to gender and sexual diversity that I welcome 

as a psychologist at the Federal Institute of Education, Science and Technology of the State of 

Rio Grande do Norte (IFRN), within the State, is growing. especially young people from 

small municipalities and rural communities. This research aimed to investigate the senses 

produced by youngsters from rural communities of IFRN-Campus São Paulo do Potengi 

(SPP) on sexual diversity, as well as to analyze how the ruralities mediate the production of 

the senses in question, to know how the family and the community interpose in the way rural 

youth produces meanings about sexual diversity and to identify how the IFRN-SPP permeates 

this production of meanings. We conducted four discussion groups, with 15- to 29-year-old 

students, IFRN-SPP students, rural residents, who agreed to participate in the study, with 

prior authorization. Considering the students' adhesion and the time of bonding with the 

campus, the material produced by a group was analyzed in depth, based on preliminary 

categories: sexual diversity, ruralities, family and community, IFRN-SPP, based on 

perspectives theories about social constructionism, ruralities and sexual diversity. The results 

point to meanings built on sexual diversity that reveal differences in urban and rural life 

among young people, emphasizing a predominance of traditional family and community 

values in rural areas that restrict the possibilities around sexual diversity, making their 

recognition more challenging in this context. On the other hand, the attachment of young 

people to the IFRN-SPP has allowed the incorporation of new discursive repertoires, in order 

to broaden their senses around sexual diversity, with a view to an exercise of otherness 

promoted by the institution. 

 

Keywords: Production of senses; sexual diversity; rural youth. 
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1 Introdução 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão. 

PAULO FREIRE 

 

A escola é uma instituição historicamente construída para atender às demandas sociais 

de onde está inserida e, por isso, tanto reproduz quanto produz seu contexto histórico-social. 

Em vista disso, Luckesi (1994), ao refletir sobre a relação entre educação e sociedade, 

assinala, dentre outras, a tendência filosófica na qual a educação é tida como “mediação de 

um projeto social” (p. 48). Em outras palavras, para o autor, essa perspectiva transformadora e 

crítica da educação, estando dentro da sociedade e considerando suas contradições, age pela 

sua democratização e transformação.  

Nesse sentido, o interesse por estudar diversidade sexual e juventude rural está 

diretamente relacionado às atividades profissionais que desempenho. Tenho atuado como 

Psicóloga no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), no interior do Estado.  

Conforme Fernandes (2015), o processo de expansão e interiorização da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica visou à democratização do acesso à educação, à 

diminuição das desigualdades regionais e o desenvolvimento social sustentável, incluindo os 

territórios das periferias das grandes cidades e os municípios do interior, distantes das 

capitais. Fato que tem permitido o acesso de jovens oriundos de contextos rurais aos Institutos 

Federais. 

No Rio Grande do Norte, o IF possui 21 campi e a Reitoria. A princípio, atuei em 

Ipanguaçu, Campus que integra a primeira fase de expansão da Rede Federal de Educação 
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Profissional, Científica e Tecnológica, localizado na zona rural, situado na microrregião do 

Vale do Assu, cuja principal atividade econômica é a agricultura irrigada.  

Atualmente, estou lotada no Campus São Paulo do Potengi (SPP), ou IFRN-SPP, que 

integra a terceira fase de expansão, tendo sido inaugurado no dia dois de outubro de 2013. 

Distante aproximadamente 73 Km da capital, está localizado na RN-120, Km 2, Novo 

Juremal, no território do Potengi, região composta por 11 municípios: Barcelona, Bom Jesus, 

Ielmo Marinho, Lagoa de Velhos, Riachuelo, Santa Maria, São Paulo do Potengi, São Pedro, 

São Tomé, Senador Elói de Souza e Ruy Barbosa. Abrange uma área de atendimento de 

2.787,00 Km² com uma população total de 82.277 habitantes.  

Em relação aos profissionais, o IFRN-SPP conta com 72 servidores, sendo 29 técnicos 

administrativos em educação e 43 docentes. Quanto à atuação, tem foco nas áreas de 

Construção Civil e Meio Ambiente nas modalidades de técnico integrado regular e técnico 

subsequente1.  

 Nesse cenário, tenho recebido demandas dos jovens estudantes voltadas, em especial, 

para as questões de gênero e sexualidade, como diversidade sexual, identidade sexual e 

virgindade, além das inquietações provocadas tanto pelas alterações corporais características 

da adolescência quanto pela vivência da sexualidade. Exemplificando, partilho conflitos 

relatados por estudantes ao sentirem-se livres para vivenciar sua homossexualidade no 

ambiente escolar quando, todavia, suas famílias rejeitam suas orientações sexuais e os 

convocam, de forma declarada, a seguir os padrões heteronormativos. Em outras situações, a 

                                                           
1 Os cursos técnicos regulares do ensino médio, que têm duração de quatro anos, destinam-se a pessoas com 

ensino fundamental completo e que, preferencialmente, estejam na faixa etária regular do ensino médio. O 

estudante tem acesso, concomitantemente, a disciplinas do ensino médio e do núcleo tecnológico cursado. Ao 

final, o estudante receberá o diploma de técnico de nível médio na área estudada. Já os cursos técnicos 

subsequentes, geralmente, têm duração de dois anos, voltando-se para pessoas com ensino médio completo. O 

discente tem acesso, prioritariamente, a disciplinas do núcleo tecnológico cursado. Ao final, o estudante receberá 

o diploma de técnico de nível médio da área estudada (IFRN, 2012). 
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rejeição ocorre por parte da comunidade onde moram quando, por exemplo, relacionamentos 

homoafetivos2 são identificados.  

Desse modo, a partir da minha atuação na Psicologia, nos campi mencionados, surgiu 

o interesse em pesquisar a produção de sentidos por jovens rurais sobre a diversidade sexual. 

Some-se a isso o fato de as políticas públicas para a juventude rural não prezarem pelas 

questões das sexualidades e da diversidade sexual (Menezes, Stropasolas & Barcellos, 2014). 

 Por outro lado, destaco que meu interesse em pesquisar o contexto rural surgiu em 

2006. O artigo “Expressões corporais de agricultores no trabalho e no lazer, no assentamento 

José Coelho da Silva” (Primo & Mendes, 2007) foi resultado do trabalho de conclusão de 

curso da graduação tecnológica em Lazer e Qualidade de Vida do, na época, Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte (CEFET/RN). Já o contato com as 

questões de vivências da sexualidade, deu-se de forma mais próxima durante o estágio da 

graduação em Psicologia, que ocorreu no setor psicossocial das Varas de Família, do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN). Na oportunidade, foram desenvolvidas perícias 

psicológicas de casos envolvendo divórcio litigioso e violência contra mulheres. 

Nesse sentido, além da conciliação pessoal e profissional com a temática, destaco a 

carência acadêmica de estudos relacionando os temas produção de sentidos, diversidade 

sexual e juventude rural conforme último estado de arte realizado em 12 de dezembro de 

2017.  

                                                           
2 Durante a defesa desta dissertação, o membro da banca avaliadora, Prof. Dr. Avelino Neto, fez uma reflexão 

acerca da expressão “homoafetivo”. Segundo ele, o mencionado termo foi cunhado pela jurista e ex-

desembargadora, Maria Berenice Dias, uma das pioneiras, no país, na luta jurídica pelo casamento entre pessoas 

do mesmo sexo. Nesse sentido, o professor partilha que, no intuito de diminuir as conotações pejorativas em 

torno das “relações homossexuais”, passou-se a utilizar “relações homoafetivas”, almejando indicar que, longe 

dos comportamentos “promíscuos” com os quais os homossexuais foram e são rotulados, suas relações, como em 

qualquer outra, são marcadas por afeto e carinho. De fato, para ele, apesar das boas intenções da jurista, busca-se 

obscurecer o aspecto erótico e sexual das homossexualidades, numa higienização camuflada. À vista disso e 

considerando a pontuação do avaliador pertinente, assinalamos que o uso da expressão “homoafetivo”, nesta 

dissertação, alinha-se à compreensão de que as diversas relações sexuais são atravessadas tanto por afetuosidade 

e ternura quanto por erotismo e prazer. 
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No acesso remoto ao periódico Capes, a partir do vínculo com a Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, considerando o recorte temporal de 2012 a 2017, foram inseridos, 

inicialmente, os descritores produção de sentidos, diversidade sexual e juventude rural 

separadamente. Como resultados, foram localizados, respectivamente, mil seiscentos e 

sessenta e sete, mil duzentos e trinta e nove e trezentos e trinta e dois artigos. Na sequência, 

introduzindo as mesmas palavras-chave simultaneamente, dez artigos foram encontrados. 

Todavia, após contato mais próximo com esse resultado, apenas cinco desses arquivos 

relacionam-se com a temática pesquisada, abordando juventude rural, identidades sexuais ou 

adoção homoafetiva.  

Por sua vez, acessando o catálogo de teses e dissertações Capes, considerando o 

período de 2012 a 2016, também, inserindo os descritores produção de sentidos, diversidade 

sexual e juventude rural separadamente, obteve-se como resultados trezentos e cinquenta e 

sete mil e vinte e nove, vinte e dois mil duzentos e noventa e dezesseis mil cento e oitenta e 

sete arquivos respectivamente. Na inserção simultânea desses termos, um arquivo foi 

encontrado, o qual relaciona juventude, diversidade sexual e escola, contudo não 

mencionando as ruralidades.  

Desse modo, considerando o exposto, o desenvolvimento desta pesquisa busca aliar a 

afinidade pessoal com as demandas profissionais, sociais e da academia. Portanto, no intuito 

de contribuir com a reflexão sobre a produção de sentidos acerca da diversidade sexual, 

considerando jovens inseridos no contexto rural, tem-se que a seguinte questão norteou este 

estudo: Que sentidos são produzidos por jovens rurais acerca da diversidade sexual em 

contextos rurais? 

Em vista disso, a presente pesquisa teve como objetivo geral investigar os sentidos 

produzidos por jovens de comunidades rurais estudantes do IFRN - Campus São Paulo do 

Potengi sobre diversidade sexual. Como objetivos específicos: i. Analisar como as ruralidades 
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mediam a produção de sentidos em questão; ii. Conhecer como a família e a comunidade se 

interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos sobre a diversidade sexual; iii. 

Identificar como o IFRN-SPP permeia essa produção de sentidos. 

Nessa conformidade, produção de sentido é aqui tomada, conforme Spink e Medrado 

(2013), como um fenômeno sociolinguístico, almejando compreender as práticas discursivas 

que permeiam o cotidiano, assim como os repertórios manuseados nessas produções. Além 

disso, destacam que as práticas sociais produtoras de sentido são amparadas pelo uso da 

linguagem. 

A partir da discussão de Sales, Proença e Peres (2016), pode-se compreender por 

diversidade sexual as numerosas formas de identificação das pessoas, as quais não se reduzem 

à categoria de sexo universal ou à uma singularidade determinada biologicamente, mas são 

possibilidades que dilatam as identidades pré-estabelecidas. Ainda nas palavras dos autores, a 

diversidade sexual borra o binarismo mulher-homem, ampliando os modos de vivências das 

sexualidades e das práticas sexuais. 

Quanto ao espaço rural, é aqui entendido como a predominância da natureza, em 

relação aos espaços construídos, aliada à circunstância de um aglomerado, com baixa 

densidade populacional, no qual predominam-se relações estreitas. Outrossim, o meio rural 

não se opõe ao urbano, mas caracteriza-se pela ligação campo-cidade como uma via de mão 

dupla, no sentido de complementaridade e intercâmbio (Wanderley, 2009). 

Nessa conjuntura, Gontijo (2013) denuncia a carência de pesquisas brasileiras, nas 

Ciências Sociais de um modo geral, que relacionem vivências da diversidade sexual no 

mundo rural.  

Desse modo, considera-se que a relevância desta pesquisa está em suscitar discussões 

sobre diversidade sexual na juventude rural. Ademais, espera-se que o estudo, impulsionado 

pela afinidade pessoal com a temática e pelo interesse em desenvolver um trabalho no campo 
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de atuação profissional, possa provocar efeitos positivos na comunidade envolvida, trazendo 

um espaço para o diálogo e para a troca de experiências, valorizando o respeito, a cidadania e 

a minimização das desigualdades. Outrossim, que possa apresentar aos profissionais da 

Psicologia uma perspectiva de atuação e de pesquisa que vai além da reprodução da realidade 

e das necessidades urbanas, buscando o compromisso no sentido de incentivar as 

transformações e minimizar práticas sociais excludentes, as quais atravessam, por exemplo, as 

vivências das sexualidades no meio rural.   

Em relação à organização da presente dissertação, a mesma está dividida em quatro 

momentos. O primeiro volta-se à discussão teórica, sendo o capítulo inicial dedicado às 

ruralidades, estando subdividido em uma breve contextualização entre ruralidades, sociologia 

rural e psicologia, bem como em territórios rurais e juventudes rurais. No capítulo seguinte, 

discutimos gêneros, diversidade sexual e relações de poder em contextos rurais. O segundo 

momento destina-se aos aspectos teórico-metodológicos da investigação, no qual discorremos 

sobre construcionismo social, produção de sentidos e práticas discursivas, assim como 

participantes e procedimentos éticos; instrumento de pesquisa; plano de análise dos dados. O 

terceiro momento foi destinado à análise de dados e discussão dos resultados a partir dos 

eixos: diversidade sexual; ruralidades; família e comunidade; IFRN-SPP. Por fim, fazemos as 

considerações finais acerca deste estudo, assinalando possibilidades de investigações futuras.  
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2 Ruralidades 

2.1 Uma breve contextualização: Ruralidades, Sociologia Rural e Psicologia 

 

O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que 

embasam a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

 

A fim de iniciar a discussão sobre ruralidades, julga-se relevante abordar as 

percepções sobre o meio rural no decorrer da história.  

 Conforme K. B. Silva e Macedo (2017), no cenário mundial, no período de 1920-1930 

registra-se a primeira concepção sobre o rural, que ficou conhecida como continuum urbano-

rural. Essa concepção coloca em pólos opostos o meio urbano e o rural, pois enquanto o 

primeiro é tido como o centro da sociedade e da modernidade, o segundo atrela-se às 

atividades tradicionais realizadas na periferia (Carmo, 2009). 

 Na sequência, entre 1950-1970, devido ao aspecto produtivista, surge o modelo 

agrícola, que, em terras brasileiras, influenciou a perspectiva difusionista, tendo como um dos 

seguidores a Assistência Técnica e Extensão Rural (K. B. Silva & Macedo, 2017). Esse 

modelo limitou “a sociologia rural à sociologia da atividade agrícola ou, mais 

especificamente, à sociologia do desenvolvimento da agricultura, já que muito dos estudiosos 

desse campo se voltaram para a análise do rural a partir da perspectiva de sua modernização” 

(Carneiro, 2008, p. 10).  
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Já a terceira concepção é a sociologia da agricultura, que desponta em 1970 com a 

crise da sociologia rural, opondo-se a ela e entendendo que o rural vai além das atividades 

agrícolas (K. B. Silva & Macedo, 2017).  

Nessa conjuntura, no Brasil, os anos 1980 marcam o avanço dos saberes rurais, o que 

tem continuidade na década de 1990 quando análises sobre o rural no país continuam se 

aprimorando e reconhecendo fatores como questões ambientais, turismo ecológico e 

pluriatividade (K. B. Silva & Macedo, 2017). Ainda em conformidade com os autores, as 

discussões hodiernas brasileiras sobre a temática vão de encontro ao entendimento dualista 

entre campo-cidade, desconsiderando o fim do rural, ao mesmo tempo em que indagam o 

processo de urbanização e enaltecem o campo, dissolvendo os limites entre rural e urbano.   

Nesse quadro, considera-se imprescindível discutir o papel desenvolvido pela 

Sociologia Rural quanto à visão construída sobre o rural na sociedade brasileira. Para J. de S. 

Martins (2001), essa área do conhecimento tem uma dívida com as populações rurais do 

mundo, já que, historicamente, valorizou a produtividade e a agricultura em detrimento dessa 

sociologia. Nas palavras dele, a mencionada ciência vangloriou as inovações e sua difusão, 

desconsiderando a particular construção sócio histórica de ser e viver no rural, bem como a 

legitimidade de seus códigos e percepções de saber e destino. Desse modo, para o autor, foi 

sendo construída a visão das populações rurais enquanto retardatárias e primitivas da História 

e do desenvolvimento econômico; do outro lado, a modernidade. 

Conforme Wanderley (2010), o objeto de pesquisa da sociologia rural, considerando a 

relação rural-urbano, é marcado por descontinuidades e singularidades, que, de um lado, 

produz assimetria, dependência e desigualdade e, do outro, reitera direitos e identidades.  

Já para J. de S. Martins (2001), essa área do conhecimento tratava seu objeto de estudo 

a partir das percepções e dos interesses dos sociólogos, ofuscando o que as populações rurais 

eram de fato. Sendo assim, a ciência que enaltecia a modernização, ignorou os impactos 
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perversos causados por esse fenômeno nas populações em questões como “desemprego, 

desenraizamento, desagregação da família e da comunidade, dor e sofrimento” (p. 32). 

  Quanto à Psicologia, Vasquez (2009) aponta que, no Brasil, essa ciência tem pouca 

intimidade com a área rural, destacando, contudo, que a Psicologia Social vem realizando 

algumas pesquisas na área rural através das contribuições de diversos autores (Albuquerque, 

Lobo & Raimundo, 1999; Brancaleoni, Pinto & Casagrande, 2003; Lara, 2005; Leite & 

Dimenstein, 2006). Além disso, Vasquez (2009) ressalta os vários desafios e possibilidades de 

atuação do psicólogo na área rural, compartilhando que há poucos profissionais trabalhando 

no campo, seja como sociais/comunitários ou clínicos.  

 Ainda nessa esfera, a autora discute que a formação do psicólogo se volta, 

predominantemente, para o indivíduo urbano e, como outras ciências, romantizam o meio 

rural ou o veem com desconfiança. Desse modo, defende a importância da valorização do 

campo, na graduação em Psicologia, incluindo estágios e discussões que abracem temáticas 

como territorialidade, cultura e cidadania e suas relações com identidade/ subjetividade. Nesse 

âmbito, os estudos de A. M. Martins (2010) ratificam a carência de debates acerca do 

contexto rural brasileiro durante a formação em Psicologia.   

No assunto em tela, o último autor, menciona, ainda, o desafio da formação em 

Psicologia diante das particularidades socioculturais brasileiras, indagando se o mais indicado 

seria formar especialistas, focando as singularidades ou formar generalistas a fim de acolher 

toda a universalidade, adiantando que para responder essa pergunta faz-se necessário 

pesquisas e discussões. 

Vasquez (2009), no seu relato de intervenção, evidencia o desconhecimento, da 

população rural, acerca da atuação do psicólogo, que, muitas vezes, é confundido com outras 

profissões como serviço social e medicina, esclarecendo que essa percepção talvez se 

relacione com o restrito número de psicólogos que trabalham no campo. Por outro lado, 
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partilha especificidades do meio rural, sublinhando a cultura, expressivamente, mais machista, 

demandando, então, ajustes no atendimento, o qual tende a ser mais lento e cuidadoso. Além 

disso, grifa a ausência de equipamentos públicos. Dessa maneira, aponta os movimentos 

sociais como possibilidade de prática da Psicologia, salientando a necessidade de cuidar dos 

sujeitos e subjetividades da área rural e fomentando a implementação de políticas públicas 

que valorizem suas peculiaridades.  

Compartilho, ainda, que vivencio essa confusão do reconhecimento sobre a atuação do 

psicólogo não apenas em relação a outros profissionais, mas, inclusive, dentro das áreas da 

própria psicologia. Esmiuçando, atuo enquanto psicóloga escolar/educacional. Contudo, via 

de regra, ainda, é expectativa da comunidade escolar em geral que as atividades por mim 

desempenhadas relacionem-se à prática clínica. Como resultado, frequentemente, para não 

dizer diariamente, desconstruímos a concepção da psicologia atrelada exclusivamente aos 

saberes biomédicos e apresentamos as diversas psicologias, focando na área 

escolar/educacional. Ademais, vale, inclusive, destacar o desafio diante, em muitos casos, da 

não efetivação dos encaminhamentos realizados, para a área clínica, nos municípios onde os 

estudantes residem, em virtude das ineficazes políticas públicas assistenciais e de saúde.  

Nessa conjuntura, após termos introduzido, brevemente, as relações históricas e 

sociais construídas sobre as ruralidades, bem como entre elas e as ciências Sociologia Rural e 

Psicologia, abordamos no tópico seguinte a temática dos Territórios Rurais, à princípio, 

relacionando-a com minha experiência profissional.  



25 

 

2.2 Territórios rurais 

Com efeito, a sociedade rural não se esgota no pequeno 

espaço propriamente rural, mas se espalha pelas 

pequenas cidades que não só lhe servem de apoio 

político-institucional, como também constituem um 

quadro complementar de vida.  

MARIA DE NAZARETH BAUDEL WANDERLEY 

 

A partir da minha perspectiva profissional, enquanto psicóloga, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), posso constatar que o 

contexto rural ou, ainda, de cidade interiorana e pequena, é descrito pelos jovens em geral 

como um lugar, inclusive, de receio e preconceito pela comunidade e familiares acerca, por 

exemplo, de suas identidades e experiências sexuais. Relatam também uma exigência cultural: 

de uma posição viril e máscula para o gênero masculino; de submissão, inclusive, sexual para 

o feminino. Tais cobranças de valores, os quais muitos jovens não têm interesse ou 

disponibilidade para atender, acabam provocando angústia e sofrimento, dificultando a defesa 

de seus ideais.  

Nesse cenário, faz-se necessário indagar acerca de que contexto rural estamos 

tratando. Gontijo (2013) entende os estudos rurais enquanto arcabouço teórico-metodológico 

das ciências humanas e sociais proveniente de pesquisas realizadas no mundo rural ou no 

contexto das ruralidades. Carneiro (2012) faz referência a uma ruralidade contemporânea, 

caracterizando-a não como o apagar das zonas rurais, mas destacando suas novas 

configurações, em contínua construção a partir da inserção de novos fatores socioeconômico-

culturais, a exemplo do campo tornar-se uma residência alternativa frente aos problemas 
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urbanos e de desenvolver atividades não agrícolas. Valorizando, assim, os atores sociais e a 

construção de suas novas identidades, ressignificações simbólicas e representações sociais. 

Ainda nesse sentido, a autora acrescenta que a complexidade dessa realidade “não cabe mais 

(ou jamais coube) no arcabouço teórico-conceitual sustentado na dualidade rural-urbano” (p. 

27). Por outro lado, V. H. F. Silva, Dimenstein e Leite (2013) observam que, quanto ao 

desenvolvimento social, a zona rural tem sua história marcada por baixos níveis de 

escolaridade e de atenção do poder público, bem como lastimáveis taxas de pobreza. 

 Nesse sentido, a partir da vivência profissional, percebe-se que o perfil 

socioeconômico dos estudantes do IFRN-SPP ratifica, de certa forma, o cenário mencionado 

pelos autores. Diariamente, nos atendimentos aos estudantes que buscam a Coordenação de 

Atividades Estudantis (COAES), as solicitações dizem respeito a dificuldades de acesso ao 

transporte público (às vezes, até privado, em virtude da localização), à alimentação, ao 

material didático, ao fardamento escolar, aos serviços de saúde e de psicologia, dentre outros.  

Em contrapartida, V. H. F. Silva et al. (2013) ressaltam que os atuais perfis das áreas 

rurais ultrapassam a visão naturalizada de isolamento, atraso e oposição aos centros urbanos; 

do mesmo modo que o imaginário habitado por essas representações subestima a diversidade 

cultural das zonas rurais brasileiras. Em outras palavras, o contexto rural não se restringe 

apenas à economia, mas de forma mais ampla, é atravessado por hábitos, rituais, estilos de 

vida e valores que não são mais nem menos que o saber urbano, apenas diferente, diverso.   

Nessa mesma direção, Leite, Macedo, Dimenstein e Dantas (2013) comentam acerca 

da transformação do meio rural, focando em uma configuração francamente diversificada a 

partir dos contextos regionais, culturais e sociais em que estão inseridos. Assim, ao 

apoderarem-se de novas configurações de ruralidades, os espaços rurais não se colocam em 

oposição aos urbanos, mas interagem imensamente com eles. 

Corroborando a discussão, Carneiro (2008) entende  
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a ruralidade como um processo dinâmico, em constante reestruturação dos elementos 

da cultura local, mediante a incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. Tal 

processo implica um movimento em duas direções, nas quais se identificam, de um 

lado, a reapropriação dos elementos da cultura local a partir de uma releitura 

possibilitada pela emergência de novos códigos e, de outro, a apropriação pela cultura 

urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, produzindo, assim, uma situação 

que pode contribuir para alimentar a sociabilidade e reforçar os laços com a 

localidade. Desse encontro podem surgir também expressões culturais singulares que 

representariam a síntese ou a combinação de universos culturais distintos, mas que 

sustentam noções de espaço e de tempo sociais diferentes um do outro (p. 35). 

Já Ortega (2002) destaca que o rural não pode relacionar-se apenas com as atividades 

agropecuárias e com o que está fora da região urbana dos municípios brasileiros. Sendo assim, 

reforça o debate de que o rural é territorial e não setorial, como defendem alguns programas 

governamentais. Posicionamento partilhado por Wanderley (2009) ao considerar que o rural 

não é sinônimo de agrícola.  

Ortega (2002) compartilha, ainda, que a perspectiva de setor está intrinsicamente 

ligada à regra brasileira, criada pelo Decreto-lei 311-38, no Estado Novo, segundo a qual área 

urbana é “toda e qualquer sede do município, até mesmo as sedes distritais” (p. 186). 

Problematiza, assim, os dados que indicam o Brasil enquanto predominantemente urbano. 

Na verdade, a legislação do país beneficia as atividades administrativas e políticas 

executadas a partir da cidade, a qual concentra o poder público, disponibilizando serviços aos 

cidadãos urbanos e rurais. Em contrapartida, na zona rural o povoamento é disperso, com 

pequenos conglomerados, os quais não abarcam os serviços básicos e não detém o poder 

público (Wanderley, 2004). 
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Aprofundando o debate, a autora lembra que no país não há municípios rurais, já que 

nenhum detém o poder municipal. Na realidade, Wanderley (2004) assinala que esse poder é 

intrínseco à condição de cidade, que acessa os serviços e representa o Estado, mencionando, 

inclusive, que quando um pequeno conglomerado cresce, o benefício não fica para a zona 

rural, já que, via de regra, esse torna-se cidade. Sendo assim, o rural está submetido à cidade 

nos aspectos econômicos, políticos e sociais. Afinal, “seu habitante deve sempre deslocar-se 

para a cidade, se quer ter acesso ao posto médico, ao banco, ao poder judiciário e, até mesmo, 

à Igreja paroquial” (p. 86). 

 Para Wanderley (2009, 2010), na modernidade, o desenvolvimento do mundo rural 

está atrelado às atividades da cidade e, assim, não desvanecendo nem estando em oposição ao 

urbano. Desse modo, destaca a cooperação entre campo e cidade, mencionando 

complementariedade e solidariedade em mão dupla nos domínios social, cultural, político e 

econômico. Exemplificando esse vínculo de interdependência, destaca-se o processo de 

produção de alimentos, pois se para o rural simboliza economia, fonte de renda e permanência 

no território; para a cidade, representa a garantia da qualidade dos alimentos. Outro exemplo é 

como a cidade se organiza para oferecer os serviços básicos (Wanderley, 2009). 

Por outro lado, salienta-se a necessidade de o processo de urbanização do Brasil ser 

indagado, tendo em vista o esquecimento de parcela da sociedade, inclusive, da rural quanto 

ao modo de centralização da riqueza, que demarca descontinuidades e desigualdades nas 

relações tanto entre cidades quanto entre campo-cidade (Wanderley, 2010). 

A mencionada autora complementa que essa conjuntura é marcada por diferentes 

projetos de sociedade, que não colocam em diferentes lados campo e cidade, mas as forças 

sociais que simbolizam a dinâmica das mudanças sociais e os modos tradicionais de 

dominação, destacando que “esta singular simbiose entre o ‘arcaico’ e o ‘moderno’ se revela, 
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particularmente, na manutenção da concentração da propriedade da terra, como uma fonte de 

poder, para além da condição da terra como meio de produção” (p. 29). 

 A. M. Martins (2010), nessa esfera, assinala que a mídia vem dando destaque ao meio 

rural no Brasil devido, em especial, aos movimentos sociais que lutam pela Reforma Agrária. 

Essa ênfase volta-se para as questões as quais envolvem latifundiários, movimentos sociais e 

governo, gerando opinião pública, certamente, enviesada por diversos saberes. Dessa forma, o 

autor realça a importância da compreensão acerca das percepções que atravessam o 

imaginário social sobre o meio rural a fim de que os diferentes atores da sociedade - Estado, 

cidadãos e profissionais - possam se posicionar quanto ao campo no país. 

 Nesse cenário, dentre as concepções sobre o campo e o rural, as quais são permeadas 

por questões sociais, econômicas e política do Brasil, A. M. Martins (2010) as coloca em dois 

grupos diferentes, que interagem entre si. O primeiro grupo nega o espaço rural, 

posicionamento, segundo o autor, ratificado pela mídia, em especial, a televisão, que a partir 

dos seus trabalhos supervaloriza o urbano em detrimento do rural, fazendo uma relação entre 

o moderno e o atrasado, respectivamente. Já o segundo, percebe o rural como um espaço de 

vivências sociais, atravessado pela diversidade e extrapolando os limites geográficos. 

Corroborando a discussão sobre mídia, destacamos a campanha publicitária da Rede 

Globo “Agro: a Indústria-Riqueza do Brasil”, cujo lema é “Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é 

Tudo”, a qual, em alcance nacional, valoriza o rural enquanto espaço do agronegócio, em 

termos de produtividade e avanço tecnológico. A referida emissora vende uma ideia moderna 

e produtiva do latifúndio, exibindo a tecnologia envolvida no agronegócio, com o objetivo de 

aproximar atividade agrícola e espaço urbano a partir de concepções que envolvem 

desenvolvimento, riqueza, lucro e empregabilidade.  

Desse modo, difunde uma falácia acerca da real situação dessa modalidade de negócio, 

a qual, muitas vezes, é atravessada por restritas vagas de emprego, exploração de 
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trabalhadores e insegurança alimentar, já que a sociedade não tem conhecimento, de fato, de 

todo o processo produtivo. Em outras palavras, a mídia maquia uma modernização técnica 

concentrada e restrita marcada pelo não desenvolvimento social e por relações, inclusive, 

coloniais, bem como pela ausência de serviços básicos. 

Ainda sobre a imagem do campo, A. M. Martins (2010) encontrou diferentes visões 

acerca do rural. Uma delas ressalta as características físicas e da paisagem, percepção a qual 

ignora, por exemplo, áreas voltadas às atividades rurais, mas que estão inseridas em espaços 

com características ditas urbanas. Outra visão encontrada é atravessada pela ideia de 

romantismo, calmaria e descanso, a qual esquece, por sua vez, das pessoas que vivem no 

rural, bem como dos conflitos vivenciados nesse espaço. 

Sobre o sujeito do campo, ainda na pesquisa em questão, apareceu o estereotipado 

Jeca Tatu: “em sua maioria do sexo masculino, com chapéu de palha, mastigando capim, com 

roupas rasgadas e/ou remendadas, descalços, com semblante lembrando um olhar sofrido e de 

piedade, exercendo atividades ligadas à agricultura e, frequentemente manuseando 

ferramentas agrícolas (machado, enxada, foice)” (A. M. Martins, 2010, p 92). 

Por sua vez, Bonomo & Souza (2013) acessaram, a partir de estudo realizado, 

narrativas atravessadas por conflitos entre campo e cidade, incluindo situações de preconceito 

tanto no âmbito individual quanto no coletivo, quando, respectivamente, identificados como 

originários do rural e ao considerar-se a classe camponesa inferior à urbana. De modo que, 

quanto mais antiga a geração, menor o vínculo com a cidade e, então, menos relatos são 

identificados, associando preconceitos e pessoas do campo.  

 Nas palavras dos autores, “a hegemonia instaura o normativo”, produzindo 

diferenciações tidas como verdades absolutas entre excluídos e incluídos. No cenário, além 

das discriminações já mencionadas, os autores exemplificam as desigualdades considerando a 
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dificuldade de acessar os serviços da cidade, bem como o menosprezo pela população do 

campo, carregada de estereótipos e destinada a uma posição subalterna. 

 No debate sobre modernização, Wanderley (2004) o reorientou à relação campo-

cidade, percebendo o atual panorama dos espaços rurais brasileiros: 

Ao mesmo tempo, como espaço físico (referência à ocupação do território e aos seus 

símbolos), lugar onde se vive (particularidades do modo de vida e referência 

identitária) e lugar de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua 

inserção na sociedade nacional) (p. 82). 

De outro modo, questões como desemprego e violência urbana, diminuição do êxodo 

rural e novas exigências da modernização da agricultura, despertam inquietações sobre o 

desenvolvimento rural, permeada pela necessidade de compreender o contexto rural na 

contemporaneidade (Wanderley, 2004). 

Nessa conjuntura, a mencionada autora aponta as dimensões econômica, sócio-política 

e sociocultural e ambiental como imanentes dos processos sociais no campo quanto ao seu 

desenvolvimento sustentável. Para ela, na dimensão econômica, a crise nos antigos setores 

propicia o surgimento de novos campos geradores de trabalho e receita. Já a dimensão sócio-

política, como o próprio nome diz, circunda conteúdos políticos, de identidades sociais, bem 

como circunstâncias e modos de vida. Por fim, a dimensão sociocultural e ambiental envolve 

os aspectos relacionados à sociedade-natureza, assim como ao patrimônio natural e à cultural 

da localidade.  

Sobre o êxodo rural, Wanderley (2004) lembra que o fenômeno é, via de regra, 

percebido a partir dos olhos da cidade. Em contrapartida, acentua que a decisão de ficar no 

meio rural exige reflexões e decisões desafiadoras incluindo projetos familiares e a conexão 

entre vida local e sociedade permeadas por questões como emprego, acesso à escola e a outros 
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serviços básicos. Nesse sentido, destaca que a população rural desempenha duplo papel social 

ao dinamizar a vida local e ao relacionar-se com a vida pública, com a cidade.  

 Por outro lado, discute o modo de vida dos habitantes do meio rural, defendendo que 

estar próximo às cidades não é garantia de acesso aos seus serviços, assim como viver na zona 

urbana não é sinônimo de esquecimento da sua cultura de origem. Desse modo, as constantes 

viagens à cidade ou mesmo o êxodo rural não expressam necessariamente mudanças 

profundas nos modos de vida das pessoas envolvidas (Wanderley, 2004). 

 No assunto em tela, a autora propõe a ocorrência de três possibilidades. Na primeira, a 

população do campo é isolada dos serviços prestados pela sede do município, seja pela 

distância ou pela dificuldade de transporte. Na segunda, podendo referir-se a um processo de 

ruralização nos pequenos municípios, as diferenças entre a cidade e o rural são ínfimas em 

virtude, inclusive, da escassez de bens e serviços na sede municipal, assim o modo de vida é, 

predominantemente, rural com algumas características urbanas. Na última, o campo acessa à 

cidade, buscando bens e serviços básicos através de visitas frequentes ou moradia 

permanente, havendo, então, o sentimento de pertencimento do urbano. 

  Ainda em relação à migração das populações do campo, Wanderley (2004) tece que a 

dinamicidade do rural não se relaciona com uma área para investimento financeiro, mas com 

um espaço de trabalho e vida. Desse modo, associa o êxodo rural aos territórios socialmente 

vagos, indicando que, no país, eles pertencem aos grandes patronos, coibindo, assim, o acesso 

à terra e, consequentemente, o trabalho por parte de muitos agricultores. Dito de outro modo, 

em conformidade com a autora, o sistema vigente ratifica as desigualdades sociais, 

submetendo o rural à dependência política, à pobreza e ao isolamento. Em vista disso, para 

ela, o êxodo rural propicia a transferência dos conflitos do campo para a cidade, expressos em 

violência e miséria, em virtude da baixa qualificação da população rural.  
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Ainda sobre a discussão em tela, no estudo de Bonomo & Souza (2013), que discorre, 

inclusive, sobre o atual êxodo rural, aparecem como motivações para o movimento a 

dificuldade de produzir, como situação que afasta a população do campo, a qual se alia a 

questões atrativas da cidade como estudo e emprego. Por outro lado, os autores destacam a 

fala, em especial, de jovens acerca da tensão que vivenciam entre o afeto pela vida no campo 

e a aspiração em acessar os serviços urbanos.  

Wanderley (2009) pontua, ainda, a evacuação social das regiões de grandes culturas 

em virtude do afastamento de assalariados que residiam no campo, os quais apesar de 

continuarem trabalhando nos empreendimentos agrícolas, passaram a viver nas periferias dos 

municípios, integrando as áreas pobres, se não miseráveis, da urbanidade.  

Ademais, evoca os desafios de assentar a agricultura, em especial a familiar, devido a 

questões como acesso ao crédito, à informação e qualificação, além da qualidade e do 

tamanho das regiões disponíveis, comprometendo a qualidade de vida e de trabalho das 

famílias (Wanderley, 2009). 

Já J. de S. Martins (2001), ainda sobre o êxodo, discute que o rural pode, 

culturalmente, sobreviver fora do seu contexto originário como percepção de mundo, 

moralidade, criatividade e estratégia de vida. Por outro lado, menciona a presença do rural nos 

cortiços e favelas da América Latina como exemplo de problemas sociais acarretados pela 

modernização imposta.  

 Contudo, ainda para o autor, a partir dos movimentos sociais, as populações do campo 

têm lutado pelos seus direitos, convocando que reconheçam seu protagonismo e criatividade 

diante, inclusive, das condições sociais anômicas em que estão inseridas. 

Somando forças à discussão, Wanderley (2009) cita que no início do século XX a 

percepção de civilização agrária representa o vínculo campo-cidade, expressa pelo domínio 

do poder e de terras pela elite, bem como a opressão exercida por essa classe em relação aos 
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não proprietários. De modo que, ainda na primeira década do século XX, esse vínculo passa a 

relacionar-se com a sociedade urbano-industrial, enfatizando, a geração de pequenos 

municípios, nas palavras da autora, “pouco urbanos” (p. 63); a concentração de terras nas 

mãos de poucos, assim como de serviços e indústrias nos grandes municípios. 

Desse modo, consoante a autora, devido às relações de poder opressoras e 

assimétricas, o processo de urbanização é responsável pela saída das pessoas do campo, sem 

posse de terra e sem condições de trabalhar.  

Nesse quadro, a autora discute que essas relações atravessam tanto as metrópoles 

quanto as vilas e os distritos, indagando a legitimidade de considerar distritos e pequenos 

municípios enquanto urbanos. Defende, ainda, que essas aglomerações não possuem 

condições estruturais mínimas para exercer tal papel e que a nomenclatura de urbanidade 

deve-se ao mero reconhecimento legal atrelado somente a atribuições administrativas. 

Ratificando, assim, a fragilidade do contexto rural e tornando suas condições similares as das 

pequenas cidades (Wanderley, 2009). 

A autora menciona, ainda, que o alicerce legal em questão propicia autonomia política 

e jurídica aos municípios na demarcação dos limites físicos urbanos, impossibilitando, então, 

uma diferenciação objetiva entre espaços rurais e urbanos.  

Em relação à estrutura hierárquica existente entre campo-cidade e entre cidades, 

Brandão (2007) expõe que a vida rural, inclusive, a dita tradicional, volta-se para a cidade, ao 

mesmo tempo em que as cidades pequenas - envolvidas por populações rurais e sendo 

referência para elas - voltam-se para os grandes municípios, os quais, cada vez mais, passam a 

ser o rumo das pessoas rurais. 

Nesse cenário, o autor traz à tona a temática do agronegócio. Em suas palavras, 

menciona que a “racionalidade empresarial” (p. 38) - focada no lucro, na competitividade e no 

conhecimento especializado - interfere fortemente não só no campo e na cidade, mas em suas 
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relações de poder, as quais permeiam modos de trabalho, produção e vida. Além disso, com 

foco no desenvolvimento, altera, “às vezes depressa demais - espaços, terras, territórios, 

cenários, tempos e paisagens” (p. 39). 

Por outro lado, Brandão (2007) discorre sobre a resistência dos movimentos sociais 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o SOS Mata Atlântica, os 

quais lutam pela reforma agrária e pelo meio ambiente, dentre outros movimentos que vão de 

encontro ao agronegócio e a seus desdobramentos. 

 Na discussão sobre territórios, o autor rememora não haver indivíduos nem 

comunidades genuinamente rurais. Nessa esfera, expressa que as propostas que se dizem 

trabalhar pela reforma agrária, na verdade, fomentam a lógica do mercado, do latifúndio e do 

agronegócio, comprometendo comunidades e família rurais - tanto nos aspectos sociais 

quanto nos ambientais - ao, por exemplo, destinarem a essas pessoas resíduos de terra em 

assentamentos com estrutura deficiente.  

 Em vista disso, o território da zona rural extrapola seus aspectos geográficos, como 

posse de terra, manipulação do ambiente e modos de vida e culturas, o que circunda diversas 

possibilidades de experiências, (re)criações e entendimentos, em seus termos, dos “espaços-

tempos” (Brandão, 2007, p. 48). 

 Dentre essa diversidade, o autor destaca a relação das pessoas do campo com suas 

tradições e rituais expressos desde o manuseio da terra, às festas de colheita, além da 

valorização das vivências temporais guiadas pelo sol, pelas delimitações das estações do ano, 

bem como pelas comemorações da população, acrescento, muitas vezes, ligadas a questões 

religiosas.  

 Desse modo, o entendimento sobre ruralidades nesta dissertação é ancorado nas 

perspectivas de Wanderley (2009) e Paiva (2015). Para a autora, o espaço rural é, via de regra, 

um pequeno aglomerado com predomínio da natureza, baixa densidade populacional e 
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relações estreitas. Enquanto para Paiva (2015), o ambiente rural é uma região não urbanizada, 

em consonância com a cidade, destacando que em virtude da atual integração entre as áreas 

rurais e urbanas, elas não são identificadas com facilidade. Por outro lado, as distingue, 

caracterizando a cidade como uma região onde é possível viver com mais anonimato e 

liberdade, enquanto caracteriza o meio rural por relações sociais profundas e intensas, 

inclusive de cunho geracional, de modo que as pessoas da comunidade se conhecem e 

convivem diariamente.  

Em suma, nesta seção tratamos a questão dos Territórios Rurais a partir da 

compreensão das ruralidades, das relações campo-cidade, bem como do êxodo rural, tópicos 

basilares para a discussão seguinte acerca das juventudes rurais e de suas expressões nesses 

territórios.  

2.3 Juventudes rurais 

 

Diferente dos jovens da cidade, ser jovem rural é viver 

na dubiedade de trazer consigo referências urbanas e 

rurais, é ser “os dois juntos”, é ter “um pouco de cada 

um; um pouco daqui, um pouco de lá”, como resultante 

dos intercâmbios que operam, fazendo do hibridismo, do 

nomadismo as marcas maiores dos diálogos construídos 

acerca de si e dos territórios de suas vidas.  

VALÉRIA SILVA 

 

Dando continuidade à explanação sobre Ruralidades, chegamos aos protagonistas 

desta dissertação: as Juventudes Rurais, fazendo-se necessário situá-las.   
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Durston (1998) destaca sobre o termo juventude a importância de considerar os 

seguintes aspectos a fim de caracterizá-lo: o ciclo de vida da pessoa, o local onde ela vive, 

bem como as relações intra e intergeracionais que compõem seu processo de socialização. Em 

vista disso, o autor valoriza o ciclo de vida do indivíduo em detrimento da faixa etária, 

ressaltando diferenças de gênero e características individuais. Ademais, o autor expõe a 

possibilidade de um modelo acerca da juventude rural, apreendendo as etapas escolar, além de 

ajudante no trabalho, parcial independência econômica, recém-casados e pais de jovens.  

Já Paulo (2010) defende que não se pode falar de uma juventude, mas de juventudes, 

no plural, pois identidades ou condições juvenis não estão presas a estratificações; ao 

contrário, ressalta o autor, estão conectadas a questões históricas, sociais e culturais, devendo-

se considerar disparidades regionais, relações campo-cidade, bem como diversidades de raças 

e gênero. Por outro lado, além das desigualdades econômicas, raciais e de gênero, há também 

as geracionais, que determinam diversas formas de subordinação e relações de poder (Oliveira 

& Prado, 2013).  

Ao se tratar de juventudes, V. Silva (2016) percebe, em suas palavras, que “a fluidez e 

flexibilidade conceitual” (p. 93) relacionam-se com o percurso dos seus protagonistas em 

serem contínuos ou “constantes” (idem), nos termos da autora, em detrimento de um aspecto 

fixo, estruturado, padronizado e determinado por fatores geracionais, de gêneros e idades. 

“Compreender as juventudes rurais, portanto, implica na tarefa de situá-las nos contextos 

novos das ruralidades, onde o que é urbano e o eu que é rural escorregam entre os cenários, 

desenhando várias possibilidades de configuração de ruralidades e urbanidades” (V. Silva, 

2016, p. 95).  

À vista disso, voltar-se para as juventudes é considerar seus próprios entendimentos 

sobre a temática, suas relações com o mundo, além de seus movimentos interiores e exteriores 
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(Cavalcante & Silva, 2016). É, assim, esboçar juventudes ditas rurais atravessadas por 

movimentos e diversidades (V. Silva, 2016). 

Nesse contexto, Durston (1998) denuncia a escassez de estudos sobre combate à 

pobreza rural e jovens rurais na América Latina e no Caribe, assim como a ausência de um 

marco conceitual geral e atualizado, que considere a diversidade da juventude rural, pois, para 

o autor, esses jovens relacionam-se diretamente com o desenvolvimento rural em médio e 

longo prazos. Além disso, destaca que a invisibilidade a qual envolve os jovens é similar a 

vivenciada pelas mulheres rurais quando se consideram as políticas públicas.  

Por sua vez, Stropasolas (2002) aponta que as demandas das juventudes rurais foram 

historicamente desconsideradas. Fato que, hodiernamente, vem causando desconforto nas 

instituições representativas, públicas e de pesquisa, assim como nos profissionais da área, por 

não terem, até o momento, marcos de atuação que acolham e compreendam a juventude rural 

e seu papel no novo campo. Compartilhando, ainda, que muitos pesquisadores e 

representantes de políticas no campo desconsideram ou não valorizam a diversidade da 

juventude rural, ao mesmo tempo em que reflete sobre a representação dessa categoria na 

atualidade. Para o autor, a juventude, por um lado, relaciona-se à família e ao privado e, por 

outro, ao público, ao coletivo. De modo que, a sociedade entrega ao jovem esperanças e 

crenças de inovação ao mesmo tempo em que as cercea (Stropasolas, 2002). 

 Já Durston (1998) reconhece que especialistas sobre desenvolvimento rural têm 

despertado sobre o papel dos jovens do campo, os quais com maior grau de instrução, 

criatividade e inovação em relação a seus antecessores, podem cooperar ativamente para o 

desenvolvimento de suas comunidades.  

Dentre as vantagens na solução das questões que envolvem a juventude rural, 

Stropasolas (2002) destaca o papel que os jovens podem desenvolver quanto, nas palavras do 

autor, à “erosão social e cultural” (p. 262) nas comunidades rurais, além de movimentar os 
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domínios que envolvem emprego, educação e lazer, não esquecendo da luta pela equidade 

entre gêneros e amplio, entre gerações.  

No entanto, para essas possíveis contribuições dos jovens se consolidarem, faz-se 

necessário que eles sejam incluídos, de fato, nos âmbitos social, econômico e político. 

Esmiuçando acerca das hierarquias que atravessam a agricultura familiar, apenas uma 

abrangente ação política, reconhecedora dos agenciamentos nas esferas econômicas, 

estruturais, simbólicas e individuais teria condições de dizimar as estruturas produtoras e 

ratificadoras das desigualdades de geração e gênero tão entranhadas na zona rural, ao mesmo 

tempo, garantindo espaço e voz para os jovens (Stropasolas, 2002). Desse modo, o referido 

autor defende que demandas e reivindicações dos jovens chamarão a atenção da sociedade na 

medida em que os jovens consolidarem suas redes de apoio para além de suas comunidades, 

bem como desempenharem tarefas que se voltem para a coletividade em detrimento de 

interesses pessoais. 

Durston (1998) acredita que para as políticas públicas dirigidas à juventude rural terem 

eficácia, devem-se alinhar tanto com a condição atual do jovem, quanto com suas perspectivas 

futuras. Sendo assim, para respaldar tal afirmação, desenvolveu alguns argumentos.  

Primeiramente, o autor defende que os jovens possuem maturidade para ter acesso, por 

exemplo, a créditos e contribuírem com o desenvolvimento rural, além de mais educação, 

criatividade e capacidade de inovação que seus ascendentes. A segunda justificativa 

relaciona-se à disposição dos jovens para o serviço comunitário, podendo favorecer, inclusive, 

melhor qualidade de vida para as gerações mais antigas da comunidade. O terceiro argumento 

defende a necessidade de informações sobre saúde, até mesmo durante os programas de 

capacitação técnica, a fim de evitar transtornos na saúde dos jovens rurais. Já a última razão, 

associa-se ao fato de os jovens pobres vivenciarem as responsabilidades, em outras classes 

sociais destinadas aos adultos, ao mesmo tempo em que iniciam seus relacionamentos 
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afetivos. Dito de outro modo, a última razão correlaciona-se com a perspectiva de desenvolver 

habilidades voltadas para uma melhor qualidade de vida desses jovens (Durston, 1998). 

Entretanto, o autor em questão busca explicar os jovens rurais a partir do ponto central 

em que eles são controlados pela soberana autoridade paterna, regendo as relações de poder, 

as escolhas e a posição na hierarquia familiar em que os jovens estão inseridos. Isso 

caracteriza uma juventude rural submissa a uma estrutura tradicional de família, na qual o pai 

é o chefe, tendo mais poder sobre os demais membros. No cenário, destacamos o patriarcado 

enquanto o domínio dos homens em relação às mulheres, no qual é o pai quem determina os 

direitos e deveres de seus descendentes (Povinelli, 2006). Ademais, a autora associa, 

hodiernamente, o patriarcado ao maior prestígio e controle por parte dos homens nos 

contextos sociais, culturais e político-econômicos. 

Castro, Martins, Almeida, Rodrigues e Carvalho (2009) confirmam essa realidade em 

suas pesquisas, ao observarem que o sistema patriarcal, existente no meio rural, constitui um 

obstáculo laboral para os que desejam ficar na terra dos pais, em virtude, por exemplo, de não 

terem autonomia para decisões sobre o que produzem, pois tanto a terra quanto seus produtos 

pertencem à figura paterna.  

Além disso, fatores que contribuem para a saída da juventude do campo estão 

relacionados à busca por autonomia, ascensão social e acesso a circunstâncias sociais como 

trabalho, educação e lazer, geralmente, escassas no meio rural (Barcellos, 2014). Sendo assim, 

permito-me inferir, inclusive, que os jovens almejam vivenciar sua sexualidade com maior 

liberdade na cidade, distante dos olhos e do julgamento familiar e comunitário. 

O êxodo rural relaciona-se, ainda, com o reconhecimento por parte dos agricultores, 

em especial dos jovens, dos maiores benefícios na cidade acerca, por exemplo, do ganho do 

trabalho assalariado em relação ao agrícola (Kischener, 2015). 
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Corroborando a discussão, Stropasolas (2002) compreende esse movimento juvenil 

como uma reivindicação diante do cenário rural, relacionando-o com as percepções 

harmoniosas e uniformes sobre rural, família, juventude e casamento, que reforçam as 

relações desiguais de geração e gênero, comprometendo os ideais juvenis.  

Diante disso, Castro et al. (2009) frisam a associação existente entre jovens rurais e 

migração do campo para a cidade, destacando que a decisão por ficar ou sair da zona rural 

envolve diversos fatores relacionados à construção da categoria juventude e dos seus 

disputados significados.  

Stropasolas (2002) compartilha que os jovens demandam transformações no meio 

rural no que tangem às relações sociais, de geração e de gênero. Contudo, não tendo boas 

expectativas acerca dessas mudanças, migram. Esse processo, segundo o autor, traz muitos 

desafios para alguns jovens, que mesmo buscando suas melhorias não conseguem se adaptar, 

plenamente, na cidade. Assim, mantendo um forte vínculo com sua origem, retornando às 

comunidades nos finais de semana. 

Nessa conjuntura, Kischener (2015) indica a tensão vivenciada pelos jovens entre os 

preceitos familiares e comunitários e o universo da cidade. De modo que, muitas vezes, os 

jovens almejam experiências propiciadas pela urbanidade. Do outro lado, a nostalgia acerca 

dos vínculos construídos ao longo da vida e, segundo o autor, os reflexos na comunidade, que 

tende a diminuir com a saída dos jovens, tornando as relações mais individualizadas e 

distantes. No entanto, Stropasolas (2002), apesar de identificar que a migração das jovens tem 

causado apreensão tanto nos jovens que ficam no campo, quanto nas lideranças 

representativas, alerta que esse evento ainda não foi plenamente apreendido pelos que lidam 

com a agricultura familiar. Além disso, esse último autor questiona a lógica causal entre 

migração juvenil e comprometimento cultural do campo. Inicialmente, argumenta que o 

processo migratório não deve relacionar-se apenas às motivações externas, o que me faz 
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deduzir a referência do autor aos fatores culturais que estimulam a saída dos jovens. Ademais, 

o autor lembra o impacto que o mercado desempenha sobre as culturas rurais.  

Em estudos realizados, Cavalcante e Silva (2016) encontraram que sair do campo, por 

um lado, representa um certo privilégio; enquanto por outro, relaciona-se com conflitos 

comunitários e intergeracionais, por exemplo, ao serem vistos como pedantes, com a 

demarcação de novos espaços sociais quanto à origem dos migrantes. As autoras lembram que 

durante o processo migratório as relações estabelecidas com as juventudes ditas urbanas 

favorecem modificações tanto visuais - novos acessórios e modos de usar o cabelo - quanto 

comportamentais - atividades de lazer e de consumo -, marcando momentos de trocas de 

experiências, que podem relacionar-se com a construção de novas identidades por parte, 

também, dos jovens rurais.  

Nesse cenário, merece destaque o retorno da migração, tendo em vista que essas novas 

identidades juvenis, ao serem compartilhadas, mesmo sendo percebidas com estranhamento 

por comunidade e família, tendem a mudar esses territórios e suas relações a partir do 

processo de negociação entre os atores sociais envolvidos: juventude, família e comunidade 

(Cavalcante & Silva, 2016). 

De uma forma geral, refletindo sobre a migração dos jovens rurais, são elencados 

alguns pontos positivos desse processo. Em comunidades pobres, a produtividade a partir da 

terra está comprometida ou ela foi dividida em pequenas partes para os herdeiros; além disso, 

a saída de alguns pode relacionar-se a condições para permanência de outros, enquanto a 

educação nativa, via de regra, não é de qualidade (Stropasolas, 2002). 

Nessa circunstância, o mencionado autor partilha pesquisas voltadas para a temática, 

apontando que, na agricultura familiar, a migração ocorre em bloco. Para tal, a saída é 

planejada e conta com familiares ou conhecidos na cidade. A princípio, segundo ele, as moças 
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trabalham como domésticas, almejando melhores oportunidades de emprego por estarem na 

cidade e vinculadas a grupos de socialização de jovens imigrantes do campo.  

 Diante disso, Stropasolas (2002) aponta, ainda, que, em virtude do contato com 

diferentes contextos, os jovens transformam a noção de rural, distanciando-se da percepção 

das instituições oficiais, as quais rotulam as pessoas a partir do espaço onde as encontraram, 

considerando parâmetros econômicos, quantitativos e estatísticos.  

Por sua vez, ainda em relação ao processo migratório, Durston (1998) relaciona o 

maior tempo de vida dos pais com o grau de instrução dos filhos jovens adultos, pois, ao 

mesmo tempo em que tensionam as discussões sobre herança, colocam a migração como uma 

forte possibilidade para aqueles com mais educação. Por outro lado, o referido autor expõe 

que jovens com pouco estudo, que constituíram família, têm a imigração temporária como 

uma estratégia, almejando a obtenção de renda.  

 Sobre a educação, estudos realizados na zona rural apontam que, cada vez mais, filhos 

de agricultores estão estudando nas cidades. No entanto, esse processo é conflituoso, pois 

valorizar os estudos em prejuízo do trabalho compromete as representações sobre a 

agricultura familiar (Stropasolas, 2002).  

Acerca dessa temática, julgo relevante compartilhar que não é raro a chegada desses 

conflitos para a Psicologia do IFRN-SPP seja através de discentes ou dos pais. Geralmente, os 

estudantes queixam-se da cobrança recebida pelos familiares por dedicarem-se 

exclusivamente aos estudos em detrimento do trabalho, relatando a não compreensão deles 

quanto à necessidade de dispensar tempo às atividades escolares além dos horários de aulas, 

seja na instituição, em casa ou em ambos. Além disso, sentem-se angustiados diante dos 

argumentos que todos os jovens da comunidade e família trabalham e estudam, exceto eles. 

No entanto, por muitas vezes, o contra-argumento acerca de que a qualidade de ensino das 

escolas municipais e estaduais favorecem a conciliação dessas atividades quando comparado 
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ao ensino dos Institutos Federais e, consequentemente, a necessidade de maior investimento 

de tempo para a educação, não são aceitos ou compreendidos pelos familiares.  

Por sua vez, alguns pais indagam, por exemplo, a real necessidade de seus filhos 

estarem na instituição além do período de sala de aula, relatando, ainda, a dificuldade de 

mantê-los na instituição, em algumas situações, devido à perda de mão de obra ou, ainda, do 

aumento dos custos com transporte e alimentação, por exemplo.  Nessa última situação, 

fazemos o encaminhamento para o Serviço Social do IFRN-SPP a fim de que eles, caso ainda 

não tenham conhecimento, sejam apresentados aos programas de Assistência Estudantil que, 

de um modo geral, objetivam propiciar acesso, permanência e êxito aos estudantes com 

desfavorável condição socioeconômica.  

Por outro lado, conforme Stropasolas (2002), pesquisas indicam que a educação nas 

zonas rurais vem sendo valorizada e considerada como determinante na mudança de vida, 

tornando-se um investimento familiar tanto em virtude de questões financeiras quanto das 

adaptações realizadas com a saída dos jovens, em especial, das moças. Dito de outro modo, 

percebe-se a educação como um artifício dos filhos para afastarem-se da agricultura, entrando 

em contato com outras possibilidades de vida, mas não desconsiderando as diferentes 

percepções acerca do rural, abrangendo questões como família, casamento e educação 

(Stropasolas, 2002). 

Já Kischener (2015) reflete que a baixa qualificação dos jovens do campo deve-se à 

negligência do Estado, bem como aos valores culturais, os quais privilegiam a força de 

trabalho juvenil em relação à educação. Por outro lado, o autor destaca que os projetos de vida 

dos jovens rurais ganham espaço a partir das recentes políticas públicas de acesso à escola e à 

comunicação no campo, flexibilizando tradições antes tão austeras. 

Acerca dessas políticas públicas, podemos citar a atuação do Ministério da Educação 

(MEC) através das políticas de expansão e interiorização, aproximando educação e questões 
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territoriais. Desse modo, conforme A. R. da Silva e Terra (2013), a expansão da rede federal 

de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) constituiu estratégia do MEC como fator para 

o desenvolvimento local e regional.  

Quanto ao termo expansão, Costa (2017) menciona que epistemologicamente origina-

se do latim no sentido de espalhar, esticar, alargar e esparramar, tendo diversos significados. 

No cenário, a autora adota o termo como “movimentar-se para além de, sem, contudo, perder 

seu ponto de ancoragem, estando o expandido, ao mesmo tempo, aqui e lá” (Costa, 2017, p. 

257). Desse modo, para ela, a expansão caracteriza-se por movimentos contínuos encontrados 

em todas as sociedades, que envolvem aumento e deslocamento populacional, bem como 

ocupação e ampliação dos espaços geográficos, fatores também encontrados nas políticas 

públicas que se relacionam com o desenvolvimento local, regional e nacional.  

Já a interiorização, também presente em todas as sociedades, é considerada base para o 

processo de expansão, significando - nesse contexto - ampliar, expandir para o interior; assim, 

ratificando que expansão e interiorização são movimentos equivalentes (Costa, 2017). 

Em relação à política pública de expansão e interiorização da educação, envolveu os 

aspectos social, geográfico e de desenvolvimento (A. R. da Silva & Terra, 2013). 

O programa Territórios da Cidadania destacou-se no âmbito social, com a valorização 

do meio rural e do desenvolvimento regional sustentável a fim de estimular o crescimento 

econômico e garantir os direitos sociais e de cidadania (Brasil, 2008). A proposta era 

estabelecer um plano de ações para cada território, a partir de parcerias entre sociedade, 

ministérios, gestões municipais e estaduais, otimizando a eficácia da atuação do poder público 

junto aos territórios, com foco na diminuição das desigualdades regionais, do êxodo rural, 

bem como na evolução do Índice de Desenvolvimento Humano (Brasil, 2008).  

Para tal, o programa entendeu os territórios rurais a partir de sua identidade social, 

econômica e cultural, considerando aspectos como: conjunto de municípios organizados em 
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territórios rurais de identidade com até 50 mil habitantes e densidade populacional menor que 

80 habitantes/ km2, que estejam integrados com os Consórcios de Segurança Alimentar e 

Desenvolvimento Local, do Ministério do Desenvolvimento Social e/ou Mesorregiões, do 

Ministério da Integração Nacional (Brasil, 2008). Desse modo, de acordo com A. R. da Silva 

e Terra (2013), quanto ao aspecto social, o MEC buscava atender aos Territórios da 

Cidadania. 

Acerca do aspecto geográfico, priorizou-se municípios com mais de 50 mil habitantes 

ou microrregiões não atendidas e sem escolas federais, interiorização da educação pública 

profissional e tecnológica, além da universalização do acolhimento às mesorregiões do país 

(A. R. da Silva & Terra, 2013).  Em relação ao aspecto do desenvolvimento, segundo esses 

autores, para recebimento dos novos campi, os critérios circundaram municípios envolvidos 

por notáveis investimentos e com arranjos produtivos locais.  

Desse modo, considerando os critérios adotados, o MEC almejou contribuir para o 

desenvolvimento de um Brasil com menos desigualdades, tendo a expectativa de que os 

Institutos Federais se sobressaíssem no campo tecnológico nacional a partir do estreitamento 

dos vínculos com as produções locais, visando o crescimento tecnológico-científico tanto 

local quanto regional (A. R. da Silva & Terra, 2013).   

 Nessas circunstâncias, L. T. Silva (2014) acrescenta a percepção geográfica sobre as 

políticas de educação, com a valorização do olhar holístico sobre passado, presente e futuro, 

dito de outro modo, sobre história/periodização, realidade/espaço vivido e devir/prospecção; 

além de estudos cuidadosos acerca do contexto onde as escolas estão inseridas, que envolvam 

questões socioeconômicas-espaciais, de infraestrutura, demográficas, ambientais, culturais, 

bem como de ideais e políticas educacionais. 

 O mencionado autor defende que municípios, estados e regiões possuem 

especificidades quanto às características citadas, as quais são determinantes para 
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desigualdades geográficas da educação, referindo-se ao modo desigual como as instituições 

de ensino, em seus diferentes níveis, são distribuídas, qualitativamente e quantitativamente, 

nos diversos espaços; acrescento, nos diversos territórios.  

Nesse cenário, merece destaque a política pública educacional de expansão e 

interiorização das instituições federais de ensino, envolvendo as Universidades Federais e a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Institutos Federais de Educação, 

Universidades Tecnológicas, Centros Federais de Educação Tecnológica e Escolas Técnicas 

vinculadas a Universidades) com ênfase no processo de Ifetização em virtude da maior 

expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - IF’s (L. T. Silva, 2014).  

Quanto ao ensino superior, ressaltam-se as seguintes estratégias: Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI), Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Melo, Melo & Nunes, 2009), ampliando 

o ingresso e regionalizando as ofertas de vagas públicas no Brasil. Além disso, ainda hoje, a 

interiorização da educação superior pública representa, em diferentes territórios brasileiros, a 

única possibilidade para muitos dos brasileiros acessarem às universidades (Costa, 2017). 

Acerca dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, onde esta pesquisa 

foi realizada, temos a Lei 11.892/2008 que os instituiu. O art. 2º menciona os Institutos 

Federais como instituições multicampi e pluricurriculares de educação básica, profissional e 

superior, especializados na educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino (Brasil, 2008). Já o art. 6º, destaca que as finalidades dos Institutos atravessam 

questões como o desenvolvimento local, regional e nacional, considerando demandas sociais, 

particularidades locais e regionais, bem como aspectos socioeconômicos e culturais (Brasil, 

2008).  

Aqui, associamos a valorização das potencialidades locais e regionais com a tendência 

de minimizar as disparidades econômicas e sociais entre os diferentes territórios, - muitos, 
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geralmente, excluídos historicamente - o que se relaciona diretamente com os objetivos do 

MEC de: 

promover a formação de profissionais qualificados, fomentando o desenvolvimento 

regional, estimulando a permanência de profissionais qualificados no interior do 

Brasil; expandir, ampliar e interiorizar a rede de Institutos Federais, democratizando e 

ampliando o acesso de vagas na EPT; potencializar a função social e o engajamento 

dos Institutos Federais como expressão das políticas do Governo Federal na superação 

da miséria e na redução das iniquidades sociais e territoriais (A. R. da Silva & Terra, 

2013, p. 3). 

Em suma, o diálogo com os territórios é imprescindível para que os Institutos Federais 

participem do processo de minimização das desigualdades no país. L. T. Silva (2014) percebe 

nessa política pública de expansão e interiorização o acentuado caráter regional/territorial, o 

qual descentraliza os investimentos dos grandes centros urbanos, para os pequenos e médios 

municípios, aliando acesso à educação e desenvolvimento dos territórios. 

À vista disso, essas políticas públicas almejam afastar, cada vez mais, percepções 

sobre as juventudes rurais que estejam conectadas ao “estigma da pobreza, pouco estudo, 

atraso; pessoas que falam errado e não sabem se conduzir (diga-se, na cidade...)” (V. Silva, 

2016, p. 97). Afinal, segundo a autora, os atuais jovens ditos rurais, convivem profundamente 

com o mundo urbano nas escalas local, nacional e internacional, alcançando atualidades e 

apreensões, diariamente, através dos diferentes meios de comunicação. 

Quanto ao impacto dessas políticas junto aos jovens, evidenciamos o estudo realizado 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima, Campus Novo Paraíso, 

por Arruda e Carneiro (2010). Para as autoras, o processo de expansão e interiorização da 

educação possibilitou o acesso de jovens rurais a uma educação pública de qualidade, 
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podendo implicar na transformação de suas vidas quanto, em especial, às atividades do 

campo. 

Nesse cenário, em relação à globalização, Durston (1998) percebe um impacto 

negativo na juventude rural quanto à disseminação do consumo, em especial, pela televisão, 

bem como a transmissão da imagem acerca da cultura e da vida do campo. Reconhecendo, 

entretanto, a importância de informações sobre democracia, justiça social e direitos humanos 

transmitidas pelos meios de comunicação.  

 Nessa esfera, Durston (1998) comenta, ainda, sobre o maior contato dos atuais jovens 

com a tecnologia, principalmente, com a informática, identificando-a como um relevante 

instrumento para o desenvolvimento rural ao propiciar acesso aos diversos tipos de 

informações. Todavia, Stropasolas (2002) ressalta a contribuição do feminismo ao colocar em 

xeque o vínculo entre modernidade e autonomia feminina, enunciando que o acesso à 

tecnologia não implica, de fato, impactos positivos nas relações de poder conjugais, as quais, 

no entanto, perpetuam a imagem da mulher dona de casa e ajudante do homem na terra.  

Segundo Durston (1998), em todas as culturas tradicionais, as mulheres encontram-se 

submissas à autoridade do homem. Nesse cenário, o referido autor expõe outro ponto de 

tensão vivenciado na zona rural: os conflitos intergeracionais - permeados por assuntos como 

terra e autoridade - ocorrem devido a diferentes significados para uma mesma fase. 

Esmiuçando, enquanto o pai vislumbra na juventude as melhores chances de acumular 

recursos; para filhos e filhas, ela corresponde ao interesse em quebrar o vínculo de controle e 

dependência em relação ao genitor. Some-se a isso, nos dias atuais, fatores como educação e 

trabalho assalariado.  

Além disso, Durston (1998) destaca que nas localidades mais pobres, geralmente, a 

autoridade é representada pelos jovens os quais não herdaram terras e têm crianças, 

necessitando, assim, de maior suporte, inclusive, financeiro. De modo que, com o passar do 
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tempo, os chefes de família têm mais chances de adquirir recursos com o trabalho dos filhos 

jovens solteiros. Nessa fase, a autoridade ainda é do pai, a qual, se por um lado, pode ir 

diminuindo à medida que eles casam e constituem suas próprias famílias, por outro, pode 

incorporar a mão de obra de noras e netos. No entanto, a concentração de rendimentos 

minimiza-se consideravelmente, juntamente com o controle, quando a herança é dividida e os 

filhos tornam-se independentes. 

Por seu turno, Stropasolas (2002) expõe que o controle dos mais velhos, muitas vezes, 

ligado à herança já não faz muito sentido nos dias atuais. Em conformidade com o autor, isso 

ocorre diante das mudanças, envolvendo educação, bem como novas perspectivas, inclusive, 

econômicas. Sendo assim, ser deserdado já não é tão impactante. Na oportunidade, o autor 

menciona a migração, com destaque às moças, que refutando a vida dita agrícola, partem para 

a urbanidade. Tal assertiva é ratificada por Durston (1998), para o qual, cada vez mais, jovens 

mulheres têm saído do campo, almejando educação e trabalho assalariado não 

necessariamente manual ou tido como feminino. 

Buscando superar esses conflitos entre as gerações, Durston (1998) propõe o desafio 

do diálogo e de outras alternativas de produção, aos filhos, que não envolvam a terra. Dessa 

maneira, mencionando as transformações hodiernas, o autor discorre sobre as atuais tensões, 

abrangendo as novas perspectivas dos jovens e os tradicionais desejos dos pais acerca do 

futuro dos jovens. Com menos filhos e a maior inserção desses na escola, os genitores tendem 

a ter menos controle sobre o trabalho dos jovens atrelado ao aumento do desinteresse deles em 

herdar e trabalhar na terra. Além disso, em virtude da melhor qualificação, os filhos almejam 

emprego fora do campo, afastando-se, assim, do domínio patriarcal. Já para as jovens do 

campo, consoante o autor, além das oportunidades dos jovens, elas questionam os papéis de 

mãe e dona de casa, contrariando a estrutura machista e superando o tempo de educação 

formal dos jovens rurais na América Latina.  
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De fato, na zona rural da América Latina, 18,9% e 38,5% dos jovens, assim como 

20,4% e 41,2% das jovens concluíram o ensino médio, respectivamente, em 2002 e 2014, de 

acordo com a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2017). Entretanto, não 

desconsiderando o avanço, nesse período, acerca do quantitativo de jovens rurais que 

concluíram a educação básica, a referida comissão denuncia, com preocupação, que 61,5% 

dos jovens e 58,8% das jovens do campo não finalizaram o ensino médio. 

 Adentrando a discussão de gênero e divisão do trabalho, Stropasolas (2002) acentua a 

situação das jovens, que, muitas vezes, se veem compelidas a desenvolverem seus planos de 

vida fora das comunidades rurais. A decisão ocorre em virtude da organização da agricultura 

familiar, que não as remunera pelo trabalho realizado, acirrando, assim, a exclusão social, as 

diferentes desigualdades e os conflitos de gênero e os intergeracionais como a sucessão, via 

de regra, destinada aos homens jovens. 

Em vista disso, sobre a divisão do trabalho familiar, Kischener (2015) menciona o 

papel da mulher atrelado à casa, cuidando dos filhos e das atividades do lar, enquanto a do 

homem volta-se para o mercado, de modo que, quando a mulher se aproxima dessa atividade 

externa, o tempo despendido é entendido como ajuda ou auxílio ao homem, não recebendo, 

assim, o reconhecimento em tal atribuição.  

Ainda na conjuntura, Kischener (2015) discute o favoritismo, quase naturalizado, 

pelos filhos em detrimento das filhas em virtude, segundo ele, da tradição e da baixa 

escolaridade dos genitores. Esmiuçando, o autor traz à tona a cultura do recebimento de dotes 

pela família do noivo. Do outro lado, a não rentabilidade de se ter filhas. O plano, então, 

passou a ser prepará-las para o trabalho na cidade ou casá-las, prioritariamente, com parentes 

filhos de agricultores.  

Corroborando o debate, Stropasolas (2002) expõe que a relação entre pouca terra e 

muitos herdeiros teve como resultado a exclusão das mulheres da herança e, então, a 
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distinção, quanto ao casamento, entre herança e dote. Sendo assim, as mulheres não herdavam 

terra, tendo em vista que, com o matrimônio, passavam a fazer parte de outra família. 

Desse modo, o controle paterno - amplio, do homem - atravessa as relações de 

trabalho doméstico e de organização dos lotes da terra, criando estratégicas de vigilância, 

principalmente, para as mulheres jovens. Esses dispositivos amplificam-se da vivência 

familiar para outros espaços sociais, como os de decisão política na comunidade (Castro, 

2008). 

Acerca da posição de mulheres e jovens na zona rural, destaca-se que as 

invisibilidades dessas classes são ratificadas por instituições e agentes, que, diante dos lucros, 

investimentos pessoais e tecnológicos, bem como questões relacionadas à gestão, voltam-se 

para os homens. Desse modo, comprometendo as mulheres, que apesar de terem domínio 

acerca da atividade, são reservadas de poder, saber e voz (Stropasolas, 2002). 

Dito de outro modo, os filhos são, concomitantemente, mão de obra e sucessores do 

pai, enquanto as mulheres, sejam mães ou filhas, via de regra, têm sua autonomia e poder de 

decisão limitados. Outrossim, enfatiza que, geralmente, mulheres e jovens não possuem 

renda, pois mesmo que trabalhem em tempo integral e nas mesmas atividades que os homens, 

seus esforços são percebidos como ajuda.  

À vista disso, o sexo biológico funcionava como etiqueta no nascimento, 

determinando a posição hierárquica que o recém-nascido ocuparia ao longo da vida. No caso 

das mulheres, lugar de submissão, ratificado pela Igreja, num contexto patriarcal e autoritário 

(Stropasolas, 2002).  

Nesse cenário, o autor demonstra preocupação diante da percepção dos dominados ao 

naturalizarem essa relação de poder, o que segundo ele, tende a relacionar-se com a 

desvalorização, além da autodepreciação ou autodesprezo por parte dos subordinados. 
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Ademais, indica que a combinação família, terra e cultura são indivisíveis na reprodução 

social do campo, expressa em hierarquias entre gerações e gêneros.  

No contexto, em pesquisa realizada, os jovens acessados por Stropasolas (2002) 

identificam o avô como uma pessoa que institui respeito aos seus descendentes, apontando 

uma relação permeada por conflitos, combinando temor e admiração. Enquanto a avó, 

compartilha o ambiente com as crianças, demarcando o que é permitido ou não se fazer, em 

especial, nas brincadeiras.  

 Ainda em sua pesquisa, sobre o vínculo dos jovens com seus pais, o autor mencionado 

identifica entendimentos diferentes sobre a posição do homem, que, segundo ele, relaciona-se 

com as transformações pelas quais o campo vem passando, inclusive, expressas pelos 

conflitos que envolvem os jovens na agricultura familiar. Nesse cenário, por um lado, os 

jovens relatam o temor que tinham do pai autoritário, por outro, o autor observa a 

maleabilidade desse papel junto às novas gerações com a amenização desse medo. 

Além disso, Stropasolas (2002) discorre que essa flexibilidade apresenta-se nas 

relações familiares, destacando a sexualidade a qual, apesar da polêmica e do preconceito que 

a circunda, os jovens identificam a mentalidade aberta por parte de algumas pessoas, em 

especial, pelas mães. Nessa conjuntura, o autor enfatiza o papel desempenhado pelos 

movimentos das mulheres na atualidade, que chega ao campo, a partir da luta de agricultoras, 

alterando padrões acerca da família.  

  Em outra perspectiva e fortalecendo a discussão sobre gênero na juventude rural, R. 

A. da Silva e Menezes (2016) refletiram sobre o uso de álcool entre jovens quilombolas, 

identificando a questão cultural do uso dessa substância, em virtude da preservação do seu 

consumo entre as gerações. Ao mesmo tempo, chamam atenção para o consumo excessivo do 

álcool atrelado a inexistência de procedimentos para o uso autônomo. 
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A partir do estudo realizado, as autoras fazem uma associação entre as relações de 

gênero e o consumo do álcool, de modo que consumir bebidas fortes e em grande quantidade 

é um indicativo de masculinidade. Ademais, identificaram nas falas masculinas a aceitação da 

ingestão de álcool por mulheres. Todavia, com algumas restrições, por exemplo, associadas 

ao local do consumo, refutando, no caso, a presença delas nos bares. Pensamento, inclusive, 

compartilhado por algumas mulheres que não bebem. 

Nesse cenário, em conformidade com R. A. da Silva e Menezes (2016), o consumo de 

álcool pelos homens é aceito e tido como natural, enquanto para as mulheres representa 

desonra, em especial, quando ocorre no bar. Sendo assim, para as autoras, a estrutura machista 

impregna a vida da comunidade pesquisada ao desenvolver diferentes papéis sociais para 

homens e mulheres, de modo que eles têm autoridade sobre a família e as mulheres, vigiando 

os corpos e os comportamentos delas devido à moral familiar.  

Desse modo, após discutir a juventude rural e suas expressões nos territórios rurais a 

partir da migração juvenil, da educação no campo e dos conflitos intergeracionais, é, 

considerando essa última denúncia sobre gênero e relações de poder, que nos encaminhamos 

para o capítulo seguinte, no qual abordamos as temáticas “Gêneros, diversidade sexual e 

relações de poder em contextos rurais”.  
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3 Gêneros, diversidade sexual e relações de poder em contextos rurais 

 

Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. 

CLARICE LISPECTOR 

 

A princípio, julga-se relevante apontar a carência de estudos acerca do objeto de 

discussão deste capítulo, em especial, quanto à diversidade sexual dos jovens na zona rural. 

De modo que, consoante anúncio realizado no capítulo anterior, nesse âmbito, os estudos 

voltam-se, prioritariamente, para as questões de gênero. Em vista disso, fazemos uma 

primeira reflexão: para além das desigualdades econômicas e sociais vivenciadas pelos jovens 

na zona rural, é plausível questionar se esse padrão, também, afeta o campo das sexualidades? 

Outro ponto a ser registrado é que este capítulo, bem como esta pesquisa, em 

conformidade com seus objetivos geral e específicos, não se propõe a abordar e tampouco a 

dar conta dos diferentes tipos de orientações sexuais, sexualidades, gêneros e suas 

terminologias. Por outro lado, aborda a temática diversidade sexual em sua amplitude, sem a 

preocupação de rotular ou classificar as diferentes expressões e práticas sexuais.  

Desse modo, adentrando o debate sobre gêneros, podemos, inicialmente, dizer que o 

seu binarismo é intrínseco ao binarismo dos sexos. Sendo assim, colocamos o corpo em lugar 

de destaque.  

Para Méllo (2012), o caráter de materialidade sensível do corpo o faz ser determinado 

enquanto biológico e natural, como se seu arranjo fosse, em seus termos, “autodefinido” (p. 

197) a partir de um material essencial, desconsiderando, assim, as práticas culturais. 

Ainda em conformidade com o autor, na Idade Média, o corpo masculino era o padrão 

uno, ou melhor, o “modelo de sexo único” (idem), não havendo a delimitação de um órgão 

sexual para a mulher, inclusive, quanto à nomenclatura de sua genitália. Com efeito, em 
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virtude do seu desenvolvimento inadequado, o órgão voltou-se para dentro, caracterizando a 

mulher como um homem inverso, colocando-o, assim, em um lugar de perfeição em 

detrimento da mulher aquém e imperfeita (Méllo, 2012). Dessa maneira, o autor compreende 

que essa suposta demarcação dos corpos feminino ou masculino tende a naturalizar as 

diversas formas de existência, fazendo uma distinção entre um corpo inerte e uma alma 

imortal e ativa.  

Essa perspectiva sobre o corpo foi, então, adotada pelo cristianismo - a exemplo do 

Gênesis, no qual o homem fisicamente perfeito cria a mulher - o qual dissemina 

demasiadamente essa divisão (Méllo, 2012) nas diversas épocas da história e instâncias da 

vida. Ademais, o autor lembra que não é acaso as personificações de Deus serem masculinas, 

bem como que corpo enquanto carne, é considerado ínfero em relação à alma, necessitando, 

então, ser ignorado e encoberto a fim de não comprometer a eterna salvação. 

Ainda no período histórico da Idade Média, segundo Foucault (2006), o cristianismo 

passou a analisar o desejo, não demorando muito, para apontá-lo enquanto constituinte do 

pecado tanto em relação às práticas sexuais quanto aos demais comportamentos da 

humanidade, obviamente, sem abordar o prazer.  

Nesse cenário, o mencionado filósofo ressalta, desde a época referida, o costume da 

confissão católica e, a posteriori, a atuação dos psicanalistas no intuito de desprenderem o 

desejo e compreenderem o inconsciente. Para ele, o corpo é apenas material de exame para a 

prática da confissão, a qual objetiva identificar como o indecente se produz e se mostra, de 

modo que sendo o desejo pretensioso, o corpo relaciona-se ao inconveniente, ao pecado. 

A partir do século XVIII, as atenções voltadas aos corpos valorizavam as diferenças e 

não as semelhanças, buscando, por exemplo, argumentos que subsidiassem a irrelevância do 

orgasmo feminino para a fecundação, o que seria um fundamento determinante para o 

“modelo de sexos opostos” (Medrado & Lyra, 2008, p. 818). Nesse cenário, o olhar 



57 

 

biomédico é estimado, pois com o respaldo da anatomia, essas diferenças são generalizadas 

destinando, consoante a natureza, os corpos masculinos à guerra e os femininos à maternidade 

(Méllo, 2012). 

À vista disso, podemos inferir que a proposição do binarismo entre os corpos e os 

sexos, apesar da intenção de mostrar-se naturalizada, necessariamente, tem por trás tanto 

interesses quanto impactos sociais e políticos, atravessados por relações de poder.   

Na verdade, para Méllo (2012), as distinções sexuais são desenhadas, diria, 

construídas, milímetro a milímetro, distanciando cada vez mais a igualdade entre os sexos. 

Segundo ele, os corpos são binariamente heterossexuais, assim como as almas, as essências 

masculina e feminina e os modos de ser, acrescento, de viver, fundamentalmente, masculino e 

feminino. Desse modo, nas palavras do autor “cria-se a perspectiva binária que vai além dos 

corpos chegando até as almas” (p. 198). 

 Nessa conjuntura, a qual tem a genitália como marco de corpos naturalmente e 

biologicamente definidos, determinantes para as vivências dos corpos, sejam essas sexuais ou 

não, discorremos sobre a temática gênero.  

Para Butler (2003), não é exequível que a compreensão cultural do sexo delimite a 

categoria gênero, tendo em vista que este deve se relacionar ao artefato de construção a que os 

sexos estão vinculados em detrimento de uma significação cultural cedida, por exemplo, a 

partir de um entendimento jurídico. A partir dessa concepção, há a desconstrução da ideia de 

que o sexo está para a natureza assim como o gênero para a cultura, pois, alinhado, inclusive, 

ao exposto anteriormente neste texto, a autora entende que o sexo, também, é construído 

numa perspectiva discursiva, atravessada e atravessando questões sócio-políticas-culturais.  

 Desse modo, problematiza-se a visão de que o gênero representa significados culturais 

intrínsecos ao corpo sexuado, ao relacioná-lo linearmente com um sexo delimitado com base 

em características rígidas (Butler, 2003). Para a autora, faz-se necessário uma drástica ruptura 
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entre gêneros culturais e corpos sexuados no processo de separação sexo/gênero, pois não faz 

sentido que “a construção de ‘homens’ aplique-se exclusivamente a corpos masculinos, ou 

que o termo ‘mulheres’ interprete somente corpos femininos” (p. 24). 

Para Scott (1995), a definição de gênero vincula-se à circunstância de ele ser 

construído a partir das relações sociais que valorizam as diferenças entre os sexos, bem como 

ao fato de as relações de poder serem intrínsecas à categoria gênero. A autora menciona, 

ainda, o papel das instituições políticas, jurídicas, escolares, religiosas e científicas enquanto 

reforçadoras dos binarismos através, por exemplo, de conceitos como corrupção e inocência, 

poluição e purificação, escuridão e luz, os quais, indubitavelmente, fortalecem a distinção 

entre feminino e masculino, elegendo uma posição dominante em detrimento da outra, bem 

como disseminando tal cenário como consensual e harmônico.   

 Nessa perspectiva, a associação gênero-política caracteriza-se por uma relação de 

mão-dupla, de modo que o gênero torna-se uma importante ferramenta no processo de 

compreensão das complexas relações sociais; dito de outro modo, “o uso de ‘gênero’ enfatiza 

todo um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo 

sexo, nem determina diretamente a sexualidade” (Scott, 1995, p. 76). 

Por sua vez, Moraes (2005) propõe que o conceito de gênero é uma ferramenta política 

no que tange às relações entre homens e mulheres. E, estando inserido no contexto social, o 

autor valoriza a multidimensionalidade do conceito, indicando que as desigualdades entre 

mulheres e homens não são demarcadas pelas diferenças biológicas, mas construídas 

socialmente em diferentes tempos, lugares e espaços.  

Nessa direção, Butler (2003) considera que o gênero se relaciona ao estilo vivenciado 

pelo corpo, enquanto um grupamento de ações reiteradas envolto e regulado por uma rígida 

estrutura, de modo que, ao longo do tempo, solidifica-se e mostra-se de forma naturalizada.  
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Além disso, ressalta que muitos estudos voltados para as temáticas feministas e gays 

reconhecem o gênero como uma forma de regulação social (Butler, 2006). No entanto, 

destaca que legitimar gênero não consiste apenas em submetê-lo a forças exteriores como os 

dispositivos de legislação, militares ou psiquiátricos. Portanto, “el género es el mecanismo a 

través del cual se producen y se naturalizan las nociones de lo masculino y lo femenino, pero 

el género bien podría ser el aparato através del cual dichos términos se deconstruyen y se 

desnaturalizan” (Butler, 2006, p. 70).  

Nesse contexto e relacionando o debate de gênero ao contexto rural, temos que a 

agricultura familiar está intrinsecamente ligada ao arquétipo rígido e desigual das relações de 

gênero na área rural quando, por exemplo, as mulheres são confinadas ao espaço da 

comunidade onde vivem, claramente com restrições ao ir e vir (Cordeiro, 2012).  

Chamo atenção, aqui, para a lógica patriarcal expressivamente arraigada na nossa 

sociedade. Para Nader, Morgante, Silveira e Ferrari (2016), no Brasil, em virtude da forte 

influência do patriarcado, percebe-se uma hierarquia entre os sexos, de modo que, 

tradicionalmente, o homem esteve no lugar de protagonista social, já que seu lugar social 

sempre apareceu relacionado às atividades políticas e públicas, ocupando espaço de arrimo da 

família. Já as mulheres, ao longo da história, estiveram associadas às atividades reprodutivas, 

bem como aos cuidados do marido, dos filhos e da casa. 

Os autores ressaltam que a sustentação desse modelo de família e dessas divisões de 

papéis sociais entre mulheres e homens sobreviveram a diversas mudanças sociais. De modo 

que, apesar desse padrão ter se intensificado no país nas primeiras décadas do século XX, foi 

a partir de sua segunda metade que, de forma mais intensa, as bandeiras feministas 

colaboraram na luta pela equidade de direitos, bem como pelos processos de emancipação 

feminina e de desconstrução desse padrão social. 
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Nader et al. (2016) refletem sobre masculinidades com o intuito de compreender esse 

conflito, sua construção, assim como sua atuação nos dias atuais, inclusive, quanto à nova 

representação feminina. Em vista disso, tomam comportamento masculino ou masculinidade 

como uma construção social, a qual se apresenta de diferentes modos, considerando o lugar e 

o tempo em que está estabelecido. No entanto, em virtude da expressiva atuação da lógica 

patriarcal na civilização ocidental, comumente, a masculinidade torna-se sinônimo de 

superioridade e antônimo de feminilidade, a qual simbolizaria imperfeição e fraqueza.  

Sendo assim, para os referidos autores, essa concepção determinista e binária dos 

sexos, fomentou discursos de dominação dos homens em relação às mulheres, atravessando as 

relações sociais entre eles. Em suma, “o masculino, supostamente superior, se encarregaria de 

dominar a suposta inferioridade feminina, o que se reflete na divisão de papéis sociais, que 

por muito tempo garantiram o poder ao homem, em detrimento da mulher” (p. 264). Os 

autores destacam, ainda, que igualmente aos papéis sociais, esse padrão sofreu modificações 

no decorrer da história, objetivando se preservar nas diversas circunstâncias. 

Por outro lado, Medrado e Lyra (2008), a partir da perspectiva relacional do gênero 

problematizam as acusações destinadas aos homens, de certo modo, presentes tanto nas 

práticas discursivas acadêmicas quanto em parte do movimento feminista. Esmiuçando, os 

autores esclarecem que com esse posicionamento não buscam eximir a responsabilidade do 

indivíduo, mas valorizar o contexto social, o que, ao meu entender, implica a inclusão de 

outros atores sociais no processo. 

Dessa maneira, acreditam que a hierarquização, no decorrer dos diferentes tempos 

históricos, das relações entre homens e mulheres, masculino e feminino ou, ainda, nos 

homens e nas mulheres, provocou, por um lado, diversas iniquidades sociais contra as 

mulheres, as quais, apesar de terem angariado conquistas a partir das lutas sociais, 

permanecem distantes de uma verdadeira igualdade de gêneros (Medrado & Lyra, 2008). Para 
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os autores, no outro lado, os homens são convocados, diariamente, a prestarem contas sobre, 

nos seus termos, o “modelo hegemônico de masculinidade” (p. 826), o que para a maioria é 

impossível. 

Com efeito, eles defendem que essas relações não têm o homem enquanto único 

agente social, pois consideram que as relações de poder da coletividade dos homens são 

desenvolvidas por outros atores sociais como educação, mídia, religião, políticas públicas, 

homens e as próprias mulheres, o que, em minhas palavras, culmina com a internalização do 

binarismo dos gêneros e os comportamentos machistas. 

Em contrapartida, os movimentos feministas foram, ao longo do tempo, de extrema 

relevância nessa conjuntura ao lutarem pela ressignificação do lugar social da mulher e pela 

sua profissionalização e, consequentemente, pelo seu espaço no mercado de trabalho formal. 

Nesse novo cenário que se configurou, a dimensão do lugar masculino já não fazia mais 

sentido. Ademais, os movimentos feministas apoderaram-se de direitos políticos e sociais, 

encabeçando, inclusive, na década de 1980, a luta pelo assentimento da violência contra as 

mulheres enquanto questão social, além da colaboração política no desenvolvimento de 

políticas públicas destinadas à proteção da mulher (Nader et al., 2016). 

Acerca do assunto sexualidade e sua história, Foucault (2006), trilhando um caminho 

diferente do percorrido pela psicanálise, voltou-se não para o desconhecimento do desejo por 

parte do sujeito, mas para a construção coletiva, social e cultural da sexualidade. 

Nesse sentido, sobre a história da sexualidade, Foucault (2006), aborda, 

primeiramente, a Antiguidade grega e romana, na qual a sexualidade, respaldada pelo discurso 

da arte erótica, era vivenciada livremente. Em seguida, discorre sobre o cristianismo enquanto 

agente de destaque no veto da sexualidade e, portanto, do sexo e do prazer, ocasionando, 

assim, a repressão da sexualidade a partir de impedimentos morais; posicionamento adotado 

pela burguesia, que a partir do século XVI, coibiu a sexualidade de forma austera através de 
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meios mais severos. Segundo o autor, essa concepção perdurou até o fim do século XIX, 

quando Freud, juntamente, com movimentos culturais, políticos e sociais entraram em cena, 

convidando a sexualidade a quebrar seu silêncio.   

Foucault (2006) compartilha, ainda, que o cristianismo, quanto à sexualidade, foi 

caracterizado por três aspectos: desvalorização do prazer, reprodução como atribuição una da 

sexualidade e determinação da monogamia. Todavia, o autor defende que essas práticas já 

existiam no cenário romano, antes do cristianismo, de modo que a religião não foi a fundadora 

dessas normas, mas, não eximindo sua responsabilidade, a autora de inovações em medidas 

coercitivas e mecanismos de poder, objetivando a imposição da moral e da verdade.  

Nesse cenário, destaca-se o pastorado enquanto uma relação de dominação-

dependência, logo de poder, em que pessoas específicas exercem função de condução de 

outras pessoas, ou seja, são os pastores, que exercem o poder de comandantes nas sociedades 

antiga e romana, bem como no cristianismo (Foucault, 2006). Na realidade, conforme o autor, 

a obediência é a virtude principal do cristianismo, de modo que, o cristão deve ser humilde 

não só para obedecer ao pastor, mas a tudo e a todos. Essa relação de poder relaciona-se 

diretamente com a prática da confissão da religião cristã, método de investigação e análise da 

alma, do interior dos indivíduos, os quais devem sempre e frequentemente manter contato 

com os pastores e suas técnicas (Foucault, 2006). 

Dessa maneira, consoante ao referido filósofo, a chancela do cristianismo na história 

da sexualidade deveu-se, de fato, à prática dos sistemas de controle e poder, “que era ao 

mesmo tempo um mecanismo de saber, de saber dos indivíduos, de saber sobre os indivíduos, 

mas também de saber dos indivíduos sobre eles próprios e em relação a eles próprios” 

(Foucault, 2006, p. 72). Destarte, não foram a proibição e o repúdio da sexualidade que 

simbolizaram o papel da religião cristã junto à sexualidade, mas os mecanismos de poder e 

saber.  
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De todo modo, a sexualidade no Ocidente é envolta por impedimentos, que são 

parceiros dos discursos institucionais e científicos compulsivos quanto à sexualidade, 

presentes, ainda, nas sociedades hodiernas, as quais, inclusive, camuflam o prazer ao não 

valorizarem a arte erótica e seus desdobramentos (Foucault, 2006). Todavia, para ele, a 

ciência tem seu espaço garantido no trato da sexualidade dos indivíduos, indicando verdades 

tanto sobre seus sexos quanto suas práticas sexuais.  

Por outro lado, ainda segundo Foucault (2006), por mérito de Freud e das conquistas 

dos movimentos sociais, felizmente, a sexualidade foi libertando-se, tomando consciência, 

acrescento, corpo e expressando-se após séculos de nulidade coagida pelas morais cristã e 

burguesa.  

Desse modo, para Foucault (1976/1999), a sexualidade é confiscada, para dentro de 

casa, pela família conjugal. De modo que, com o objetivo reprodutivo, o casal legítimo 

impõe-se como modelo, posicionando-se enquanto norma, detendo o direito à fala e à verdade 

absoluta.  

Sobre a verdade, Foucault (1976/1999) a entende como um conjunto de procedimentos 

intrinsicamente ligado aos sistemas de poder, que reciprocamente se apoiam, induzem, 

produzem e reproduzem, inclusive, os enunciados, os quais valorizam a produção e a lei. Em 

outros termos, ele acredita que não há verdade sem poder, destacando que toda sociedade 

possui sua própria política de verdade, a partir da qual produz discursos verdadeiros atrelados 

a mecanismos e técnicas que os validam e sancionam ou os identificam como falsos, o que 

tem efeitos poderosos nas sociedades. 

Nessa perspectiva, consoante pensamentos de Foucault e considerando os estudos 

sobre gênero e cultura, P. S. Silva (2014) defende que a sexualidade é uma invenção sócio 

histórica construída a partir dos vários discursos sobre o sexo, objetivando produzir verdades, 

padronizar condutas, bem como legitimar saberes e atitudes. Para Foucault (1976/1999), 
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estamos submetidos à verdade, também, no sentido em que ela é lei e produz o discurso 

verdadeiro que decide, transmite e reproduz, ao menos em parte, efeitos de poder. “Afinal, 

somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados a 

certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que trazem consigo 

efeitos específicos de poder” (Foucault, 1979/2007, p. 180).  

À vista disso, Foucault (1976/1999) destaca que 

a sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que 

a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a 

formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se 

uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder (p. 100). 

Em outros termos, o autor caracteriza o dispositivo da sexualidade como uma rede 

heterogênea, envolvendo tanto o dito quanto o não dito a partir de leis, discursos, decisões 

regulamentares, estruturas arquitetônicas e premissas científicas. 

Nesse âmbito e sobre o sexo, Sales et al. (2016) exprimem que à volta dele e por ele, o 

mencionado dispositivo foi elaborado a fim de produzir a verdade, evidenciando que o sexo 

não foi apenas instrumento de prazer, lei ou proibição, mas, inclusive, de verdade e falsidade, 

de modo que o sexo se tornou objeto de verdade. Já Rodrigues, Zamboni e Rocon (2016), 

também apreciadores dos pensamentos de Foucault, mencionam que tal dispositivo atravessa 

significativamente a história, ao aproximar confissão e escuta clínica, tendo sido construído 

para elaborar discursos verdadeiros sobre o sexo, através do qual surgiu a sexualidade, 

enquanto verdade dos sexos e dos seus prazeres.  

Nesse cenário, Foucault (1976/1999) ressalta a relação entre biopoder e lei, em 

especial, acerca da norma, bem como de suas punições como ameaça e morte. Por outro lado, 

valorizando a vida, a lei mune-se de mecanismos corretivos e reguladores; ou seja, a lei 
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funciona cada vez mais como normas, destacando que “uma sociedade normalizadora é o 

efeito histórico de uma tecnologia de poder centrada na vida” (p. 135). 

Dessa maneira, acerca da relação biopoder e sexualidade, o mencionado filósofo expõe 

que não é possível dissociar a máquina sexualidade de outras máquinas como capital, família, 

escola, igreja e mídia, visto que juntas produzem desejos umas nas outras.  

Quanto à família, Ribeiro (2016) a considera como uma das estratégias mais valiosas 

para o dispositivo da sexualidade, devido a sua capacidade de infiltrar e repercutir suas 

crenças e valores normatizados. 

Em contrapartida, acerca dos princípios que almejam identificar gêneros e corpos, 

Rodrigues et al. (2016) informam que esses são precários e equívocos; e completam “espera-

se que a visibilidade dos corpos se adeque aos discursos de sexo-gênero que ordenam os 

espaços. Contudo, a precariedade dessa adequação é patente no pânico que anima o controle e 

a vigilância dos corpos, constantemente passíveis de escapar ao esperado” (p. 76).  

Nesse sentido, destacam que a administração entre o privado e o público ordenam os 

corpos ao mesmo tempo em que, a partir da ordem, provocam e regulam desejos, bem como 

produzem uma sexualidade sadia, ressaltando que os indivíduos formados nesse contexto são 

estimulados a seguir o poder disciplinar, envolvendo todo seu aparato, que engloba punições e 

vigilâncias. Em outras palavras, para Pedrini e Ramos (2016), disciplina e opressão 

condicionam o corpo para a aceitação e obediência, isto é, para não questionar e reclamar. 

“Sendo assim, a ‘alma’ é a única coisa que resta para esses sujeitos” (p. 90). 

Desse modo, os autores referem-se ao biopoder como uma prática que investe na vida, 

com o objetivo de desenvolver padrões de pensamentos, os quais não são individuais - mas 

coletivos, criados para a população - espaço político e de investimento.  

Nessa perspectiva, a história da sexualidade ou, ainda, os estudos acerca dos laços 

históricos entre poder e discurso sobre sexo, consideram que poder e discurso são 
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interdependentes, encadeando um projeto circular (Pedrini & Ramos, 2016). Elucidando essa 

ideia, Butler (2003), primeiramente, aponta a extrema necessidade da formação de uma 

linguagem a fim de exprimir, da melhor forma possível, a teoria feminista e, então, de expor a 

política das mulheres. Além disso, ainda segundo a autora, o segmento pró-sexualidade do 

movimento feminista defende que discurso e poder são elementos constituintes da 

sexualidade, atrelando, em partes e em seus termos, às “convenções culturais heterossexuais e 

fálicas” (p. 55).  

Desse modo, para ela, as sexualidades construídas, em qualquer de suas formas de 

manifestação e linguagem, ao contrariarem as relações de poder, tornam-se inexequíveis 

política e culturalmente, o que implica, de maneira drástica e negativa, no processo de 

possibilidades de identidade e de expressões de insubordinação das sexualidades (Butler, 

2003). 

Para Kleaim (2016), a nossa sexopolítica ratifica a expectativa “natural” sexo-gênero-

sexualidade, a qual está pressuposta na sociedade, quando estabelecem nossas subjetivações a 

partir das normalizações produzidas dos nossos corpos. Sendo assim, para o autor, dar 

inteligibilidade a um corpo é, geralmente, o investimento de reconhecê-lo a partir de normas 

estatais, sociais ou médico-jurídicas. De modo que ler um corpo é dedicar-lhe signos e 

identificá-lo através da linguagem, bem como da presença de normas e dispositivos, 

biotecnologias e regimes de poder: “O ato de atribuir um gênero e uma sexualidade a um 

corpo é repercutir um ser em gênero para os outros e para si mesmo; é enredá-lo em uma teia 

discursiva de regulações, de repetições e de desplugues” (p. 10). 

 Em contrapartida, o autor coloca o corpo em lugar de resistência ao não se acomodar 

passivamente diante dos discursos normatizadores logrando, então, disputa e insubordinação.  

Apesar da possibilidade de ocupar espaço vulnerável e de sujeição, o corpo, muitas vezes, 

enquanto anormal expressa seu poder político através da plasticidade dos gêneros.  
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Desse modo, Ferreira, Roseiro e Santigo (2016) consideram que a partir do dispositivo 

sexualidade, “os mecanismos do poder se dirigem ao corpo, à vida, ao que a faz proliferar, ao 

que reforça a espécie, seu vigor, sua capacidade de dominar, ou sua aptidão para ser utilizada” 

(p. 138). Conforme os autores, o poder fala da sexualidade e para a sexualidade ao tocar 

questões como vitalidade do corpo social, saúde e raça, de modo que a sexualidade é foco e 

objeto do poder, o qual sempre reassume o controle, procurando evitar o escape da 

sexualidade. 

No cenário em tela, penso que os temas gêneros e diversidade sexual estão 

intrinsecamente relacionados, tornando-se inviável discutir diversidade sexual sem entrar em 

contato com as questões de gênero e sexualidade. Afinal, tratar de diversidade é falar 

essencialmente de pluralidade, das várias formas de ver o mundo, de existir nele e, claro, de 

vivenciar sexualidades. Em outras palavras, a expressão diversidade sexual é utilizada para 

apontar as múltiplas formas de manifestação da sexualidade humana (Santiago & Xavier, 

2010). 

Historicamente, o modelo heterocêntrico está enraizado no nosso cotidiano, 

valorizando o padrão heterossexual enquanto normalidade nos mais diversos contextos. Para 

Butler (2003), a imposição da heterossexualidade enquanto naturalizada e compulsória é 

imperativa para a perspectiva binária dos gêneros e seu controle, de modo que, a partir do 

desejo heterossexual, os termos feminino e masculino são diferenciados.  

Méllo (2012), partilhando dessa concepção, aponta que adotar esse padrão implica não 

só em ratificar a diferença entre genitálias e sexos, mas o binarismo dos gêneros, de modo 

que, em virtude do mal desenvolvimento do corpo pela natureza, torna-se patológico 

contrariar esse modelo, caracterizando, assim, um preconceito tanto religioso quanto 

científico. Por sua vez, Kleaim (2016) destaca que a (re)produção compulsória da 

heterossexualidade é o único caminho quando a sexualidade é construída a partir das 
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características naturais do corpo, em outras palavras, quando o gênero social é ditado pelo 

sexo biológico, o qual é tido como ordem e regulamento. 

 Em relação à homossexualidade, Foucault (2006) aponta a importância da luta pelos 

direitos homossexuais não só no cenário da legalidade jurídica, mas em práticas cotidianas, 

atitudes e comportamentos, em especial, preconceituosos. Além disso, para ele, o modo de 

viver homossexual, bem como suas escolhas e práticas sexuais devem ter lugar garantido na 

sociedade para suas expressões e vivências. O autor menciona, ainda, que é irrisório 

comportar-se de modo tolerante diante de pessoas que mantém relações sexuais com outras do 

mesmo sexo, pois essa maneira de existir é atravessada por uma multiplicidade de valores e 

escolhas consolidadas. Em outras palavras, aponta que não basta tolerar e respeitar a partir de 

padrões existentes, mas defende o desenvolvimento de novos princípios e relações culturais. 

 Corroborando a discussão, Facchini (2011) registra que, inclusive no Ocidente, a 

classificação homossexual é atual, apontando, em conformidade com a literatura, que a 

origem dessa categoria e sua relação com a patologia fez parte de uma tática política, a qual 

objetivou desintegrar a homossexualidade da imoralidade e do crime.  

Nesse cenário, a categorização do comportamento homossexual foi permeada por 

relações de poder entre médicos, juristas e população, de modo que o debate público sobre a 

homossexualidade parece ter contribuído para o desenvolvimento de novas identidades por 

parte dos indivíduos que voltavam seus desejos e práticas para outros do mesmo sexo 

(Facchini, 2011). 

A referida autora comenta, também, sobre proibições ao indicar que, após o Brasil 

colônia, não foram encontrados documentos legais contrários às práticas sexuais entre pessoas 

do mesmo sexo. Por outro lado, assinala a atuação biomédica, que no início do século 

passado, a fim de categorizar e entender comportamentos, voltou-se para o homoerotismo, 

principalmente, praticado por homens. Por sua vez, os criminalistas, em parceria com a 
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categoria médica, relacionaram práticas de crime com as sexuais não heteronormativas, 

sugerindo que a condição legal do indivíduo poderia ser complicada em virtude de sua 

sexualidade (Facchini, 2011). De outro modo, a autora expõe que os sujeitos que 

contrariavam a heteronormatividade, geralmente, tinham dois destinos: a perseguição policial 

ou a internação psiquiátrica.  

Em resposta a essa conjuntura, pessoas que se consideravam homossexuais 

identificaram sua posição na sociedade, ou melhor, a falta de lugar para elas e, então, 

formaram vínculos identitários e de socialização, os quais culminaram com o elencar de 

características que, em seguida, foram relacionadas “a uma ‘identidade gay’, normalmente 

ligada ao meio urbano e ao crescimento das cidades” (Facchini, 2011, p. 11). 

À vista disso e considerando a falta de espaço social para pessoas ditas urbanas 

expressarem e vivenciarem suas sexualidades, atreladas a perseguições policiais e internações 

médicas, reflito sobre as fortes evidências que indicam a extrema, se não total, repressão das 

diversidades sexuais na zona rural. É, inclusive, a partir dessa conjuntura e da minha prática 

profissional, que sustento a urgente necessidade de voltarmos não só nossas atenções, mas, 

em especial, nossas práticas para o campo. Efetivamente, há ainda muito trabalho a ser feito e 

muitas bandeiras a serem levantadas quanto as questões de gênero e diversidade sexual. Sim, 

é verdade! No entanto, seguramente, essas práticas são mais desafiadoras, intensas e urgentes 

no campo. Pensemos: se na conjuntura mencionada, a visibilidade das diversidades sexuais 

engatinhava na zona urbana, enquanto os movimentos sociais eram embrionários, o que 

podemos imaginar sobre essas vivências nos contextos rurais? Podemos inferir, no mínimo, 

que robustos grilhões prendiam e silenciavam as mais diversas sexualidades. E hoje, como 

estamos? Avante!   

Em relação ao movimento homossexual, surgiu no final dos anos 40, em Amsterdã, 

com o Center for Culture and Recreation, criado no intuito de desfazer a negativa percepção 
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acerca da homossexualidade, além de propiciar momentos de sociabilidades e reclamar 

respeito aos homossexuais junto às autoridades locais (Facchini, 2011). Os anos 60 e 70, 

segundo a autora, registraram a notoriedade do movimento a partir de discursos 

autoafirmativos e de liberdade; ademais, foi nessa época que ocorreu o expressivo marco 

internacional do movimento: a revolta de Stonewall, em Nova York.  

  Sobre esse acontecimento, Paris (2015) elucida que a polícia local prendia 

fortuitamente frequentadores de um bar homossexual a fim de amedrontá-los e extorqui-los. 

Contudo, em 28 de junho de 1969, durante ação policial, alguns presentes resistiram às 

pressões policiais, o que culminou com prisões e revoltas durante alguns dias. Desse modo, a 

data em questão “se internacionalizou como o ‘Dia do Orgulho Gay” (Facchini, 2011, p. 11). 

 Consoante esta autora, ainda nessa época, outros movimentos sociais tornavam-se 

visibilizados como o estudantil, negro e feminista, os quais tiveram a função política, dentre 

outras, de minar com a separação entre os âmbitos político e pessoal.  

No cenário brasileiro, a ditadura militar marca a transição da década de 60 para a 70, 

mas em meados dos anos 70 tem destaque o movimento feminista, enquanto na última metade 

da referida década, tomam corpo tanto o movimento negro quanto, em São Paulo, o 

homossexual (Facchini, 2011).  

A autora ressalta que a origem do movimento homossexual brasileiro valoriza a 

proposta de uma homossexualidade politizada e não autoritária, lutando coletivamente por 

direitos universais e civis, em detrimento de um passado dedicado apenas às sociabilidades 

não politizadas. Desse modo, para ela, a parceria dos movimentos homossexual, feminista e 

negro tinha como propósito a transformação social, negando rígidas estruturas sociais, 

principalmente, quanto ao gênero e à sexualidade.  

No cenário internacional, merece destaque o uso da bandeira arco-íris, por Gilbert 

Baker, em 25 de junho de 1978, na San Francisco Gay Freedom Day Parade, simbolizando, 
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desde então, a comunidade homossexual e a identidade gay, de modo que as diversas cores da 

bandeira representam a variedade de indivíduos e de experiências dessa categoria (Santos & 

Schor, 2015).  

No Brasil, o ano de 1980, é marcado tanto pela criação do primeiro grupo exclusivo de 

lésbicas quanto pelas preliminares do segundo encontro de homossexuais, o qual tinha como 

ponto de pauta a fundação de um grupo que representasse o movimento nacionalmente, fato 

realizado apenas em 1995 (Facchini, 2011).  

Por outro lado, Santos e Schor (2015) pontuam que mesmo com as lutas e a concepção 

da cultura gay, os homossexuais são estigmatizados e vivenciam situações ofensivas, tendo, 

via de regra, em seus termos “duplas biografias” (p 53), separadas pela vida sexual e social.  

Na sequência, mas, ainda, no início da década de 80, Facchini (2011) evidencia a 

epidemia do HIV/Aids enquanto determinante para o trajeto do movimento homossexual a 

partir de então. Com efeito, foi um registro significativo o episódio dos primeiros casos de 

identificação do vírus HIV terem sido em homens gays tanto para o movimento LGBT quanto 

para o trato da epidemia (Santos & Schor, 2015). Por outro lado, “a aids foi responsável por 

trazer os ‘desvios sexuais’ à tona e fez a homossexualidade, assim como outras formas 

dissidentes da heterossexualidade e da masculinidade hegemônica tornarem-se realidades 

cotidianas, mas não menos invisíveis ou mais aceitas.” (p.57).  

Nesse contexto, compreende-se que a aids foi um instrumento de poder, pois, segundo 

Santos e Schor (2015), ela foi utilizada para fins de manipulação social, atravessando questões 

como morte e homofobia, quando, por exemplo, o vírus foi tido como punição em relação ao 

desejo e ao sexo tidos como delinquentes e anormais. 

Quanto ao cuidado com a epidemia, os autores indicam que, no Brasil, o movimento 

homossexual teve participação ativa no processo de combate à doença, na formação de redes 

de apoio, bem como no desenvolvimento de estratégias de enfretamento que buscavam 
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prioridade e financiamento para a causa. Além disso, apontam que a conquista do acesso à 

medicação antiretroviral de modo universal e gratuito ficou conhecido internacionalmente 

como o modelo brasileiro no trato da aids. 

Desse modo, destaca-se que o movimento homossexual teve políticas e direitos 

adquiridos a partir de lutas sociais tanto no contexto do movimento feminista quanto da 

epidemia da aids (Santos & Schor, 2015). Eles mencionam, por exemplo, que, em média, há 

duas décadas o Ministério da Saúde volta-se para o público homossexual através de ações e 

programas decorrentes do processo de enfrentamento à epidemia em questão. 

Corroborando o debate, Facchini (2011) compartilha que, nessa época, o movimento 

homossexual empenhou-se no enfrentamento da aids, nas ações contra violência e 

discriminação, bem como na garantia de direitos civis em detrimento da pauta de liberação 

sexual e transformação social. Ademais, assinala que, nos anos 90, tornaram-se estreitas as 

relações entre o movimento nacional e internacional devido ao pioneirismo brasileiro em 

resposta à aids nos âmbitos governamental e comunitário. 

Ainda segundo a autora, também, foi uma conquista da época o termo “orientação 

sexual” em substituição ao termo “opção”, defendendo a ideia de que a homossexualidade não 

é linear ou inata e tampouco uma eleição voluntária e racional. 

Nesse momento, o movimento caminha para a distinção dos seus atores sociais: 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando os interesses específicos de 

cada grupo (Facchini, 2011). Conforme a autora, as pessoas travestis, organizaram-se a partir 

dos anos 90 e sendo a classe mais exposta da comunidade LGBT, trabalhavam aspectos de 

violência e do impacto da aids no grupo, sendo incorporadas à sigla do movimento em 1995. 

Compartilha, também, que em virtude de o movimento inicial ser homossexual, logo de gays 

e lésbicas, essas, apesar de fazerem parte desde a origem, apenas em 1993, entraram para a 

abreviação referida. Sobre os transexuais, assinala que se organizaram na segunda metade da 
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década de 90, lutando pelas operações de transgenitalização, as quais em 1997 foram 

aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. 

Nesse cenário, se, por um lado, esse movimento é apontado como, nas palavras da 

autora, uma “sopa de letrinhas” (p. 19), por outro, contribui significativamente para as 

questões sobre desigualdades, diferenças, diversidades e identidades no Brasil hodierno 

(Facchini, 2011). 

Ainda nos anos 90, especificamente, em 1995, foi criada a ABGLT (Associação 

Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis), tendo expressiva representatividade no Brasil e na 

América Latina (Facchini, 2011). Segundo a autora, a rede teve destaque nas frentes judicial e 

legislativa na luta pelo reconhecimento da união civil entre pessoas do mesmo sexo (projeto 

de lei 1151/95) e da criminalização da homofobia (projeto de lei 122/2006). Nesse panorama, 

compreende que a comunidade LGBT começa a ser percebida enquanto pessoas de direitos. 

A partir de então, almejando visibilidade e a conquista de direitos, o movimento 

LGBT brasileiro organiza as paradas do orgulho em diferentes cidades do país; com efeito, 

talvez elas sejam “o fenômeno social e político mais inovador do Brasil urbano, unindo 

protesto e celebração e retomando, desse modo, as bandeiras de respeito e solidariedade 

levantadas pelos movimentos que reivindicam LGBT como sujeitos de direitos” (Facchini, 

2011, p. 17). Aqui, diante dessa fortunada inovação, mais uma vez, reflito: E a zona rural? 

Como se dão as expressões e as vivências das sexualidades e da diversidade sexual no campo? 

Ou não se dão? 

Em suma e conforme Nardi, Rios e Machado (2012), as discussões acerca da 

diversidade sexual emergiram no contexto brasileiro com o programa de combate à Aids, no 

mesmo cenário idealizado pela Constituição de 1988, tendo o Sistema Único de Saúde (SUS) 

e a universalização do direito à saúde como balizas das políticas públicas. Os autores 

destacam que a Aids fomentou a discussão acerca das sexualidades e, consequentemente, da 
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diversidade sexual, com a influência dos movimentos sociais na definição de políticas 

públicas e a retomada das discussões oriundas da revolução sexual dos anos 1960, defendendo 

o direito das vivências das diversas sexualidades. Ressaltam, ainda, as transformações na 

saúde mental; primeiramente, a exclusão da homossexualidade da lista das patologias mentais 

pela Associação Psiquiátrica Americana em 1973; posteriormente, pela Organização Mundial 

da Saúde em 1990; e então no Brasil, o impedimento da “cura” da homossexualidade pelo 

Conselho Federal de Psicologia. 

Ainda no cenário nacional, a discussão acerca da diversidade sexual ganhou maior 

expressão com o Plano Plurianual, PPA 2004/2007, que definiu no âmbito do Programa 

Direitos Humanos, Direitos de Todos, a ação denominada Elaboração do Plano de Combate à 

Discriminação contra Homossexuais. Visando efetivar este compromisso, a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos lança o Brasil Sem Homofobia - Programa de Combate à 

Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual, com o 

objetivo de promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a 

partir da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, 

respeitando a especificidade de cada um desses grupos populacionais (Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação, 2004, p. 11). 

Atualmente, os debates sobre as temáticas em questão atravessam os pilares da 

legitimidade moral e científica no campo institucional da despatologização das diversidades 

sexual, corporal e de gênero; e do reconhecimento jurídico da legitimidade dos direitos 

sexuais como direitos humanos. Nessa conjuntura, termos como pecado, doença, inversão e 

imoralidade vem sendo substituídos, tanto na ciência quanto nos documentos governamentais, 

pelas palavras homofobia, direitos sexuais, direitos humanos, heterossexismo e 

heteronormatividade, almejando cercear as práticas excludentes (Nardi et al., 2012).   
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Nessa perspectiva, Facchini (2011) destaca a estratégia política do movimento não só 

com o Poder Executivo, mas também junto aos parlamentares, inclusive, no sentido de eleger 

representantes LGBT e afins às suas causas nas instâncias municipal, estadual e federal.  

Na esfera acadêmica, a autora menciona que a partir da década de 1990, em várias 

áreas, há um aumento expressivo das pesquisas acerca da temática sexualidade. Nos anos 

2000, assinala a organização de grupos, inclusive, de pesquisa pró-diversidade sexual dentro 

das universidades, bem como, a partir de 2003, dos Encontros Nacionais Universitários de 

Diversidade Sexual (Enuds), os quais anualmente, reúnem a comunidade acadêmica para 

discussões sobre o assunto. 

 Em relação ao tema travestilidade, para Monzeli (2016), os corpos são armas quando a 

existência entra em disputa a favor de pluralizar e fomentar os modos de viver e opondo-se 

aos dispositivos de controle e poder consumados nos corpos, gêneros e sexualidades.  

Segundo Foucault (1976/1999), o poder se exerce a partir de relações desiguais e 

móveis, de modo que não há oposição binária entre dominados e dominadores, tendo em vista 

essas posições serem dinâmicas e o poder, também, vir de baixo, destacando que ele emana de 

diferentes pontos. Ademais, que as relações de poder são imanentes às relações de 

conhecimentos e aos processos econômicos e, assim, intencionais e objetivas. Dito de outro 

modo, o autor assinala que ninguém possui o poder, pois ele é uma complexa tática que 

ocorre numa sociedade específica; acrescento, em determinado tempo histórico. 

Desse modo, Sales et al. (2016) tratam os gêneros, apoiados na perspectiva 

foucaultiana, enquanto dispositivos de poder que permeiam as pessoas, definindo o quanto se 

tem de feminino e de masculino, rotulando, bem como demarcando quantas e quais 

expressões são permitidas em cada uma delas. Em outras palavras, esses dispositivos buscam 

tolher a diversidade que transita entre os espaços de ser homem e de ser mulher, 

desconsiderando inscrições identitárias que mancham os gêneros normatizados.  
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Nesse cenário, esses autores acessam as travestilidades ao instituírem relações éticas 

com as pessoas travestis a partir de suas vozes e seus discursos. Afinal, são esses discursos, 

destacando seu teor político, que validam o gênero travesti, seja em situação precária e 

subalterna ou de resiliência e resistência no investimento de existir.  

Sales et al. (2016) discutem as travestilidades enquanto movimentos de resistência, 

instrumentos coletivos que, através dos discursos, acessam espaços e penetram redes, 

fortalecendo e tornando possíveis as vivências subalternas da travestilidade em confronto aos 

fascismos com práticas sexuais, gêneros e corpos. Os autores acreditam, assim, que essas 

resistências dão um caráter ético, estético e político à diversidade, pois se por um lado, 

ratificam as potencialidades das existências; por outro, atingem os discursos de gênero 

entranhados pelas inscrições heteronormativas machistas, questionando as práticas sexuais 

exclusivamente reprodutivas, os desejos validados e as corporalidades biológicas.  

Em linhas gerais, a discussão dos mencionados autores busca por um lado, repreender 

os binarismos sexuais, assim como os discursos cerceadores de expressões, que vão de 

encontro aos padrões e as normas, legitimando tanto o trânsito de algumas pessoas quanto 

seus discursos. Por outro lado, almeja valorizar as vivências dos gêneros fluidos, os quais 

estão problematizando a atual conjuntura social, política e cultural enquanto dispositivos 

biopolíticos.  

Em relação aos intersex, Foucault (2006) aborda a percepção social sobre eles ao 

longo da história. Compartilha que, inicialmente e por muito tempo, não havia a imposição de 

que as pessoas hermafroditas tivessem um único sexo, em seus termos, “um verdadeiro sexo” 

(p. 83). Contudo, aponta uma contradição, pois, por um lado, há relatos de que, considerando 

essa condição uma aberração, a morte foi o destino de muitos desses indivíduos na 

Antiguidade e na Idade Média, enquanto, por outro, também na Idade Média, as regras civis e 

da igreja entendiam os hermafroditas como pessoas que tinham os dois sexos, podendo 
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apresentar diferentes dimensões. Nesse cenário, segundo o autor, atribuía-se, no batismo, ao 

padrinho ou ao pai a responsabilidade de definir o sexo a ser conservado, de modo que, na 

vida adulta e na época do casamento, a pessoa hermafrodita poderia decidir se permaneceria 

ou não com o sexo que lhe foi designado, com a norma de manter a sua decisão até o fim da 

vida, evitando, assim, a punição social de ser visto como sodomita. De fato, Foucault (2006) 

assinala que foram justamente essas trocas de sexos e não a circunstância de ser hermafrodita, 

que levaram muitas pessoas a serem sentenciadas à morte. 

Posteriormente, a partir do século XVIII, a aliança entre as teorias biomédicas da 

sexualidade, a justiça e o controle do Estado passou a refutar a condição de se ter dois sexos 

no mesmo corpo, cerceando o direito de o sujeito escolher seu sexo (Foucault, 2006). Para ele, 

isso se deve, em virtude de, a partir de então, os aspectos médicos terem como foco identificar 

o sexo verdadeiro diante da indefinição apresentada em detrimento, por exemplo, de definir 

qual o dominante. Desse modo, compartilha que, judicialmente, a circunstância corresponde 

ao extermínio da possibilidade de escolha do sexo. Além disso, segundo o autor, nos séculos 

XIX e XX, a medicina dedicou-se a retificar essa percepção linear e reducionista. 

Para Méllo (2012), a discussão sobre transexuais e intersex caracteriza-se pelo 

rompimento da vivência linear do e no corpo naturalizado. Quanto às pessoas transexuais, 

“temos um corpo ‘sadio’, salubre, higiênico, em uma ‘identidade’ que adoece por não ‘se 

encaixar’ (p. 203), de modo que a cirurgia de redesignação sexual, conhecida como mudança 

de sexo, propõe-se, em sentido amplo, a adequar corpo e, em suas palavras, “identidade” (p. 

203). Já os intersex, segundo ele, são as pessoas diagnosticadas com “genitália ambígua” 

(idem).  

Nesse cenário, o autor discorre sobre a atuação do Estado nas situações em questão, 

em especial, quanto às operações. Acerca dos intersex, em virtude de o diagnóstico referir-se 

à deficiência de uma ambiguidade genital, a cirurgia é de reparação, logo prontamente 
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autorizada pelo Estado, com ressalva para os casos de crianças, nos quais, atrelada ao 

diagnóstico médico e ao acompanhamento psicológico familiar, a permissão da cirurgia 

ocorre no intuito de protegê-las dos comportamentos discriminatórios (Méllo, 2012). 

Entretanto, o autor destaca que essas atitudes acompanham o indivíduo antes, durante e depois 

da cirurgia. Em relação aos transexuais, menciona que se o duradouro processo diagnóstico 

apontar para o não alinhamento entre corpo e a dita identidade, o procedimento cirúrgico é 

permitido.  

Todavia, a autorização condicional por parte do Estado brasileiro, legalmente 

subordinada a diagnósticos médicos e acompanhamentos psiquiátricos e/ou psicológicos, 

validando ou não a condição e o desejo do indivíduo, suscita debates acerca da autonomia das 

pessoas trans e intersex que intentam submeter-se a essas cirurgias (Méllo, 2012). No cenário, 

o autor reflete que o fato de se ter uma vagina ou um pênis fundamenta o processo de 

catalogação das pessoas em cadastros e dados sociais, a exemplo das incontáveis fichas, as 

quais preenchemos cotidianamente e originam essas informações como se o sujeito pudesse 

ser definido a partir dessas indicações.  

Nessa perspectiva, faz-se imprescindível mencionar a apreciação de Kleaim (2016) 

sobre movimentos sociais e resistências, as quais, para ele, também provêm de investimentos 

do poder, destacando que não há poder sem resistências. Desse modo, ressalta os movimentos 

trans feministas e homens trans, que requerem seus corpos livres de discursos patologizantes e 

de rótulos dos saberes médico-jurídicos. Por outro lado, problematiza a reiteração da 

sexopolítica heterossexual, referindo-se à despatologização de uma específica identidade 

homossexual, no caso, a domesticada e normalizada, identificando-a como os “limpos, bem 

comportados, pagadores de impostos, pessoas do bem, capazes de constituírem família e de 

adotarem filhos” (p. 12). O autor acredita que essa reiteração ocorre concomitantemente com 

exclusões por questões como raça, faixa etária e classe social.  
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Pedrini e Ramos (2016), inspirados em Foucault, trazem à tona as diversas formas de 

controle populacional e, notoriamente, de atuação do biopoder. Expressam que enquanto o 

dispositivo disciplinar tem como foco o corpo individual e a ordem corpo-organismo-

disciplina-instituições, o biopoder age na coletividade, na ordem população-biologia-

mecanismos regulamentadores-Estado, buscando garantir o equilíbrio da população a partir de 

aspectos gerais que atravessam seu bem-estar. Destarte, os dispositivos disciplinares e de 

biopoder se associam na prática de seus saberes, poderes e fazeres, expandindo-se do orgânico 

ao biológico e do corpo à população, produzindo, assim, uma sociedade normatizada, na qual 

a sexualidade deve ter formas de atuar no corpo e na população, considerando a vinculação 

disciplina, corpo e regulamentação. 

Exemplo disso é a circunstância de as pessoas brasileiras terem assentimento do 

Estado para transformarem todo o seu corpo cirurgicamente, exceto as genitálias, ao ponto 

que desejar mudá-las relaciona-se, via de regra, à anormalidade, ao transtorno mental (Méllo, 

2012). Desse modo, para o autor, a atuação biomédica é intrínseca às diferentes políticas de 

gerenciamento dos corpos. Na realidade,  

não se nasce mulher, não se nasce homem, não se nasce gay, trans e também não se 

nasce com um corpo, mas nos tornamos humanos com uma biopolítica de 

gerenciamento de nossas vidas/corpos, que se incomoda com a impossibilidade de não 

podermos dar uma resposta final em relação a “definição sexual” e por isso, cria 

fármacos, conceitos, técnicas cirúrgicas, patologias e legislações (Méllo, 2012, p. 

205). 

 Nesse espaço, destaca-se a norma, a qual, em consonância com Pedrini e Ramos 

(2016), é de grande relevância para o biopoder em virtude de seu caráter dual, pois se em um 

sentido valoriza a ordem e a regularidade; em outro, refuta o patológico e a doença, 

apreciando o funcionamento regular. Nessa direção, captura os tidos como bizarros, 
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desconhecidos e perigosos a fim de encaixá-los e transformá-los em controláveis e, assim, 

disponibiliza-os para apreciação científica.  Segundo os autores, os dispositivos biopolíticos 

desenvolveram muitas estratégias para assassinar o outro, não restritamente no sentido físico, 

mas no social, nos mais diferentes espaços atravessados pelo biopoder, sendo essa, inclusive, 

uma das características desse mecanismo: destruir os adversários políticos a fim de fortificar 

os vivos. 

Adentrando nesse debate, Penoni, Dallapicula e Fonseca (2016) apontam que a 

exclusão ocorre quando possíveis diferenças extrapolam os limites da identificação do 

indivíduo considerado normal; complemento, normatizado. De modo que, os sujeitos que se 

permitem transbordar essas fronteiras são rotulados como diferentes e convocados a pagarem, 

socialmente, pelo preço da divergência proibida, por exemplo, as nomeações atribuídas às 

expressões da diversidade sexual como travestis, transgêneros/as e transexuais: “Isso significa 

que nessa outreidade também há diferença, mas que a apagamos, assim como apagamos as 

diferenças existentes no campo da norma, para inteligibilizar o anormal, o estrangeiro, a uma 

maior parte da população” (p. 188). 

 Os autores ainda problematizam as enunciações acerca das pessoas, socialmente, 

identificadas como vinculadas ao grupo LGBTTTI - lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneras e intersex - ao verificarem discursos considerados fundamentalistas, 

os quais se referem a esses sujeitos como transgressores das leis de Deus e da natureza ou, 

ainda, como não domesticados ou corrigidos, requerendo, assim, novos dispositivos 

coercitivos.  

 No diálogo em cena, Penoni et al. (2016) trazem que, em caráter de resistência, 

movimentos sociais e ativistas também nomearam, no caso, as pessoas cis. A designação 

caracteriza-se como uma tática discursiva de romper a relação direta e esperada socialmente, 

entre orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico. Sendo assim, “anormais somos 
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todos aqueles que não assumem determinada identidade de gênero ou orientação sexual 

socialmente atribuídas com base no sexo biológico que nos é nomeado ao nascermos, a partir 

de nossa constituição genital – somos os não ‘cis’” (p. 181). 

Em relação ao movimento social LGBTTTI, ao longo de sua história, podemos elencar 

conquistas como: despatologização da homossexualidade, casamento homoafetivo, inclusão 

da educação sexual nos currículos escolares, implantação do Programa Brasil sem Homofobia 

e reconhecimento do nome social de travestis e transexuais em escolas e serviços de saúde. 

Contudo, atualmente, temos vivenciado um movimento de desmonte dessas políticas públicas 

e da assombrosa marcha conservadora que visa retirar os diretos já adquiridos, como a 

exclusão das discussões da orientação sexual e das questões de gênero da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) no ano de 2017.  

No cenário e mais uma vez considerando minha atuação na esfera educacional, 

percebo que essa alteração impacta negativamente o ambiente escolar, o qual tem como 

função social garantir os direitos humanos em suas mais diversas expressões, não sendo 

diferente, quanto às questões de gêneros e diversidade sexual. Contudo, suprimir essas 

discussões é fechar os olhos para os comportamentos sociais preconceituosos e 

discriminatórios, camuflando a realidade a exemplo dos casos de bullying nas escolas. 

Dessa maneira, reconhecer e valorizar as diferenças é, não só, respeitar a diversidade 

sexual, mas a diversidade humana, questionando a heteronormatividade, bem como outras 

normatizações e regulações. Todavia, o poder pautado na predominância do masculino e da 

heteronormatividade, vem sendo consolidado ao longo da história, recebendo ratificações em 

diferentes épocas, bem como provocando a vivência dessas relações de forma natural, as quais 

são disseminadas pelas diversas instituições sociais.  

Por outro lado, no que tange ao construcionismo social, uma de suas relevantes 

contribuições foi asseverar que as identidades de gênero, as práticas sexuais e eróticas, bem 
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como as formas de poder são criações humanas, instituições sociais, assim como o simbólico, 

a cultura e a linguagem (Sousa, 2012). Para o autor, acerca da sexualidade e do gênero, o 

construcionismo opõe-se à sua compreensão naturalizada, de modo que o sexo é uma 

construção histórica a partir de convenções, apesar de ocupar, ao longo do tempo, o lugar de 

condição naturalizada, normal e padronizada. Dessa maneira, segundo o autor, de forma 

crítica, o construcionismo refuta o preconceito e seus desdobramentos quanto às temáticas em 

questão.  

À vista disso, não podemos deixar de ressaltar que, se por um lado há práticas 

discursivas que regulam comportamentos, que normatizam e proliferam supostas verdades 

acerca dos gêneros e das sexualidades; por outro, assistimos a emergência de modos de 

resistência e subversão das normas, de modo que o campo da sexualidade possa a ser tomado 

com singularidade, como expressão legítima das subjetividades, daí a importância de se ter 

por base o Construcionismo Social expresso nas práticas discursivas e nos sentidos 

produzidos sobre a diversidade sexual no contexto das ruralidades. 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

4. Aspectos teórico-metodológicos da investigação  

4.1 Construcionismo social, produção de sentidos e práticas discursivas 

 

A ordem é ao mesmo tempo aquilo que se oferece nas 

coisas como sua lei interior, a rede secreta segundo a 

qual elas se olham de algum modo umas às outras e 

aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de 

uma atenção, de uma linguagem... 

MICHEL FOUCAULT 

 

Buscando alinhar os elementos do processo de pesquisa, tem-se como epistemologia e 

marco teórico o construcionismo social, que defende a construção dos dados da pesquisa a 

partir da relação e interação entre atores sociais, bem como entre eles e o contexto.  

Para Spink e Frezza (2013), três movimentos influenciaram a perspectiva 

construcionista: a sociologia do conhecimento, questionando a verdade eloquente; a filosofia, 

posicionando-se contra o representacionismo e a política, voltando-se para o empoderamento 

de grupos marginalizados socialmente. As autoras destacam, inclusive, que os três 

movimentos em questão inter-relacionam-se, contribuindo para um movimento mais amplo de 

redesenho da percepção de mundo.  

Desse modo, o construcionismo social constitui um movimento maior, chegando à 

psicologia social após ter atravessado caminhos da linguística, filosofia e filosofia das 

ciências, herdando desse trajeto sua essência epistemológica ao reconhecer a construção 

social do conhecimento, bem como o contexto, o qual vai além da epistemologia da ciência 

(Rey, 2016). 

https://kdfrases.com/frase/131365
https://kdfrases.com/frase/131365
https://kdfrases.com/frase/131365
https://kdfrases.com/frase/131365
https://kdfrases.com/frase/131365
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Para Rasera e Japur (2005), mesmo ante a grande diversidade presente no movimento, 

é possível chegar a um consenso quanto à perspectiva construcionista a partir de quatro 

características gerais, nos termos dos autores: “a especificidade cultural e histórica das formas 

de se conhecer o mundo; a primazia dos relacionamentos humanos na produção e sustentação 

do conhecimento; a interligação entre conhecimento e ação; a valorização de uma postura 

crítica e reflexiva” (p. 22-23). Além disso, os autores indicam o antiessencialismo, o anti-

realismo, a linguagem como forma de ação social, o foco na interação, nas práticas sociais e 

no processo, também, como aspectos desse movimento.   

Conforme Sousa (2012), o termo construcionismo relaciona-se, em especial, a 

proposição teórica de crítica à psicologia moderna, desenvolvida por Gergen - referência 

expoente desse movimento, que resultou no construcionismo social. Esse movimento teve 

início, na década de 70, em resposta à corrente behaviorista, predominante no âmbito 

acadêmico na América do Norte (Sousa, 2012). Ainda segundo o autor, o posicionamento 

teórico de Gergen questiona tanto as premissas da psicologia da época quanto das ciências 

ditas modernas, esboçando, assim, os princípios do construcionismo, ou seja, da psicologia 

social pós-moderna. 

Dessa maneira, relacionando o construcionismo social e seu lugar na psicologia social 

atual, Rey (2016) aponta alguns aspectos gerais desse vínculo como: reconhecimento do papel 

das práticas discursivas na construção das pessoas, dos fenômenos e da realidade; 

compreensão das práticas discursivas como construção social e coletiva, visualizando as 

conversas como cerne, de modo que o indivíduo, não possui habilidade de gerar ou criar; 

identificação dos processos psicológicos enquanto produções a partir dos sistemas de 

conversas e das relações, com foco no fim da naturalização inerte da ciência psicológica. 

Nessa perspectiva, o construcionismo social considera o discurso sobre o mundo como 

um aparato de intercâmbio social, almejando transcender o dualismo dos pensamentos 
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empiristas e racionalistas. Sendo assim, a psicologia social não permaneceria enquanto 

ramificação da psicologia geral, tendo em vista que esta seria compreendida a partir do 

processo social e, então, da investigação social (Gergen, 2009). 

Sendo assim, para o autor, a pesquisa construcionista social volta-se, em especial, para 

elucidar os processos pelos quais as pessoas percebem o mundo em que vivem, incluindo-se 

neles, bem como procurando vincular modos compartilhados de entendimento. Nesse 

enfoque, o processo de compreensão é o produto de um investimento de pessoas em relação, 

de modo cooperativo e ativo, de forma que a investigação é atravessada significativamente 

por questões sociais, culturais e históricas.   

Corroborando o debate, Rasera e Japur (2005) ratificam que a pesquisa construcionista 

valoriza os processos de construção do mundo e do conhecimento em detrimento das 

estruturas estáticas da sociedade e do indivíduo. Por sua vez, Méllo, Silva, Lima e Di Paolo 

(2007), assinalam o direcionamento das pesquisas para os sistemas de verdades e as relações 

de poder, com destaque para a ação das práticas discursivas nas negociações, bem como na 

ruptura ou manutenção dessas verdades e relações.  

Para Gergen (2009), as compreensões negociadas e as explicações das pessoas sobre o 

mundo são em si modos de ação social e possuem relevância crítica na vida social por estarem 

intercaladas com as diversas outras atribuições exercidas pelas pessoas.  

 Nessa conjuntura, é esperado que o construcionismo social depare-se com resistências 

na psicologia em geral devido ao profundo deslocamento conceitual, tendo em vista que a 

explicação da ação humana migra do indivíduo, do interior da mente, de um estado ou 

processo psicológico para os processos da interação humana, das pessoas em relação (Gergen, 

2009). 

Para Nogueira (2001), opondo-se ao essencialismo e ao humanismo, o 

construcionismo social mudou seu foco da pessoa para o social, de modo que, o indivíduo é 
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interdependente do sistema histórico, político, social não podendo ser tratado isoladamente: 

“A psicologia, nesta perspectiva, torna-se o estudo do ser socialmente construído, o produto 

de discursos histórica e culturalmente contingentes, discursos que trazem consigo uma rede 

complexa de relações de poder” (p. 46).  

Nesse sentido, Gray (2012) destaca:  

A verdade e o sentido não existem em um mundo externo, mas são criados pelas 

interações do sujeito com o mundo. O sentido é construído, e não descoberto, então os 

sujeitos constroem seus sentidos de várias formas, inclusive com relação ao mesmo 

fenômeno (p. 21).  

 Para Spink e Medrado (2013): 

o sentido é uma construção social, um empreendimento coletivo, mais precisamente 

interativo, por meio do qual as pessoas – na dinâmica das relações sociais 

historicamente datadas e culturalmente localizadas – constroem os termos a partir dos 

quais compreendem e lidam com as situações e fenômenos a sua volta (p. 22). 

Os autores afirmam ainda que as práticas discursivas são o cerne de análise na 

abordagem construcionista, envolvidas diretamente com as diversas expressões das produções 

sociais. Em outras palavras, analisar práticas discursivas é valorizar o desempenho do uso da 

linguagem, bem como suas consequências amplas e nem sempre intencionais; não 

desconsiderando, por outro lado, as construções sócio históricas implicadas nas produções 

sociais e de sentidos.  

Nesse cenário, considera-se importante destacar as diferenças existentes entre os 

termos discurso e práticas discursivas. Para tal, Méllo et al. (2007) lembram que o movimento 

construcionista, enquanto concepção crítica da Psicologia Social, busca apreender, a partir de 

reflexões metodológicas e teóricas, os fenômenos naturalizados, em especial, a linguagem, em 

virtude dos sistemas de institucionalização. 



87 

 

Corroborando o debate, Spink e Medrado (2013) apontam que a institucionalização da 

linguagem e dos sistemas de sinais do tipo linguístico atravessam níveis micros e macros 

como grupos sociais e sistemas disciplinares e políticos, com ênfase que os mais diversos 

domínios do saber e poder possuem discursos oficiais.  

Dessa forma, o conceito de discurso relaciona-se com regras, prescrições linguísticas e 

reprodução de discursos, direcionando práticas tanto individuais quanto sociais, não 

refutando, todavia, a diversidade e a inconstância do uso da linguagem (Spink & Medrado, 

2013).  

Por outro lado, práticas discursivas são, nos termos desses autores, “linguagem em 

ação, ou seja, as maneiras a partir das quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em 

relações sociais cotidianas” (p. 26). Sendo assim, o conceito de práticas discursivas, 

considerando tanto as questões de diversidade quanto as de ordem, é marcado por produção 

de sentidos, rupturas e ressignificações, sendo constituído por dinâmica, formas e conteúdos; 

em outras palavras e respectivamente, por enunciados orientados por vozes, discurso e 

repertórios interpretativos, os quais são o cerne das diversas construções discursivas (Spink & 

Medrado, 2013).  

Méllo et al. (2007) evidenciam, assim, que a linguagem não se restringe a uma rede de 

significações. Dessa forma, não se busca analisar o que a linguagem significa, mas em que 

contexto ela está inserida. Dito de outro modo, ter a linguagem como condição de 

possibilidade é afirmá-la como provocadora de regularidades e de descontinuidades; é 

reconhecer que se o discurso por um lado pode estabilizar determinadas ocorrências, modos 

de ser, saberes e poderes; por outro, pode configurar-se como um campo de objeções e 

rompimentos.  

Esses mesmos autores destacam que as práticas discursivas consideram a linguagem 

como provocadora de efeitos, revelando a importância de as pesquisas voltarem-se para os 
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regimes de verdades, os quais essas práticas ratificam ou resistem, bem como para as relações 

de poder que as normatizam. Além disso, não deixando escapar o discurso como prática e 

modos de ação no mundo, articulados às produções como efeitos de negociações; acrescento, 

de poder e saber.  

Nesse cenário, Spink e Medrado (2013), a partir dos estudos realizados com práticas 

discursivas, observam a necessidade de apresentarem uma divisão temporal, no intuito de 

compreenderem os respectivos empregos. Sendo assim, começaram a trabalhar o contexto 

discursivo a partir de três tempos históricos: tempo longo, tempo vivido e tempo curto, 

mencionando que o sentido contextualizado estabelece diálogo entre sentidos novos e antigos. 

Com essa proposição, almejavam “trabalhar as práticas discursivas em diferentes níveis, 

buscando apreender a cristalização em discursos institucionalizados, as posições socialmente 

disponíveis e as estratégias linguísticas utilizadas para nos posicionar na interação” (p. 31). 

 Dessa forma, chamam de tempo longo os domínios culturais definidos durante os 

diferentes tempos históricos, que, a partir das construções sociais, concebem os discursos de 

uma determinada época, destacando os processos de contínua ressignificações e das múltiplas 

possibilidades de significados. Em outras palavras, enquanto fragmentos e repertórios, são “as 

vozes de outrora que povoam nossos enunciados” (p. 32), fazendo-se presentes, por exemplo, 

através de normas e instituições.  

 Já o tempo vivido é atravessado pelos processos de socialização a partir dos quais as 

linguagens sociais são apreendidas, isso é, equivale às vivências do sujeito durante sua própria 

história pessoal. Além disso, é o tempo da memória refletida em afetos, no qual estão 

narrações identitárias e individuais.  

 Quanto ao tempo curto, é caracterizado pelos processos dialógicos, bem como pelas 

possibilidades de combinação entre o entendimento, a comunicação e a construção discursiva 
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das pessoas, existindo, assim, uma diversidade de repertórios que dão sentido às experiências 

humanas.  

 Spink e Medrado (2013) ratificam, então, que a produção de sentidos atravessa a 

necessidade de compreender as questões sociais, históricas e culturais acerca de um episódio 

social específico e, consequentemente, da interação entre os tempos longo, vivido e curto.  

 Ademais, o construcionismo social possibilita a constante indagação sobre verdades - 

acrescento, em virtude de sua relativa volatilidade - já que, a todo momento, são versões 

específicas resultantes de construções e negociações com diversas intenções (Méllo et al., 

2007) a partir de um determinado recorte sócio-histórico-cultural. Nesse enfoque, para 

construir uma psicologia libertadora, com foco na transformação, faz-se necessário que os 

psicólogos, em especial, os sociais, estranhem e questionem os saberes considerados naturais, 

tradicionais e normatizadores das verdades absolutas. 

Enfim, após situar a discussão acerca do Construcionismo Social, da produção de 

sentidos e das práticas discursivas, exponho como se deu o processo da pesquisa realizada, à 

princípio, apresentando os aspectos metodológicos. 

4.2. Participantes e procedimentos éticos 

O estudo teve como campo empírico o IFRN-SPP, inaugurado em 2013 e já 

caracterizado no presente texto. Para efeitos metodológicos, contemplou-se a faixa etária de 

15 a 29 anos tendo em vista que, conforme Brasil (2013), o Estatuto da Juventude considera 

jovens as pessoas com idades na faixa mencionada. Desse modo, os sujeitos da pesquisa são 

jovens, do referido grupo etário, estudantes da instituição mencionada, moradores da zona 

rural (distritos, povoados, comunidades, assentamentos, sítios, áreas quilombolas e indígenas) 

que aceitaram participar espontaneamente da pesquisa, por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A) com informações sobre a pesquisa como tema, 
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objetivos, procedimentos, riscos e benefícios, contatos da pesquisadora e campos de 

assinaturas para participantes, pesquisadora e orientador. No caso de jovens menores de idade, 

o TCLE foi assinado pelo seu responsável legal, enquanto o jovem assinou o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Além disso, a permissão para que o estudo 

ocorresse na Instituição deu-se através da assinatura da Carta de Anuência, pelo Diretor Geral 

do referido campus (Apêndice D). 

Nesse contexto, é importante destacar que o uso do termo de consentimento livre e 

esclarecido representa proteção dos sujeitos participantes, símbolo de parceria e de um acordo 

inicial, além de propiciar a apresentação e discussão dos tópicos condutores do estudo como 

objetivos, procedimentos e proposições (Freitas, Conejo & Luiz, 2014).  

Por sua vez, Spink e Medrado (2013), quanto à pesquisa qualitativa, apontam cuidados 

éticos indispensáveis como consentimentos informados, garantia do anonimato para os 

participantes e atenção nas relações de poder entre pesquisador e participantes.   

 Dessa maneira, de acordo com levantamento realizado, em 10/09/2016, através do 

Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), o Campus possuía 445 discentes 

matriculados, dos quais 100 são moradores da zona rural, localizados a partir do filtro 

endereço e, em seguida, das palavras-chave zona rural, sítio, assentamento, fazenda, agrovila, 

povoado e comunidade. 98 discentes moradores da zona rural estão na faixa etária indicada 

pelo Estatuto da Juventude, correspondendo a cerca de 22% da comunidade estudantil da 

Instituição, sendo 53 discentes do sexo feminino e 45 do masculino.  

A proposta da pesquisa contemplou quatro grupos de discussão: dois envolvendo os 

discentes dos segundos e terceiros anos, sendo um no turno matutino e outro no turno 

vespertino; um envolvendo os estudantes dos quartos anos; e um com os alunos da 

modalidade subsequente. A divisão dos grupos, para além da faixa etária, justifica-se pelas 

similaridades das rotinas dos estudantes. Nesse cenário, julga-se relevante compartilhar que os 
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alunos dos primeiros anos não foram inseridos no estudo em virtude de os mesmos terem 

chegado há pouco tempo na instituição na época em que a pesquisadora foi a campo, não 

havendo, ainda, vínculo construído entre pesquisadora e recém ingressos. 

4.3 Instrumento de pesquisa 

Os dados foram produzidos a partir do método do grupo de discussão, que, de acordo 

com Weller (2006), a partir da década de 1980, passou a ser utilizado como método de 

pesquisa, em especial, nos estudos acerca da juventude.  

A autora destaca, ainda, a importância de os grupos de discussão serem constituídos 

por grupos reais a fim de propiciarem a identificação de um dado modelo de comunicação a 

partir desses representantes de estruturas sociais. Acrescentando que “esse modelo não é 

casual ou emergente, muito pelo contrário: ele documenta experiências coletivas assim como 

características sociais desse grupo, entre outras: suas representações de gênero, classe social, 

pertencimento étnico e geracional” (p. 246). Desse modo, para Weller (2006), o grupo de 

discussão é considerado um instrumento relevante na reconstrução tanto dos modelos que 

direcionam as ações dos indivíduos quanto dos contextos sociais.  

Nessa perspectiva, Rey (2016) reflete que o construcionismo social valoriza 

essencialmente a natureza discursiva, sendo a partir do processo de conversação que a 

realidade se constitui, existindo apenas durante o fluxo da conversa, não se relacionando, 

assim, com a intimidade das pessoas envolvidas. Na verdade, segundo o autor, a pessoa é 

simbólica e formada pelo discurso, ou seja, “a pessoa nunca chega a ser sujeito, ela é 

simplesmente um momento do processo discursivo em que está sendo produzida em seus 

espaços de relação” (p. 114).  

Para Brigagão, Nascimento, Tavanti, Piani e Figueiredo (2014), os grupos enquanto 

instrumento de pesquisa valorizam a dialogia e as interações entre os participantes, 
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considerando as relações de poder e os repertórios linguísticos das práticas discursivas. Ainda 

conforme os autores, os grupos favorecem o compartilhamento de afetos e ideias em virtude 

de seu caráter interativo e descontraído ao mesmo tempo em que possibilita a aparição de 

múltiplas vozes e de repertórios dos três tempos já mencionados neste texto.  

Ademais, nos grupos, as diversas percepções são expressas com mais facilidade, 

favorecendo o partilhar de vivências, a expressão de diferentes posicionamentos, bem como 

as negociações e a coprodução de sentidos (Brigagão et al., 2014).  

Em vista disso, os grupos foram realizados mediante o aceite ao convite de 

participarem da pesquisa. De modo que, com um encontro cada, quatro grupos foram 

realizados, totalizando a participação de trinta e um jovens estudantes do IFRN-SPP e 

moradores da zona rural. 

Nos grupos, a proposta foi fomentar a discussão sobre diversidade sexual através de 

pequenas histórias escritas e adaptadas (Apêndice E) a partir de situações trazidas por jovens 

rurais de outra instituição na qual atuei. Tais histórias foram trabalhadas de modo a garantir o 

anonimato e compartilhadas nos grupos de discussão, buscando explorar os sentidos dos 

jovens acerca da diversidade sexual. Destaco, ainda, que as histórias construídas foram 

adaptadas a fim de garantir o sigilo do ator social envolvido. 

Ainda quanto aos grupos de discussão, as histórias trabalhadas tiveram como cenário 

as ruralidades e como eixos temáticos norteadores das discussões: família e comunidade e 

IFRN-SPP, buscando analisar como esses temas se interpõem na produção de sentidos acerca 

da diversidade sexual. O gravador de áudio (Apêndice C) foi utilizado para registro das 

produções discursivas. 
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4.4 Plano de análise dos dados 

 Os dados construídos foram analisados a partir da perspectiva das práticas discursivas, 

técnica que recebeu essa nomenclatura por valorizar a linguagem e a compreensão do poder 

dos discursos oriundos das várias esferas do saber, segundo Spink e Frezza (2013), tendo 

Michel Foucault como expressivo influente nos estudos e discussões acerca das relações entre 

poder e saber.  

Nesse cenário, Brigagão et al. (2014) propõem que, antes de iniciar a análise 

propriamente dita, faz-se necessário organizar o material produzido, no caso, durante os 

grupos de discussão.  

À vista disso, ressaltamos que a análise dos dados seguiu as etapas descritas na tabela 

seguinte:  

Tabela 1 – Etapas do plano de análise 

 

Desse modo, após a realização dos grupos de discussão, efetuamos, primeiramente, a 

transcrição integral dos áudios. Em seguida, organizamos um quadro no qual o topo das 

colunas indicava os eixos temáticos de análise em consonância com os objetivos da pesquisa, 

isto é: diversidade sexual; ruralidades; família e comunidade; IFRN-SPP. Na sequência, cada 

coluna, ou seja, cada eixo, foi preenchido com trechos literais, do grupo de discussão, a partir 

PLANO DE ANÁLISE - PRODUÇÃO DE SENTIDOS 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

 

Construção 

dos dados a 

partir dos 

grupos de 

discussão 

Escuta e 

transcrição 

integral dos 

áudios 

 

Produção de quadro a 

partir dos eixos: 

I. Diversidade sexual 

II. Ruralidades 

III. Família e comunidade 

IV. IFRN-SPP 

Análise dos 

repertórios 

interpretativos 

Análise da 

negociação de 

sentidos 
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da transcrição integral. Conforme orientações de Brigagão et al. (2014), respeitando a 

sequência das produções discursivas e almejando visualizar a interação no grupo.  

Com o material organizado e o quadro preenchido, iniciamos a análise, vislumbrando 

tanto os repertórios interpretativos quanto a interanimação dialógica por eixo temático.  

Primeiramente, analisamos, os repertórios e os temas, de modo que repertórios 

linguísticos são “as múltiplas maneiras de falar sobre um tema e as tradições discursivas que 

lhe deram origem” (Aragaki, Piani & Spink, 2014, p. 231).  

Posteriormente, consoante as discussões de Brigagão et al. (2014), fizemos a análise 

da negociação de sentidos, com foco nos diferentes argumentos indicados sobre um mesmo 

tema, bem como no modo como eles foram partilhados, complementados, ratificados e/ou 

questionados no decorrer do grupo de discussão, ou seja, com foco nas interações, nas 

relações de poder e nos jogos de posicionamentos.  

Dessarte, a ferramenta em questão favoreceu a análise dos dados por eixo tanto dos 

repertórios interpretativos quanto das negociações de sentidos. No capítulo seguinte, 

analisamos os dados e discutimos os resultados.   

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

5 Análise de dados e discussão dos resultados 

 

Existem momentos na vida onde a questão de saber se se 

pode pensar diferentemente do que se pensa, e perceber 

diferentemente do que se vê, é indispensável para 

continuar a olhar ou a refletir. 

MICHEL FOUCAULT 

 

Iniciamos este capítulo relatando o percurso realizado pela pesquisadora na etapa de 

campo. No dia 04 de abril de 2017, durante o turno vespertino, visitei as salas de aula dos 

cursos de Meio Ambiente e Edificações, em quatro turmas, divididas igualmente entre os 

segundos e terceiros anos, do IFRN - Campus São Paulo do Potengi. As visitas tiveram como 

objetivo convidar os estudantes, que moram na zona rural a participarem do grupo de 

discussão. Conhecendo a realidade dos possíveis voluntários e considerando que o grupo 

estava sendo agendado para o turno contrário ao de aulas, informei que aqueles que 

desejassem participar do grupo de discussão e tivessem gastos adicionais em virtude, por 

exemplo, de almoço e transporte, que comparecessem ao momento programado, pois esses 

custos seriam ressarcidos pela pesquisadora, em conformidade ao Termo de Consentimento/ 

Assentimento Livre e Esclarecido.  

Ainda nas salas de aulas, percebi diferentes reações: de um modo geral, a curiosidade 

acerca de como é ser voluntário de uma pesquisa, bem como a confirmação imediata de 

participação por parte de alguns discentes, além da disponibilidade e do desejo de alguns 

participarem, embora sejam moradores da zona urbana. Nesse momento, ratifiquei 

brevemente o público alvo, alinhando aos objetivos do estudo. Por outro lado, quando 

questionei quem da turma vive na zona rural, observei que alguns estudantes se omitiram, 

https://kdfrases.com/frase/108887
https://kdfrases.com/frase/108887
https://kdfrases.com/frase/108887
https://kdfrases.com/frase/108887
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sendo, posteriormente, apontados por colegas enquanto moradores rurais, os quais 

justificaram seus silêncios por situações como recentes mudanças para a zona urbana e o 

revezamento de moradia entre cidade-campo, considerando os dias de semana e final de 

semana, bem como os períodos de aulas e férias escolares. Verifiquei, ainda, que mesmo após 

as sinalizações dos colegas, alguns continuaram sem se posicionar, fato que me suscitou 

algumas indagações: teria sido falta de disponibilidade ou de interesse pela pesquisa? Poderia 

ser alguma resistência em se identificar como jovem rural?  

Nesse cenário, o grupo de discussão ficou agendado para o dia 06 de abril de 2017, às 

nove horas da manhã, na sala de vídeo conferência, do IFRN-SPP. Um pouco antes do horário 

combinado, os discentes começaram a chegar e, após breve tolerância de tempo acordada pelo 

grupo, os registros éticos foram lidos e as dúvidas esclarecidas. Na oportunidade, falei da 

minha trajetória acadêmico-profissional e sobre meu interesse pela temática pesquisada. Na 

sequência, o grupo de discussão teve início com cinco participantes, mesmo quantitativo de 

presentes durante a análise e compreensão dos documentos éticos. 

Apesar de as pessoas já se conhecerem, o grupo teve início com perguntas gerais como 

nome, idade, onde mora e como é viver na zona rural, objetivando acolher os participantes e 

deixá-los mais à vontade. Em seguida, foram lidas as duas histórias disparadoras da discussão 

(Apêndice E) e as questões norteadoras (Apêndice F) foram sendo introduzidas no decorrer do 

encontro. 

Durante o grupo de discussão, de um modo geral, as práticas discursivas foram 

convergentes, havendo poucos questionamentos em relação aos posicionamentos dos colegas 

e alguns no sentido de compreender o que estava sendo dito pelo outro. A discussão em grupo 

teve duração média de duas horas.  

Ao final, diante do questionamento de como estavam se sentindo acerca do grupo de 

discussão e de estarem participando da pesquisa, um voluntário relatou nunca ter participado 
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de um momento no qual pudesse tratar da temática diversidade sexual, relacionando-a com 

sua vida, destacando, ainda, a discussão como positiva, inclusive, pela possibilidade de expor 

algumas situações experienciadas por ele. Além disso, de um modo geral, os jovens 

identificaram o grupo como um importante momento de partilha de vivências, de conhecer 

mais o outro e seus pensamentos, contribuindo, também, com a pesquisa. 

Em relação ao ressarcimento dos gastos para participarem do estudo, quatro estudantes 

solicitaram o almoço, que foi custeado pela pesquisadora e disponibilizado no refeitório do 

próprio campus. O outro voluntário preferiu não receber a refeição, pois precisou ausentar-se 

mais cedo, tanto do grupo quanto da instituição, em virtude de compromissos pessoais. 

Quando indagados sobre os gastos com o transporte, os jovens relataram não terem tido 

custos adicionais e expressaram desinteresse no ressarcimento desse valor. 

Acerca da minha percepção sobre esse primeiro grupo, considero que, de modo geral, 

a pesquisa teve boa aceitabilidade e adesão dos jovens participantes. Destaco, aqui, o papel 

que as histórias disparadoras desempenharam no desenvolvimento do grupo. Percebi um 

maior incômodo dos jovens com a história de Rafaela em detrimento da de Fábio, assim como 

a preciosa conexão entre histórias e discussão. A partir delas e do desconforto mencionado, 

sentidos altruístas emergiram aliadas a questionamentos, os quais projetaram a introdução de 

suas comunidades e famílias nas histórias lidas, relacionando-as às temáticas tratadas na 

pesquisa. Sendo assim, acredito que o método do grupo de discussão contemplou os objetivos 

do estudo.  

Após a realização do primeiro grupo de discussão e considerando que o exame de 

qualificação, para mestrandos, do programa de pós-graduação ao qual estamos vinculados, 

ocorreria em maio de 2017, optamos por realizar os demais grupos após receber as 

contribuições do referido momento. 
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Por outro lado, nesse ínterim entre primeiro grupo, qualificação e a realização dos 

demais grupos, houve um movimento no IFRN-SPP em prol do respeito pelas diversidades, 

incluindo, as questões de gênero e da diversidade sexual para as quais me voltarei, relatando 

os acontecimentos a partir das minhas observações e impressões. A inquietação teve início 

com comentários, por parte de alguns discentes, acerca da vestimenta de um(a) servidor(a), 

que a consideraram inapropriada em virtude da posição de quem a vestia, relacionando-a, 

ainda, com estereótipos contrários à heteronormatividade.  

Em contrapartida, outros discentes que vivenciaram o momento, mesmo não sabendo 

se as práticas discursivas tinham sido ouvidas pelo(a) servidor(a), posicionando-se contrários 

ao ocorrido, uniram-se e refletiram sobre o que poderiam fazer. Na oportunidade, esse 

pequeno grupo de estudantes convidou alguns servidores para uma reunião, no intuito de 

compartilharem o ocorrido e pensarem juntos em ações que levantassem a bandeira das 

diversidades, inclusive, a sexual. 

Após encontros do grupo em questão, algumas ações foram realizadas. A primeira, 

deu-se com a fixação de cartazes, produzidos pelos próprios discentes, nos espaços do 

Campus, abordando as diversidades.  

  

Figura 1. Cartaz sobre diversidades produzido 

por discentes, IFRN-SPP, 2017. 
Figura 2. Cartaz sobre diversidades produzido 

por discentes, IFRN-SPP, 2017. 
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 Na sequência, no dia 16 de junho de 2017, discentes, durante o intervalo do turno 

vespertino, dançaram, no centro de convivência, a música “Corpo Sensual”, de Pablo Vittar. 

Para o momento, os estudantes utilizaram acessórios diversos, valorizando o colorido, como 

perucas, vestidos, saias e saltos, independentemente do sexo biológico e da identidade sexual 

das pessoas participantes.  

 Como a apresentação não foi divulgada previamente, os discentes dirigiam-se para o 

lanche e com o movimento, alguns ficaram curiosos para saber o que aconteceria, enquanto 

outros aproveitaram para fazer registros fotográficos e vídeos com os colegas. Desse modo, 

foi-se formando um círculo ao redor dos que iriam dançar. 

 Com quórum suficiente e som na caixa, os alunos deram início a performance, 

correspondente ao tempo de duração da música mencionada. Após os intensos aplausos e os 

pedidos por bis, o grupo clamou por respeito, convidando os presentes a juntos lutarem contra 

a homofobia, contra os preconceitos e por uma escola e sociedade melhor, a qual, conforme 

explanado, tem acirrado as desigualdades e se mostrado de forma injusta, conservadora e 

autoritária. Ademais, pediram respeito, argumentando que as pessoas não merecem ser 

discriminadas pelo que são, denunciando, ainda, que em virtude da intolerância, muitos não 

vivenciam sua sexualidade.   

 Atendendo aos pedidos de repetição, o grupo se apresentou mais uma vez e, ao final, 

refletiu, novamente, sobre as questões mencionadas anteriormente, convocando que todos se 

impliquem na construção de uma escola sem discriminação e sem preconceito.  

 No contexto, relacionando o grupo de jovens que dançaram e os participantes desta 

pesquisa - refiro-me, aqui, aos quatro grupos de discussão realizados - julgo relevante pontuar 

que há apenas um jovem em comum entre esses dois grupos. Por outro lado, alguns dos 

jovens rurais fizeram-se presentes na plateia.  
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Figura 3. Apresentação dos discentes em prol do 
respeito às diversidades, IFRN-SPP , 2017. 

Figura 4. Apresentação dos discentes em prol do 
respeito às diversidades, IFRN-SPP, 2017. 

Outra ação a ser destacada ocorreu no dia 05 de julho de 2017, no ginásio do campus 

IFRN-SPP, em referência à festa de São João dos discentes. Com o tema “São Julhão da 

diversidade do seu IF”, o evento contou com decoração característica, vendas de comidas 

típicas, apresentação de quadrilha junina e casamento homoafetivo. 

 

Figura 5. Cartaz produzido pelo setor de Comunicação Social, IFRN-SPP, 2017. 

Nessa conjuntura, após exame de qualificação do mestrado e as ações promovidas 

pelos estudantes do campus em prol do respeito às diversidades, realizamos os três últimos 

grupos de discussão.  
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Em geral, a trajetória da pesquisadora ocorreu de modo similar à realização do 

primeiro grupo. Inicialmente, as salas de aulas foram visitadas a fim de convidar os 

estudantes, moradores da zona rural, a participarem voluntariamente da pesquisa. Na ocasião, 

além das percepções referidas para o primeiro grupo, observei que alguns alunos apesar de se 

inclinarem a participar, mostraram-se preocupados diante das demandas acadêmicas do final 

do semestre letivo. Na oportunidade, agradeci o interesse pela pesquisa e ratifiquei que a 

participação no estudo seria voluntária a quem interessasse e tivesse disponibilidade.  

Desse modo, os grupos de discussão ocorreram, no campus, na sala de 

videoconferência ou, quando essa estava ocupada, na sala da Psicologia. O grupo com as 

turmas dos quartos anos ocorreu no dia 13 de julho de 2017, durante o turno vespertino. No 

dia seguinte, 14 de julho, e no mesmo período, a discussão ocorreu com os alunos dos 

segundos e terceiros anos que estudam pela manhã. Já o último grupo, no caso, com os 

estudantes do curso técnico subsequente, ocorreu em 17 de julho, pela manhã. Em síntese, os 

grupos aconteceram conforme tabela abaixo: 

Tabela 2 – Realização dos grupos de discussão 

Grupo Turmas Número de Participantes Data e Turno de Realização  

I 2º e 3º anos – Tarde Cinco 06/04/2017 - Matutino 

II 4º anos – Manhã Doze 13/07/2017 - Vespertino 

III 2º e 3º anos – Manhã Doze 14/07/2017 - Vespertino 

IV Curso Técnico Subsequente Dois 17/07/2017 - Matutino 

Os caminhos percorridos nos últimos três grupos deram-se de forma similar tanto entre 

si quanto ao primeiro grupo. No início, expus meu trajeto acadêmico-profissional e meu 

interesse pela temática pesquisada. Na sequência, introduzimos questões gerais a fim de 

acolher os participantes. Em seguida, as duas histórias disparadoras da discussão foram lidas e 

as questões norteadoras inseridas ao longo do momento. 
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As práticas discursivas, via de regra, foram convergentes, havendo poucos 

questionamentos em relação aos posicionamentos dos colegas. Os tempos de realização dos 

grupos de discussão variaram entre um pouco mais de uma hora a quase três horas. 

 Em relação ao ressarcimento dos gastos para participarem do estudo, alguns 

solicitaram o almoço, o qual foi custeado pela pesquisadora e disponibilizado no refeitório do 

próprio campus.  

Em resumo, como já mencionado no texto, acredito que a pesquisa foi aceita, tendo 

boa adesão dos jovens, os quais vez ou outra abordavam-me, pelo campus, perguntando 

quando seria o próximo encontro ou, ainda, quando teríamos outro momento para discutirmos 

as questões pautadas. Pontuo, mais uma vez, a importância das histórias norteadoras para o 

fomento das discussões, propiciando relações com as famílias e comunidades dos voluntários.  

Dentre os pontos positivos para o desenvolvimento do estudo, evidencio o fato de 

trabalhar na mesma instituição em que a pesquisa ocorreu, implicando, por exemplo, no 

acesso facilitado aos participantes da pesquisa em virtude, inclusive, do vínculo pré-

estabelecido. Ademais, ressalto o apoio da gestão, que desde o início, não só abriu as portas 

do campus para o projeto, mas o incentivou, reconhecendo a importância da temática e a 

necessidade de abordá-la nos espaços formativos como a escola.  

Por outro lado, elenco o desafio de conciliar horários para a realização do grupo de 

discussão, mesmo sendo um único encontro, diante do quantitativo de atividades demandadas 

aos discentes, sejam no ensino, na pesquisa ou na extensão, aliadas ao final do semestre 

letivo, no caso, dos últimos grupos e ao cansaço gerado pelo contexto. Nesse cenário, durante 

os encontros, alguns alunos retiraram-se das discussões a fim de atender a compromissos 

escolares, de modo que, previamente, avisaram o horário que precisariam ausentar-se.  

Na ocasião, em alguns grupos, pude perceber que após a saída desses participantes, os 

que ficavam, sentiam-se mais à vontade para interagir, impressão confirmada de forma 



103 

 

expressa ou a partir da maior interação. Relembro, aqui, que muitos desses jovens partilham, 

cotidianamente, não só a escola e o transporte escolar, mas a região onde vivem, ou seja, os 

vínculos familiares-comunitários.  

Ainda nesse cenário, não posso deixar de citar o desafio de garantir a fala para todos 

os participantes dos grupos, em especial, para aqueles que pouco interagem, seja por timidez, 

pelo desconforto com a temática, com o momento ou por qualquer outro motivo. Ademais, 

destaco meu sentimento de ambivalência diante de situações, nas quais ao mesmo tempo em 

que gostaria de me posicionar ou, ainda, de tecer algum comentário sobre a discussão, calava-

me a fim de não comprometer diretamente o andamento do grupo. Em virtude disso, já aceno 

a necessidade de intervenções como debates, sobre as temáticas em questão, de forma 

contínua e com toda a comunidade escolar.  

Outrossim, ressaltamos que, alinhado ao caráter das pesquisas qualitativas de não 

almejar a generalização e embora tenhamos realizado quatro grupos de discussão, a partir da 

compilação das transcrições dos quatro grupos, em que fizemos uma leitura cuidadosa de cada 

um deles, acabamos por identificar que o Grupo II atende a presente dissertação; além disso,  

dada a limitação de espaço no presente texto e entendendo que os elementos trazidos nos 

outros grupos estão, de alguma forma, contemplados no referido grupo, elencamos o Grupo II 

para análise em profundidade neste trabalho. Tal escolha apoia-se, ainda, nos aspectos: maior 

adesão dos estudantes e tempo de vínculo com o Campus São Paulo do Potengi, fato que se 

relaciona diretamente com o objetivo específico desta pesquisa, o qual se propõe a identificar 

como o IFRN-SPP permeia a produção de sentidos acerca da diversidade sexual. 

Acreditamos, então, que a extensão e a riqueza do material produzido, pelo grupo designado, 

contempla os objetivos desta pesquisa de mestrado; igualmente, acentuamos que as produções 

dos demais grupos serão trabalhadas em artigos futuros. 
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Enfim, é nessa conjuntura que apresentamos os quatro eixos de análise: diversidade 

sexual; ruralidades; família e comunidade; IFRN-SPP.  

5.1 Eixo I - Diversidade sexual 

Este eixo pretende investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades rurais 

estudantes do IFRN - Campus São Paulo do Potengi sobre diversidade sexual. Nessa 

perspectiva, a princípio, compartilhamos as primeiras associações produzidas pelo grupo de 

discussão: sentimento, novas formas de relacionamentos, aceitação, discurso. 

Pesquisadora: O que entendem por diversidade sexual? 

Sexualidade? Vish, vem várias palavras, tipo: vem a questão de sentimento, vem a 

questão de… é a maneira diferente de você sentir e trans… você sentir e passar pros 

outros. Varia da sua criação, de como você vive, ambiente escolar, das relações… de 

como você constrói suas relações sociais no meio. Se você está aberto também pra 

conhecer o novo (Luiz Gustavo, 19 anos)3.  

Se deixar sentir… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Eu entendo diversidade sexual como… digamos que a nova... moda da atualidade. 

Sim, porque a diversidade é coisa que existe em nossas vidas, desde sempre… só que 

a diversidade sexual, ela ganhou… digamos que… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Uma autoridade (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Uma autoridade, perfeito. E toda sociedade, todo planeta está tendo que se adaptar a 

isso, tipo de forma mais aberta porque… eu acho que essa década, agora, é a década da 

aceitação, do discurso da aceitação. Aceitar que as pessoas… que o amor não está 

restringindo a gêneros diferentes. Porque muito se tinha que com sexualidade e todos 

                                                           
3 Ao longo da análise de dados e discussão dos resultados, para identificar os participantes deste estudo, visibilizamos e homenageamos pessoas da comunidade LGBTTTI, 

que foram mortas, vítimas da LGBTfobia no Brasil, em 2018, conforme Grupo Gay da Bahia. Quanto à idade, refere-se a dos participantes da pesquisa. 
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os outros tipos de atividades sexuais era por desejo, (...) e hoje se vê mais como o 

amor, gostar do outro gênero, não importa… gostar de alguém, não importa quem ele 

seja ou o que seja. E a sociedade tem que aceitar isso e… eu vou assim, dizer o lado 

mais comum: é algo que você não escolhe, não tem esse discurso “Já tá em você, você 

nasce assim”, que muitas as pessoas tinham como doença, algo que tinha que ser 

tratado, sendo que é simplesmente gostar de alguém… e não… (Adailton Ramos, 19 

anos) 

Bom, diversidade sexual, em minha percepção, é… Eu concordo com que Adailton 

falou: a questão do amor é uma coisa a ser considerada, muito a ser considerada. Mas 

o desejo, não. O desejo, você tá ali, muitas pessoas se sentem atraídos por homens 

montados, aquelas drag queens, coisa mais linda: “Meu Deus, eu quero isso, estou me 

sentindo…”. É isso! As pessoas sentirem, terem desejo e se sentirem à vontade e eu 

acho que aceitação não é um termo que eu gosto. Acho que o termo mais adequado é 

respeito, porque eu não preciso, se eu fosse, deixa eu ver… transexual. Eu não gostaria 

que a pessoa me aceitasse… “Ah, eu tô vivendo em função pra que a sociedade me 

aceite…”. Não, não tô vivendo em função pra sociedade me aceite. Eu quero que a 

sociedade me respeite. Eu quero que a sociedade veja que eu estou aqui, sou igual a 

todo mundo. Num quero aceitação de ninguém, não! Se eu fosse querer aceitação, era 

só de mainha, se ela não me quisesse, eu tava na rua, pronto! (Raquel Cosinele, 18 

anos) 

Mas Raquel, o que eu tava dizendo não era a aceitação em si… mas também esse 

discurso que vem muito em cima (Adailton Ramos, 19 anos). 

Não, eu sei, esse lance dos discursos que as pessoas têm que aceitar… mas é uma 

opinião minha, eu não gosto desse discurso de aceitação, eu gosto do discurso do 

respeito. Eu respeito a sua individualidade, você pode ser o que você quiser, você pode 
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gostar de quem você quiser, você pode desejar quem você quiser e o melhor de tudo, 

você pode amar quem você quiser. Que é uma coisa linda. Gente, o amor tem que ser 

proliferado, não restringido, abafado… que coisa horrível! As pessoas querem se 

gostar, tão lá se curtindo… deixem elas ser felizes (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Nesse panorama, percebemos que sentimento, novas configurações de 

relacionamentos, aceitação, discurso foram os repertórios interpretativos produzidos pelo 

grupo acerca do tema diversidade sexual.  

Sousa (2012) reflete que tanto os sentimentos quanto os comportamentos são 

construções sociais e históricas para os quais os sujeitos imprimem significações e sentidos. O 

autor embasa seu argumento na perspectiva antropológica da variabilidade ou diversidade 

sexual, explicando que as diversas possibilidades de expressões do sentir e agir vinculam-se 

aos variados contextos sociais e culturais em que as pessoas nascem e se socializam, opondo-

se, assim, às teorias em que os sentimentos são inatos. 

Nesse cenário, Gomes (2017), inicialmente, considera a identidade de gênero enquanto 

“um conjunto complexo de crenças, percepções ou sentimentos individuais a respeito de si” 

(p. 24795). Com efeito, podemos entender que esses aspectos são constituintes da identidade 

de uma maneira geral. Posteriormente, o autor aborda as relações de poder, na perspectiva 

opressora e excludente, influenciando o sentimento de inferioridade em virtude de 

hierárquicas relações quanto aos gêneros e, amplio, quanto às diversas expressões sexuais. 

Desse modo, considerando as práticas discursivas do grupo e dos autores 

mencionados, a princípio, podemos indicar a produção sobre sentimentos, bem como 

comportamentos e pensamentos a partir de uma perspectiva de distinção, a exemplo do trecho 

“a maneira diferente de você sentir”. Refletindo sobre o termo “diferente”, parece-me que 

esse contraste vai de encontro à “maioria”, às ditas normas naturalizadas e, especificamente, à 

heteronormatividade.  
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Tenho essa compreensão, inclusive, diante do fragmento “Se deixar sentir…”, pois é 

como se algo impedisse as pessoas de sentirem, de pensarem, de existirem e de viverem como 

elas querem a partir de seus próprios valores e concepções. Percepção reforçada pela prática 

discursiva “Eu quero isso, estou me sentindo…’ É isso! As pessoas sentirem, terem desejo e 

se sentirem à vontade.” À vista disso, parecem registrar um conselho: fique à vontade, se 

deixe sentir, resista, sinta, sinta-se! 

Nessa perspectiva, relacionamos os repertórios em questão com a atuação das 

tecnologias do biopoder, enquanto componente indispensável ao desenvolvimento do 

capitalismo, a partir do controle dos corpos para a produção, almejando tanto a sua docilidade 

quanto sua alta eficácia (Foucault, 1984/1999). Destarte, para o autor, o biopoder determina 

não só as relações produtivas e econômicas, mas atravessando toda a sociedade e sendo 

utilizada pelas diferentes instituições sociais, sustenta, também, hierarquias, além de 

hegemonia e relações de dominação.  

Assim, podemos entender o repertório sentimento, produzido pelo grupo, enquanto 

uma construção social e histórica, que atravessado pelas relações de poder, parece impedir as 

expressões e vivências das diversas sexualidades no contexto rural. É como se esse 

sentimento estivesse em uma posição aquém da determinada pela norma, logo não se 

permitindo sentir nem se deixando à vontade para mostrar-se.  

Ademais, a diversidade sexual aparenta ser novata na zona rural. Com efeito, se, por 

um lado, causa estranhamento, por outro, parece convidar as pessoas a entrarem em contato 

com esse mundo tido como diferente, conforme fragmento: “Se você está aberto também pra 

conhecer o novo”. É como se dissesse: “caso você, sociedade, comunidade rural, esteja aberta 

para conhecer o mundo da diversidade, estamos à disposição”. De modo que, estar aberto 

indica uma condição obrigatória para acessar esse universo. Afinal, ideias fechadas e 
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preconceituosas já existem em excesso sociedade afora, logo para adentrar o novo, se e 

somente se estiver aberto.  

Já o trecho “Eu entendo diversidade sexual como… digamos que a nova... moda da 

atualidade” (...) E toda sociedade, todo planeta está tendo que se adaptar a isso, tipo de forma 

mais aberta” segue o argumento inicial, só que, de forma mais veemente e ampla, convoca o 

planeta para adaptar-se ante o diverso. Destaca-se, ainda, o termo “moda”, podendo referir-se  

ao processo de visibilidade que a diversidade sexual vem tendo em função da atuação dos 

movimentos sociais e de suas reivindicações, bem como das aparições midiáticas do tema. 

Segundo Abbagnano (2000), o termo relaciona-se ao contexto, por ter a atribuição de inserir 

novos pensamentos e comportamentos em instituições sociais, nas quais teriam resistências 

para adentrar e se consolidar. Para o autor, a moda é uma ferramenta de controle, com o poder 

tanto de debilitar quanto de encerrar uma tradição. 

Nessa perspectiva, tem-se que os conhecimentos acerca das questões de sexo, desejo, 

gênero e orientação sexual são suprimidos, por políticas conservadoras, que, em muitos 

países, consolidam o binarismo entre os sexos, embasados em ideologias que negam 

diversidades e influenciam ciências (Gomes, 2017). Desse modo, o autor aborda a ação 

perigosa das ideologias ao garantirem hierarquizações sexuais, raciais e sociais, além de 

apontar para os erros científicos, vitimizando seres humanos, ao longo dos tempos, inclusive, 

sobre a temática em questão. 

Sousa (2012) discorre sobre os efeitos que as ideologias têm ao representarem, por 

exemplo, o sexo e as ditas marcas de gênero nos corpos, ratificando a falaciosa perspectiva da 

diferença sexual e da consequente heterossexualidade obrigatória, colocadas por uma suposta 

naturalização biológica.  

Ainda na perspectiva da diversidade sexual enquanto principiante no campo, 

compartilhamos a seguinte produção:  
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Mas tipo, achar estranho um casal de homens segurando as mãos, menina, é a coisa 

mais linda! Eu já cheguei, eu já pedi, eu tava andando num shopping, aí tavam lá o 

casal, coisa mais linda, com as pernas cruzadas, um olhando pro outro, aí eu olhei 

assim, aí eles muito gentis, aí eu congelei, paralisei mesmo, aí eu disse: "Tudo bem?", 

aí ele fez "Tudo!", eu falei "Vocês são tão lindos, eu queria até tirar uma foto!", aí ele 

"Não, pode tirar!", aí eu tirei, tá salva até hoje. É exatamente por não ter o contato, por 

não ver essas coisas aqui em São Paulo do Potengi, porque as pessoas se escondem... 

porque tem vergonha, coisa do tipo. Aí eu cheguei, no meio do (nome do shopping), lá 

na frente das (nome da loja), aí eles tavam lá... (Raquel Cosinele, 18 anos) 

A partir dessa prática discursiva, podemos apreender que presenciar um casal 

homoafetivo em um local público chamou atenção de Raquel, não de modo negativo, mas no 

sentido de novidade, de diferente, de ruptura do cotidiano, mobilizando-a ao ponto de abordar 

o casal desconhecido e solicitar o registro do momento, o qual guarda até os dias atuais. 

Sendo assim, notamos um estranhamento da situação, não na face negativa do termo, mas no 

sentido de novas configurações de relacionamentos. 

De fato, refletimos que vivências homoafetivas não são novidades e fazem parte da 

história de inúmeras sociedades, de modo que as punições sociais e os dispositivos de 

controle silenciam e reprimem as diversas sexualidades. Por outro lado, graças, em especial, 

às lutas dos movimentos sociais, os modos de vida da comunidade LGBTTTI têm 

conquistado espaços e garantias de alguns direitos.  

Entretanto, não podemos dizer que os efeitos dessas lutas chegam de forma igualitária 

nos diferentes territórios. O fragmento em questão traz o contraste entre um shopping, na 

cidade e o município pólo da região Potengi, onde o Campus IFRN-SPP está instalado. Desse 

modo, conforme prática discursiva referida, na zona urbana, os casais de homens seguram as 
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mãos, enquanto nos contextos interioranos e rurais, “as pessoas se escondem... porque têm 

vergonha, coisa do tipo”. 

À vista disso, compreende-se que o sentido, produzido sobre a diversidade sexual, 

quanto à novidade ante as diferentes formas de se amar e se relacionar, associa-se às políticas 

conservadoras, relações de poder e ideologias, que, sendo intrínsecas, desenvolvem e 

reforçam regras, normatizando, por exemplo, o binarismo entre os sexos e a 

heteronormatividade a fim de normalizá-las. Dito de outro modo, primeiramente, normatiza-

se para, em seguida, tornar normal e natural. Por outro lado, cotidianamente e hodiernamente, 

novos modos de ser e viver manifestam-se e interagem entre si, instituindo uma contínua 

transformação social e cultural.  

Quanto à aceitação, destacamos, inicialmente, o jogo de posicionamentos entre os 

participantes do grupo envolvendo o sentido em questão e o termo respeito.  

Nesse cenário, evidenciamos que uma análise com foco nas práticas discursivas 

valoriza tanto palavras, frases e seus significados quanto as relações de poder que atravessam 

os discursos, bem como suas circunstâncias de produção (Méllo et al., 2007). Ademais, a 

partir das reflexões de Spink e Medrado (2013), compreendemos que é no jogo de 

posicionamentos que a negociação e o poder se apresentam, de modo que um conjunto de 

saberes direcionam, mas não definem a percepção acerca de um fato. Em outras palavras, 

tem-se o jogo de posicionamentos, enquanto processo dialógico e de negociação de sentidos 

sobre temáticas e situações, que “na sua processualidade mantém, transforma e desafia os 

posicionamentos que vão ocorrendo durante a sua produção” (Aragaki et al., 2014, p.58). 

Dessa maneira, ressaltamos um jogo de posicionamentos nas seguintes práticas 

discursivas: 

eu acho que essa década, agora, é a década da aceitação, do discurso da aceitação 

(Adailton Ramos, 19 anos). 
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eu acho que aceitação não é um termo que eu gosto. Acho que o termo mais adequado 

é respeito (...) Não, não tô vivendo em função pra sociedade me aceite. Eu quero que a 

sociedade me respeite. Eu quero que a sociedade veja que eu estou aqui, sou igual a 

todo mundo. Num quero aceitação de ninguém, não! (Raquel Cosinele, 18 anos) 

o que eu tava dizendo não era a aceitação em si… mas também esse discurso que vem 

muito em cima (Adailton Ramos, 19 anos). 

Não, eu sei, esse lance dos discursos que as pessoas têm que aceitar… mas é uma 

opinião minha, eu não gosto desse discurso de aceitação, eu gosto do discurso do 

respeito (Raquel Cosinele, 18 anos). 

No cenário, percebemos o termo aceitação em resposta a uma solicitação, a qual parte 

de uma “autoridade”, convocando, obrigatoriamente, “toda sociedade, todo planeta” para “se 

adaptar” e aceitar uma nova realidade, no caso, a diversidade sexual. Por outro lado, o termo 

respeito parece relacionar-se a algo mais interno, que, se distanciando das imposições 

hierárquicas, indica maior evolução, bem como mais espontaneidade e maturidade diante de 

um mundo tão diverso.  

Desse modo, perante jogo de posicionamentos, indagamos sobre a elaboração e o 

funcionamento do discurso nas práticas discursivas e seus impactos, presumindo como e quais 

saberes, poderes, regimes de verdades e posicionamentos se expressam (Méllo et al., 2007).  

Em relação ao sentido discurso, destacamos o trecho: 

eu acho que essa década, agora, é a década da aceitação, do discurso da aceitação. (...) 

é algo que você não escolhe, não tem esse discurso “Já tá em você, você nasce assim”, 

que muitas as pessoas tinham como doença, algo que tinha que ser tratado, sendo que 

é simplesmente gostar de alguém… e não… (Adailton Ramos, 19 anos) 

À vista disso, pensamos sobre a despatologização da homossexualidade e os diferentes 

tempos históricos, bem como acerca dos discursos predominantes em cada um, juntamente 
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com seus saberes e verdades, atrelados a determinados interesses e relações de poder nas 

diversas instâncias sociais. Além de imaginar como esse sistema impacta os indivíduos e a 

sociedade.  

Nesse sentido, Foucault (1976/1999) aponta, devido ao poder, a nossa obrigatoriedade 

em não só produzir verdade, mas em encontrá-la e confessá-la, tem em vista, inclusive, o seu 

caráter de lei e de produção de discurso verdadeiro, o qual é intrínseco ao poder. Ademais, 

aborda que nossa sociedade caracteriza-se pela elaboração e difusão de discursos como 

verdades, aliados a determinados poderes. Sendo assim, para ele, estamos diante de um 

impressionante sistema de controle e poder. Em suas palavras, “a produção de discursos 

‘verdadeiros’ (e que, além disso, mudam incessantemente) é um dos problemas fundamentais 

do Ocidente” (Foucault, 1979/2007, p. 231).  

Corroborando a discussão, Gergen (2009) assinala que o construcionismo social 

considera o discurso como resultado do intercâmbio social. Por sua vez, Spink e Medrado 

(2013), relacionam o tempo longo à construção de questões culturais de um determinado 

tempo histórico, mas que são estabelecidos no decorrer da história da humanidade.  

Diante do exposto, indicamos que durante o referido processo dialógico e a partir do 

tempo longo, foi recuperado o fato de que a ruptura com a “natural” heteronormatividade era 

associada à patologia. Dito de outro modo, no grupo de discussão, ocorreu o resgate de um 

discurso institucionalizado, no caso, pelos saberes médicos e jurídicos, o qual foi tido como 

verdade em um dado tempo histórico. Por outro lado, atrelados ao intercâmbio social e às 

relações de poder, os discursos mudam com o passar do tempo, de modo que os movimentos 

sociais transformaram tanto o cenário da patologização quanto da determinação biológica e 

seus desdobramentos. Atualmente, voltando-se, inclusive, para discursos de respeito e 

valorização das diferenças.  

Nessa conjuntura, evidenciamos as produções: 



113 

 

Eu acho que, assim… as pessoas devem ter autonomia sobre a questão da sexualidade 

e devem fazer o que elas bem quiserem, porque se… Tipo assim, vamos supor: eu, se 

eu arranjar um namorado e levar pra minha casa, esse é um exemplo… levar pra 

minha casa, minha mãe fica “Não, já tá namorando…”, a sociedade fica “não, já tá 

namorando, isso e aquilo!”. Aí se a pessoa for ficar com outra mulher, eles fazem a 

mesma coisa, então eu acho que cabe a cada pessoa, sei lá (Natália Ketlyn, 18 anos). 

Aí eu não consigo entender como é que essas pessoas aí conseguem ter ódio por uma 

pessoa que nunca viram (Luiz Gustavo, 19 anos). 

(...)  

Esse ato assim de discriminar, de não falar, de não querer contato com essas pessoas, 

eu nunca fui assim, sempre entendi assim… Só que eu sempre tive nojo… (Natália 

Ketlyn, 18 anos) 

De quê? (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Relação homoafetiva? (Luiz Gustavo, 19 anos) 

Homofobia (Valdemir Azevedo, 19 anos). 

Não é homofobia, é uma coisa que eu não quero pra mim (Natália Ketlyn, 18 anos). 

[começam a falar juntos] 

É uma questão de aceitação e respeito (Valdemir Azevedo, 19 anos). 

Sim, eu respeito (Natália Ketlyn, 18 anos). 

Nojo é nesse ponto: eu não quero ser negro, eu tenho nojo de claro… isso é racismo 

(Valdemir Azevedo, 19 anos). 

Não, não é assim (Natália Ketlyn, 18 anos). 

[riem] 
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É uma coisa que eu não gosto de ter, mas eu nunca discriminei. Eu até tenho muitos 

amigos que são homossexuais e eu me relaciono com eles normalmente, agora tipo 

assim: eu não… (Natália Ketlyn, 18 anos) 

É a concepção de você tem ou é um sentimento que você… (Anne Mickaelly, 18 anos) 

A princípio, as práticas discursivas parecem encontrar afinidades pró-respeito e 

autonomia para vivências das sexualidades. Contudo, a palavra nojo entra em cena, indicando 

que as lutas sociais em prol do respeito e da inclusão da comunidade LGBTTTI estão longe 

de acabar, tendo em vista o preconceito e a discriminação, ainda, se fazerem presentes em 

diferentes contextos. 

Nesse cenário, primeiramente, gostaríamos de pontuar a aparente contradição entre as 

práticas discursivas de uma das pessoas participantes: 

Eu acho que, assim… as pessoas devem ter autonomia sobre a questão da sexualidade 

e devem fazer o que elas bem quiserem (Natália Ketlyn, 18 anos). 

Esse ato assim de discriminar, de não falar, de não querer contato com essas pessoas, 

eu nunca fui assim, sempre entendi assim… Só que eu sempre tive nojo… (Natália 

Ketlyn, 18 anos) 

A partir do exposto, podemos considerar a contradição tanto entre os dois fragmentos 

quanto na segunda prática discursiva. Comparando as duas produções, percebemos que, 

inicialmente, defende-se a autonomia das pessoas, mas, posteriormente, o perpétuo nojo 

aparece. Quanto à segunda elaboração, ressaltamos os termos nunca e sempre, acompanhados, 

respectivamente, de discriminar e nojo, além da expressão “só que”, denotando oposição entre 

as ideias. Dito de outro modo, a contradição encontra-se no fato de a pessoa nunca ter 

discriminado, mas sempre ter tido nojo, caracterizando, assim, uma oposição semântica. 

Ademais, a palavra nojo mobilizou os participantes do grupo de discussão. Para 

alguns, o termo é compreendido de forma pejorativa, relacionando-se com a homofobia e com 
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outras práticas excludentes: “Homofobia.”, “Nojo é nesse ponto: eu não quero ser negro, eu 

tenho nojo de claro… isso é racismo.” Outros, não compreendendo o sentido do termo, 

buscaram acessar seu significado: “É a concepção de você tem ou é um sentimento que 

você…” 

Todavia, o processo de busca por esse entendimento foi interrompido. Destarte, 

apontamos mais uma interanimação dialógica: 

Eu acho que não é legal ver nem um casal hétero… (Wellington Pires, 19 anos) 

Eu também não gosto de ver ninguém se beijando (Gustavo Rodrigues, 17 anos). 

Eu também acho uma coisa meio estranha… o casal se agarrando no meio da rua 

(Elias da Silva, 19 anos). 

Eu acho que é invasão do meu espaço até quando eu tô saindo com amigos e eles tão 

se pegando, “Homi, pelo amor de Deus, respeita aqui!” (Anne Mickaelly, 18 anos) 

[riem] 

É pra esse fato que eu atento (Natália Ketlyn, 18 anos). 

Não, mas você tem também esse sentimento com heterossexuais? (Anne Mickaelly, 18 

anos) 

Mais ou menos (Natália Ketlyn, 18 anos). 

[riem] 

Esse recorte, a princípio, expressa um sentimento de empatia em relação ao termo 

nojo, com o intuito de amenizá-lo a partir da produção “não é legal ver nem um casal hétero”. 

É como se o raciocínio fosse: “Ser heterossexual é a norma. Ainda assim, não é legal ver um 

casal hetero juntos. Logo, sentir nojo de LGBTTTI’s é aceitável”.  

Nesse momento, os posicionamentos da interanimação dialógica encontram 

compatibilidades ante a publicização de qualquer vivência sexual, a exemplo das expressões: 

“não é legal”, “não gosto”, “coisa meio estranha” e “invasão do meu espaço”.  
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Segundo Foucault (1976/1999), não é de hoje que a sexualidade é tratada de forma 

privativa e secreta. O autor expõe que desde a burguesia, a mesma deve ser vivenciada no 

ambiente familiar, dentro de casa, especificamente, no quarto e não esqueçamos, estritamente, 

com fins reprodutivos, sendo, então, praticada pelo casal heterossexual. À vista disso, temos a 

norma, o padrão, um discurso enquanto verdade que atravessa e impacta diferentes tempos 

históricos. Para o que foge, o calar da boca e o fechar dos olhos, o inexistir. Dito de outro 

modo,  

As pessoas devem se privar nas relações afetivas, ainda mais quando são 

homossexuais (Valdemir Azevedo, 19 anos). 

Por outro lado, o repertório interpretativo nojo ainda não está claro, de modo que 

superando a interrupção anterior e insistindo em acessar seu significado, mais uma vez, a 

abordagem é feita: “Não, mas você tem também esse sentimento com heterossexuais?” Como 

retorno, a produção discursiva “Mais ou menos.”, incita o grupo ao riso, que, também 

expresso no recorte da relação dialógica anterior, parece indicar a não persuasão diante da 

resposta ou, ainda, o reconhecimento da discriminação em relação à comunidade LGBTTTI, 

por mais que essa não seja explícita ou admitida.  

Ainda no debate sobre a vivência da sexualidade de modo privativo, evidenciamos as 

seguintes práticas discursivas em mais um jogo de posicionamentos: 

Eu acho que o fato da população atentar pro preconceito que a gente tem hoje em dia é 

a forma que alguns casais homossexuais se expõem, inclusive em instituições. Eu falei 

“nojo” porque eu já presenciei cenas horríveis e já fui muito alvo desse negócio de 

mulher dar em cima de mim, essas coisas e foram coisas extremamente horríveis. 

Então, eu acho que eu tenho direito de me opor, assim… (Natália Ketlyn, 18 anos) 

(...) 
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Mas assim, tipo, a gente estuda filosofia, a gente aprende que toda pessoa merece 

respeito e tem o direito de ir e vir. Essa questão de se expor, um casal hétero não se 

expõe? Não fica se pegando no meio da rua? Carnaval é pegação, isso, isso e isso? Por 

que você trata de uma forma, tipo, eles não têm o direito de mostrar… (Luiz Gustavo, 

19 anos) 

Eu tô falando mais a visão da população, não estou falando na minha visão (Natália 

Ketlyn, 18 anos). 

Eu estou falando da sua porque quem falou foi você que “se expõem” (Luiz Gustavo, 

19 anos). 

Sim, eu estou falando, mas não estou falando com relação a mim, é tanto que eu falei 

“o fato da população atentar pra este fato de preconceito com homossexuais”, se você 

quiser repetir o áudio… (Natália Ketlyn, 18 anos) 

[se espantam]  

 

Nesse instante, os argumentos contrários tensionam a discussão ao ponto de a 

gravação de áudio ser mencionada como um recurso a fim de apaziguar os ânimos. Quanto 

aos repertórios, por um lado, busca-se justificar o preconceito destinado aos que rompem com 

a heteronormatividade em virtude da maneira “que alguns casais homossexuais se expõem, 

inclusive em instituições”. Dessa forma, consoante Foucault, distante do quarto familiar do 

casal heterossexual. Por outro lado, a voz da filosofia é convidada para a interanimação 

dialógica, abordando o direito de ir e vir e o valor respeito, exemplificando, ainda, com o 

Carnaval, enquanto momento público e de liberdade de expressão, inclusive, sexual. No caso, 

percebo esse exemplo como se ele trouxesse a reflexão de que os heterossexuais se expõem, 

inclusive, de modo intenso e público, no Carnaval; em oposição, de um modo geral, à discreta 

manifestação cotidiana da comunidade LGBTTTI. Destaca-se, ainda, que a exposição em 
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questão é tratada como um direito garantido a todas as pessoas, tanto de se expor, quanto de ir 

e vir. 

Ainda nesse cenário de sexualidade privativa, a discussão do grupo elenca 

características apreciáveis nas pessoas que rompem com a lógica heteronormativa, 

implicando, assim, uma maior aceitabilidade social: 

Tem casais que são lindos de apreciar e que são muitos respeitados, que é o caso de 

(nome da pessoa). Tá, um casal exemplar. Tipo, minha gente, seja homem com 

mulher, mulher com mulher, enfim, é só o fato de se respeitar e não se expor e querer 

invadir o espaço do outro, querer que o outro faça a mesma coisa que você (Natália 

Ketlyn, 18 anos). 

Pesquisadora: O que seria um casal exemplar? Pra Natália e quem quiser interagir. 

Tipo assim, vou dar o exemplo de Luiz Gustavo. Como a gente tem aqui muitos 

professores homossexuais e tipo eles não dão em cima de alunos, eles são mais 

restritos, tipo assim. Tipo assim, eu sei lá… Eles se auto respeitam e respeita os 

outros. Tem casal que não expõe, que não gosta de, “não, eu vivo minha vida como se 

fosse um homem e uma mulher, a gente tem relações em casa, apenas se beija e se 

abraça em casa”, tipo assim, igual um homem e uma mulher normal, que hoje em dia 

não é só mulher com mulher e homem com homem que faz esses negócios (Natália 

Ketlyn, 18 anos). 

Pra mim um casal exemplar é um casal que vive seu amor, sua felicidade, respeitando 

o seu parceiro e respeitando os espaços dos outros (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Foi isso que eu quis falar (Natália Ketlyn, 18 anos). 

O espaço do outro, que eu falo, é basicamente você respeitar o seu relacionamento. 

Mas isso é em qualquer lugar ... (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Ninguém precisa ver você se beijando (Natália Ketlyn, 18 anos). 
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Eu não me incomodo da pessoa estar se beijando, mas que comece preliminares do 

meu lado, não… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

[riem] 

Mas, isso é pra qualquer casal. Isso foi a minha concepção de casal exemplar (Raquel 

Cosinele, 18 anos). 

Considerando essa interanimação dialógica, na qual o jogo de posicionamentos se faz 

presente, assinalamos que o caráter privativo da sexualidade continua sendo valorizado, 

relacionando-se, positivamente, às expressões “muitos respeitados”, “casal exemplar”, “se 

auto respeitam e respeita os outros”, “a gente tem relações em casa, apenas se beija e se 

abraça em casa”, “igual um homem e uma mulher normal”. Do outro lado, a imposição das 

normas: “não se expor”, “não dão em cima”, “são mais restritos”.  

Essas produções parecem fazer um recorte da comunidade LGBTTTI, no qual há o 

reconhecimento e a aceitação de uma categoria, enquanto exemplar, em detrimento das outras. 

No entanto, a identidade gay não traduz a amplitude das minorias sexuais, sendo essa uma 

tentativa de representação que está associada a permanência dos paradigmas epistêmicos 

utilizados para acessar as pessoas, bem como à integral aceitação do dimorfismo sexual e dos 

discursos médico-jurídicos sobre gênero (Kleaim, 2016). O autor menciona, inclusive, o fato 

de os gêneros e a sexualidade estarem funcionando como conceitos e produtos a serem 

consumidos e comercializados nos “laboratórios cosmeto-midiático-fármaco-porno-políticos” 

(p.12) e denuncia: “se fazer política sexual e promover reconhecimento é adequar-nos ao 

modelo heterossexual de produção da sexualidade, nós não te(re)mos, nem quere(re)mos 

identidade, nem casa, nem abrigo, nem estabilidade, nem propriedade, nem nação: queremos 

ser a multidão” (p. 12).  

Corroborando o debate, Souza Filho (2012) lembra que a sexualidade é uma 

construção histórica e cultural, de modo que, se ainda hoje, determinadas práticas eróticas e 
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sexuais são estigmatizadas e questionadas, esse fato não se deve à sua suposta naturalidade e 

normalidade, mas ao trabalho do preconceito contra essas expressões sexuais no decorrer da 

história. Para o autor, o que não se adequa à obrigatória heterossexualidade “passa a ser 

considerado da ordem do ‘desvio’, do ‘bizarro’, da ‘anomalia’. Esquema fundador dos 

preconceitos e da discriminação contra homossexuais e, igualmente, contra travestis, 

transexuais” (p. 29). 

Ainda acerca do debate deste eixo, compartilhamos que a temática de gêneros 

atravessou fortemente a discussão do grupo. Com efeito, para V. Silva (2016), a questão de 

gênero é determinante na forma como os participantes do seu estudo vivenciam suas 

juventudes. A autora assinala que, em diferentes espaços, “encontramos bem marcada nas 

narrativas a diferença das sociabilidades permitidas para homens e mulheres” (p. 112), de 

modo que, via de regra, enquanto a liberdade destina-se aos homens, os mecanismos de 

controle sociais são dedicados às mulheres. 

Nessa perspectiva, relacionamos questões de gênero e práticas corporais a partir do 

seguinte recorte: 

Pelo fato da sociedade sempre colocar que só homem joga futebol (Natália Ketlyn, 18 

anos). 

E mulher que joga futebol é sapatão… (Luciana Vieira, 18 anos) 

(...) 

É porque é assim: o meio que a gente vive é… muitas colegas de jogo não têm 

respeito. Tipo, perguntam se você gosta, se você disse que “não”, elas insistem. “Tem 

certeza?”, “Será que se você experimentar, você nunca vai gostar?”... (Luciana Vieira, 

18 anos) 

“Você já ficou com alguém?”. “Como é que pode dizer?”. É verdade (Natália Ketlyn, 

18 anos). 
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“Você já ficou com alguém?”. É essa insistência que constrange porque muitas coisas 

eu vejo… realmente, gente… o contato da mãozinha não é legal. Passa a mão por tudo 

quanto é canto na hora do jogo, eu fico revoltada! Não tem respeito, se eu jogo com 

um homem, se eu jogo com mulheres, os homens respeitam mil vezes mais… 

(Luciana Vieira, 18 anos) 

Mas tem homem que passa a mão na bunda das meninas quando tá jogando 

(Wellington Pires, 19 anos). 

Não, eu tô dizendo assim… (Luciana Vieira, 18 anos) 

Pelo menos eu quando eu tô jogando, um treino… aí eu machuco um sem querer, aí 

pede desculpa, bate assim na cabeça, quando vai saindo bate assim na bunda (Gustavo 

Rodrigues, 17 anos). 

Mas isso aí é na parceria, só que muitas vezes nas meninas, as meninas têm intenção. 

Eu já fui abordada… assim, de forma bem dura mesmo (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Na marcação… Quando você marca… (Luciana Vieira, 18 anos) 

No basquete, a gente marca aqui, ó… as meninas marcam no peito, do nada! Depois 

você pensa “Não, é normal”, só que depois vem a abordagem mais agressiva…  

(Raquel Cosinele, 18 anos) 

Já chegou muitas vezes agora que eu fui pra (nome do município do estado), tinha uma 

menina, eu acho que era de (nome do município do estado), se eu não me engano, que 

ela tava me marcando, ela tava me empurrando, ela tava com uma mão na bunda dela 

e pegando em mim. E eu “Professor, pelo amor de Deus!”, elas não respeitam. Quando 

eu jogo com os meninos, eles batem o cotovelo “Vish, desculpa, desculpa!”...  

(Luciana Vieira, 18 anos) 
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A partir das produções em referência, podemos constatar uma interanimação dialógica 

consonante à valorização do binarismo dos gêneros, marcado pelos termos “homem”, 

“mulher”, “meninas” e “meninos”, os distinguindo e distanciando. 

No cenário, futebol e basquete são destacados enquanto atividades esportivas. Em uma 

visão ampla, essas práticas me remetem às expressões corporais, ao movimento, à 

motricidade, bem como a corpos e ao contato entre eles. 

Nessa perspectiva, nos tempos atuais, aliada a uma falaciosa liberdade, pressões 

sociais atuam sobre o corpo, o qual é tanto símbolo da sexualidade quanto marcador de 

gênero (Cruz, 2013). A autora aponta, ainda, que as relações com o corpo são indicadores dos 

processos de comunicação em diferentes culturas, de modo que, no Ocidente, o corpo é, via 

de regra, escondido, explicando, assim, a posição que as vestimentas e, em suas palavras, 

“alma/mente” (p. 104) ocupam, em contraste a outras culturas nas quais corpo e espírito sendo 

unos, são mostrados. 

Desse modo, busca-se contextualizar expressões como “o contato da mãozinha não é 

legal”, “Passa a mão por tudo quanto é canto na hora do jogo, eu fico revoltada!” e “as 

meninas marcam no peito, do nada! Depois você pensa ‘Não, é normal’, só que depois vem a 

abordagem mais agressiva”. Essas produções discursivas sinalizam um dos momentos de 

mobilização do grupo, ao ponto de uma integrante levantar-se para encenar e demonstrar 

como ocorrem as marcações em suas experiências de jogos.  

À vista disso, ponderando a situação, por um lado, temos, em resposta a uma infração 

- a qual extrapola as normas culturais sobre o contato corporal - a revolta, que, inclusive, 

motiva a busca por outras instâncias hierárquicas: “Professor, pelo amor de Deus!’, elas não 

respeitam”. Por outro, inferimos que a dinamicidade desses esportes é entendida, por algumas 

pessoas, como fugazes oportunidades de colocar a sexualidade em campo, mesmo enquanto 

transgressões esportivas e sociais.  
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Alinhado ao exposto e acerca das produções “Pelo fato da sociedade sempre colocar 

que só homem joga futebol” e “E mulher que joga futebol é sapatão…”, refletimos, mais uma 

vez, sobre o binarismo dos sexos e dos gêneros, determinante na designação social de o 

futebol enquanto prática de homens ou, mais recentemente, masculina.  

Em contrapartida, assinalamos que as mulheres cisgêneros heterossexuais, as quais 

resistem e buscam romper com essa lógica, parecem relacionar-se com o estereótipo de 

“sapatão” e com os incômodos de convivência relatados, além de indicarem que “os homens 

respeitam mil vezes mais” durante os jogos.  

Dessa maneira, a corporeidade vincula-se ao meio, bem como às suas normas e aos 

comportamentos, designando o permitido e o proibido, bem como reforçando e punindo a 

partir desse esquema (Cruz, 2013). A autora lembra que enquanto produtos da sociedade, 

compartilhamos valores e conceitos do nosso contexto cultural, de modo que nossa identidade 

se constitui a partir da relação com o outro, numa interação na qual se misturam alteridade e 

identidade.  

Nessa perspectiva, ressaltamos, ainda, as práticas discursivas:  

Como eu já tinha falado há algum tempo, vou começar com uma parte que a gente 

tava falando sobre homens, as coisas que acontecem durante jogos aí… a relação entre 

homens e mulheres. Homens, quando jogam com mulheres, têm um certo preconceito 

porque a gente acha que mulher é frágil. Mas tipo, é um preconceito não… às vezes 

sim, mas, dependendo de quem for, não querendo desmerecer a mulher, mas é 

porque… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Eu acho que é mais uma questão biológica, sei lá… (Batista dos Santos, 18 anos) 

Não, mas tipo isso, a gente tem muito essas ideias e aí quando a gente joga com 

homens, homem é bruto, leva canelada e tudo mais e a gente, não são muitos que 

jogam com mulheres direto, ou seja, vai achar que a mulher é mais frágil, muito mais. 
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Você não quer machucar. Até quando você dá um esmurro, uma barrucada em (nome 

do colega), eu não daria na (nome da colega), entende? (Adailton Ramos, 19 anos) 

Lá no meu sítio não tem essa historinha, não… (Luciana Vieira, 18 anos) 

[riem] 

Não, eu entendo, mas pronto, eles jogam com você lá há muito tempo, não é? 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

É, agora… (Luciana Vieira, 18 anos) 

Eu tenho uma prima que ela joga futebol com a gente há muito tempo, pronto… se 

fosse outra menina, eu tinha bastante cuidado, mas como eu jogava com ela há muito 

tempo, eu nem ligo, derrubo ela, passava por cima… (Adailton Ramos, 19 anos) 

[riem] 

Pesquisadora: É uma questão de ser mulher ou uma questão de vínculo que tem com a 

pessoa? 

De ser mulher e você não saber o quão essa mulher é resistente ou algo assim…  

(Adailton Ramos, 19 anos) 

Seu preconceito inicial é que a mulher é frágil mas com a convivência… (Raquel 

Cosinele, 18 anos) 

Se conviver e você perceber que ela é tão forte quanto você, digamos assim… 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

[falam ao mesmo tempo] 

Pesquisadora: Então o homem é sempre mais forte? 

Não. Nem um pouco… Não, deixa eu… A questão é tanto o preconceito de ser 

mulher, biológico, que homens têm (Adailton Ramos, 19 anos). 

Pesquisadora: Como assim, biológico? 
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O preconceito que a gente acha que mulheres teoricamente são menos resistentes… 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

Pesquisadora: Hum… a gente, quem? 

Sociedade (Raquel Cosinele, 18 anos). 

A gente, sociedade, homens em geral (Adailton Ramos, 19 anos). 

Pesquisadora: Sociedade ou homens? 

Sociedade dos homens (Adailton Ramos, 19 anos). 

[riem] 

Eu espero não ser mal entendido e que não cause nenhum problema…Tem homens 

que tentam parecer ou se expõem muito como meninas ou mulheres… ou algo assim. 

Tipo homem homossexual que dança, às vezes dançam em todos os locais, 24 horas 

por dia… sabe? E às vezes passa um pouco… “Tá bom, né? Toda hora, sério?”. E às 

vezes mulheres também… mas não sei… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Gente, (nome de aluno do Campus) dança em qualquer lugar, não precisa nem de 

batida… Ele é o hétero mais hétero que eu conheço. Agora, eu posso falar? (Raquel 

Cosinele, 18 anos) 

No que isso incomoda? (Elias da Silva, 19 anos) 

Rapaz, o que me incomodo? Metade é preconceito internalizado e porque eu acho que 

algumas danças, como funk, são sensuais demais pra alguns homens. Sabe? Tanto 

mulheres dançarem como… eu acho meio desagradável. E com homossexuais, eu 

também… por mais que alguém diga “Não, eu respeito, eu apoio, eu acho tudo 

normal”, mas existem preconceitos internalizados em todo mundo… (Adailton 

Ramos, 19 anos) 

Eu acho isso chato até com mulher... mas tem uma pessoa aqui do campus que em 

todo momento, em todos os âmbitos, eu não acho nem adequado, ela tá lá… só falta 
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quebrar a coluna… Nada contra mas eu acho desagradável, porque você não tá só 

naquele ambiente e tem quem se incomode… (Camila Santos, 19 anos) 

A mencionada produção discursiva reforça o binarismo dos sexos e dos gêneros, 

justificada a partir da biologização de questões sociais, que naturalizam a suposta fragilidade 

das mulheres em detrimento dos homens, caracterizando, claramente, uma concepção 

preconceituosa e discriminatória.  

À vista disso, Sousa (2012) assinala que o corpo é atravessado por significações 

culturais, as quais ao representarem normas e valores, influenciam o cotidiano tanto do 

indivíduo quanto da sociedade. Conforme o autor, a cultura, também, produz as identidades 

sexuais, delimitando práticas e papéis, bem como o “feminino” e o “masculino”, de modo que 

o gênero e a identidade sexual, indiferente a orientações sexuais e tendo que fazer os corpos 

funcionarem, resgatam, em seus termos, o “ser homem” e “ser mulher”. Desse modo, para ele, 

numa perspectiva biológica, o gênero “é visto como a conformação física, orgânica, celular, 

particular que permitiria distinguir, nas espécies, os machos e as fêmeas e, na espécie humana, 

o homem e a mulher, o sexo masculino e o sexo feminino” (p. 28). 

Corroborando o debate, Cruz (2013) aborda que pré-conceitos e ideologias marcam o 

corpo, bem como relações sociais ao, por exemplo, acreditarem que, quanto à força, a mulher 

estaria em posição inferior em relação ao homem. Por sua vez, Méllo (2012) denuncia que a 

delimitação dos corpos entre feminino e masculino tem a intenção de naturalizar as formas 

como os sujeitos vivem, como se os corpos fossem padronizados e inanimados. 

Para além das questões de gênero, as produções discursivas em referência parecem 

oprimir as expressões corporais: “Tem homens que tentam parecer ou se expõem muito como 

meninas ou mulheres… ou algo assim”, “E às vezes mulheres também… mas não sei…” e 

“Eu acho isso chato até com mulher... (...) só falta quebrar a coluna… Nada contra mas eu 

acho desagradável.”  
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Dessa maneira, Cruz (2013) aborda que, hodiernamente, temos presenciado e 

vivenciado uma exibição dos corpos, defendendo que através dos corpos os indivíduos 

manifestam tanto desejos e sonhos quanto ideologias, estereótipos e preconceitos, além de 

explicitar interdições e normas, em especial, no que tange às sexualidades e aos gêneros. A 

autora, ainda, complementa que sendo o corpo a casa dos indivíduos, é através dele que as 

pessoas se relacionam e se expressam com o mundo; afinal, “é pelo corpo que os indivíduos 

sentem, sintetizam e respondem aos fenômenos socioculturais e identitários” (p.3).  

Nesse cenário, relacionando as discussões sobre gênero e os discursos, evidenciamos a 

seguinte produção: 

Mas por exemplo, o que Raquel tava dizendo "Ai, é tão lindo homens de mão dada!", 

essa questão da sexualidade é até engraçado de se dizer, mas homens acham 

relativamente bonito mulheres homossexuais... (Adailton Ramos, 19 anos) 

[concordam] 

Pesquisadora: Quero compreender isso... 

Homem ver duas mulheres... (Batista dos Santos, 18 anos) 

Fantasia, fantasia... (Adailton Ramos, 19 anos) 

[riem] 

Mas isso aí entra em outro contexto, eu já acho errado. Eu acho que essa sexualização 

de um casal, tipo, só pelo fato de que você é heterossexual, aí você vê duas mulheres 

que têm um relacionamento homoafetivo, você sente tesão. Isso é errado. Porque você 

tá invadindo a privacidade delas, elas não tão nem aí pra você, mas você, só pelo fato 

de ser duplamente algo que você gosta, pronto, já dá aquele “Ai, meu Deus, imagina 

eu no meio dessas duas”. Eu já ouvi isso (Raquel Cosinele, 18 anos). 

[concordam] 

  “Ai, que desperdício!” (Luciana Vieira, 18 anos) 
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Eu me coço todinha quando escuto algo desse jeito. Porque não é desperdício! Eles tão 

vivendo a vida deles, tão sendo feliz da forma como eles querem (Raquel Cosinele, 18 

anos). 

Raquel, mas tudo depende do referencial. Muitos homens falam isso “Ai, que 

desperdício!”, não é por tipo achar desperdício as mulheres ser homossexuais, tipo, 

minha vivência. Você tem duas mulheres muito bonita, por algum motivo na vida, 

gente homossexual geralmente é mais bonito pra o outro tipo (Adailton Ramos, 19 

anos). 

[riem] 

Pesquisadora: Peraí, pessoas homossexuais geralmente são bonitas? 

É. Mas tipo, a parte do desperdício… Eu acho que muitos homens já falaram muitas 

coisas mas tipo, não é querendo desmerecer, mas é tipo, “Gente, poderia tá comigo” 

(Adailton Ramos, 19 anos). 

[riem] 

É algo mais individual... (Gustavo Rodrigues, 17 anos) 

A pessoa é bonita, aí você olha e faz “Nossa, essa mulher faria o meu tipo”, só que ela 

é gay, ela não quer você. Aí ele faz “Ah, desperdício, ela poderia estar comigo”, mas 

se fosse heterossexual muitas vezes não poderia nem… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

É que teria mais chance, é isso que Adailton quer dizer… (Gustavo Rodrigues, 17 

anos) 

[concordam] 

Na nossa sociedade atual, nós estamos cada vez mais dando peso às coisas que são 

faladas do que realmente elas têm (Adailton Ramos, 19 anos). 

Geração “mimimi” (Valdemir Azevedo, 19 anos). 
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É de ficar (...) onde não tem. “Não, eu acho muito errado falar isso porque…” 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

Não, mas é verdade… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Não, calma, calma… “Elas não gostariam…” Gente, geralmente é só uma brincadeira 

e tudo mais. Um homem quando fala isso, ele não fala pra desmerecer, é só pra brincar 

(Adailton Ramos, 19 anos). 

Nessa conjuntura, gostaria de compartilhar que minha experiência, como facilitadora 

dos grupos de discussão desta pesquisa, alinha-se com às concepções de Brigagão et al. 

(2014) acerca do trabalho em grupo, que devido ao seu clima de descontração, favorece a 

manifestação de afetos, bem como de diferentes percepções e posicionamentos diante delas. 

Por outro lado, a relação dialogal em questão me remete aos casos de violência sexual 

sofridos, cotidianamente, pela população LGBTTTI. Apoiados em discursos machistas e 

heteronormativos, inclusive, por parte de instituições sociais e do Estado, indivíduos 

insatisfeitos ante as expressões da diversidade sexual, agem de modo brutal contra o outro, a 

partir da violência física, moral e psicológica. Com efeito, muitos desses casos não são 

percebidos, poucos são divulgados pela mídia, mas as estatísticas asseguram, em nível 

internacional, ao Brasil, o primeiro lugar do ranking.  

Segundo o relatório anual de assassinatos de homossexuais/LGBT’s do Grupo Gay da 

Bahia (GGB), em 2012, mais uma vez, o Nordeste foi a região brasileira mais homofóbica, 

pois com 28% da população total do Brasil, centraliza 45% dos assassinatos do país! 

Conforme o grupo, no referido ano, ocorreu uma morte a cada 26 horas, sendo 338 no total, 

de modo que com 56% os gays são as principais vítimas, seguidos de travestis com 37%, na 

sequência, lésbicas e bissexuais respectivamente.  

Nesse cenário, pergunto: quantos comportamentos preconceituosos, discriminatórios e 

violentos foram realizados a partir de discursos como “imagina eu no meio dessas duas”, “Ai, 
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que desperdício!”, “Gente, poderia tá comigo”, “Nossa, essa mulher faria o meu tipo”, “Ah, 

desperdício, ela poderia estar comigo”? Penso, ainda, sobre os casos de estupro e seus 

vínculos com as vozes “Vou mostrar o que é bom. E ela(s) vai(ão) mudar de ideia agora!” ou, 

ainda, “Ah, é disso que ele(s) gosta(m)? Deixa que eu resolvo!” 

Desse modo, quanto às práticas discursivas, se por um lado, abordamos a “Geração 

mimimi”, o fato de “na nossa sociedade atual, nós estamos cada vez mais dando peso às 

coisas que são faladas do que realmente elas têm” e a produção “Gente, geralmente é só uma 

brincadeira e tudo mais. Um homem quando fala isso, ele não fala pra desmerecer, é só pra 

brincar.” Por outro lado, há a problematização acerca da naturalização do discurso e do 

impacto que ele tem ao longo dos diferentes tempos históricos. Não estamos, aqui, refutando 

os contextualizados momentos descontraídos, mas apontando que essa naturalização pode 

camuflar a discriminação e o preconceito diante das minorias. Nessa perspectiva: 

Bom, em alguns momentos, Adailton em seu discurso, falou “Não, você tá querendo 

falar, falar isso é errado”, “Mas é só questão humorística”, “Falando pra zoar”... Só 

que existe uma coisa chamada responsabilidade de discurso e o que esse discurso traz 

por trás. Quando você fala uma coisa, mesmo que aquela não seja a sua concepção, 

mesmo que aquela não seja a sua ideia de casal essencial, mesmo que aquela não seja 

a sua ideia sobre a pessoa, quando você fala isso você está representando o 

pensamento social. Você carrega um discurso e você propaga esse discurso… Quando 

eu falo que “Ah, todos os gays são amostrados! Mas adoro gay porque eles são muito 

divertidos”... Isso é o maior estereótipo que existe… conheço muito gay depressivo… 

(Raquel Cosinele, 18 anos) 

[riem] 

É só o que tem (Raquel Cosinele, 18 anos). 
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Conheço muito gay também que não é nada delicado, senhor… (Luciana Vieira, 18 

anos). 

Porque é exatamente isso, condição sexual não está ligada a fatores de personalidade, 

características de sua personalidade, essas coisas não se relacionam, as pessoas que 

montam caixinhas: “mulheres devem ser assim”, “homens devem ser másculos, fortes, 

gostar de futebol” e “gays devem ser felizes, alegres, viver só de dançar e gostar de 

uniforme”. Isso não existe, minha gente (Raquel Cosinele, 18 anos). 

[riem] 

E aí que entra a consciência, as pessoas têm que refletir sobre o discurso pra notar se é 

tudo legal, propagando esse discurso. Porque, beleza, eu, você sabe, não é legal, mas 

eu falo só pra brincar, as pessoas vão reproduzir esse discurso, outras pessoas serão 

atingidas e muitas pessoas vão levar esse discurso como verdade, vão levar esse 

discurso como regra. Era isso que eu queria dizer... (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Essa produção discursiva traz uma reflexão alinhada aos pensamentos de Foucault 

(1976/1999) acerca dos discursos enquanto verdade e norma. Para ele “o discurso veicula e 

produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo” (p. 96). 

Assinala, ainda, que o segredo e o silêncio dão asilo ao poder, ao regular suas punições por 

um lado e amenizar seu controle por outro. 

Nesse cenário, temos que Raquel preferiu não se calar diante de um discurso 

institucionalizado e naturalizado e, para além disso, apresentou aos participantes, do grupo de 

discussão, a concepção de responsabilidade do discurso, convocando-os a se implicarem 

criticamente no processo, ou melhor, nas construções e desconstruções sociais e de saberes, 

pois “aí que entra a consciência, as pessoas têm que refletir sobre o discurso pra notar se é 

tudo legal, propagando esse discurso.”  



132 

 

Em síntese, este eixo almejou investigar os sentidos produzidos por jovens de 

comunidades rurais estudantes do IFRN - Campus São Paulo do Potengi acerca da 

diversidade sexual. Na conjuntura, partilhamos que sentimento, novos arranjos de 

relacionamentos, aceitação, discurso foram os sentidos produzidos pelos jovens e analisamos 

cada um deles. Depois, abordamos práticas discursivas preconceituosas e discriminatórias, 

bem como o papel do movimento social LGBTTTI no contexto. Em geral, os jovens 

compreendem que a sexualidade deve ser vivenciada de forma privativa e secreta, de modo 

que alguns participantes questionam e estigmatizam determinadas práticas sexuais. Além 

disso, a discussão de gêneros esteve presente, reforçando o binarismo dos sexos e dos 

gêneros. Em contrapartida, produções discursivas refletiram sobre discursos enquanto verdade 

e norma, convocando os participantes do grupo a participarem, criticamente, do processo de 

construção social. A seguir, nos dedicaremos ao eixo ruralidades, relacionando-o com as 

temáticas de gêneros e diversidade sexual.  

5.2 Eixo II - Ruralidades 

Este eixo se propõe a analisar como as ruralidades mediam a produção de sentidos 

acerca da temática diversidade sexual. Para tal, inicialmente, julga-se relevante apresentar os 

repertórios interpretativos partilhados pelo grupo de discussão acerca das ruralidades: sítio, 

recursos naturais, vida difícil.  

Pesquisadora: Para vocês, como é viver na zona rural? 

Eu me acostumei sim a morar no sítio, porque desde pequena, né? Mas minha vontade 

hoje não era morar no sítio. Principalmente agora depois que eu entrei no IF, né? 

Porque se torna mais difícil porque eu pego um ônibus daqui pro (nome do 

município), aí de (nome do município) eu vou de moto pro sítio. Aí chego já em casa 

cansada, né? (Anne Mickaelly, 18 anos) 
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Porque lá era um sítio-cidade, era um sítio, sítio de verdade. Pouca iluminação, não 

tem água encanada, não tem essas coisas… Um sítio-cidade que eu digo é assim: é um 

sítio de verdade, uma comunidade rural na qual tem um vilarejo aqui, que é vila, aí 

tem lá que é o outro lado da (nome do sítio), aí tem o centro (nome do sítio), e tem os 

outros arredores. E lá não tinha água encanada, questão de transporte é muito difícil e 

não tinha internet. É um sítio mal iluminado, porque tem um poste aqui e outro ali, em 

questão da noite, geralmente seis horas da noite tá todo mundo com suas portas 

trancadas, seis horas da noite mesmo. Era bem difícil morar lá… (Natália Ketlyn, 18 

anos). 

Minha concepção de sítio já é diferente. Porque lá em (nome do sítio) tem campo, tem 

quadra, tem canto onde a gente compra alguma coisinha ali quando precisa, mas 

assim, eu não gosto de morar no sítio. Porque as coisas são mais difíceis, né? Quando 

você mora na rua, você sai de casa, tá nem aí, sai qualquer hora. Já no sítio, não, você 

tem que se planejar, cê tem que arrumar em que ir, tem que arrumar uma pessoa que 

tenha a disponibilidade de levar você à cidade, já é uma coisa que eu não gosto, que 

eu, pra mim… não gosto (Luciana Vieira, 18 anos). 

Mas, é bem pacato, eu gosto da comunidade… E… Os recursos naturais também, é o 

que mais me encanta… É tranquilo, por mais que esteja próximo a rodovias, tem a 

questão da segurança, as pessoas estão mais reclusas depois dessa crise de insegurança 

no país, mas eu ainda gosto muito por causa que é tranquilo (...) isso melhora a 

qualidade de vida… deitar numa rede no alpendre, olhando pras estrelas… Então o 

ambiente rural me encanta. Até hoje, a proximidade com a pecuária, com a agricultura, 

ela vem diminuindo um pouco, mas ainda é, até por causa da seca também… mas 

ainda é uma prática constante (Valdemir Azevedo, 19 anos). 



134 

 

Assim, o que eu mais gosto, do sítio, é do tempo de chuva… minha gente, é lindo 

demais! Tipo, como eu moro na vila, que é uma casa na frente da outra, aí eu pego a 

porteira e vou descendo assim, aí tem o riacho, aí você vê assim, de um dia pra noite, a 

caatinga, ela fica verde, é muito bonito. Eu gosto dessa parte, assim, da natureza… 

(Luciana Vieira, 18 anos). 

As ruralidades são, aqui, vinculadas aos sentidos de sítio, aspectos naturais, vida 

difícil. Desse modo, percebemos que os repertórios interpretativos relacionam-se, por um 

lado, com a vinculação do rural à natureza, tranquilidade e atividades agropecuárias e, por 

outro, aos desafios impostos pelo campo a exemplo da falta de infraestrutura e de serviços 

básicos. 

Para V. Silva (2016), a combinação entre o enaltecimento da urbanização no país e sua 

escassez histórica, marcam e estigmatizam o interior, materialmente e simbolicamente, 

enquanto território aquém, retrógrado, feio, indesejado e escasso. A mencionada autora 

compartilha que o rural surge como espaço de quietude, onde nada acontece e não há nada 

para fazer. 

A referida percepção mostra-se, também, em nossa pesquisa:  

E morar lá é relativamente seguro, é um lugar calmo. Beleza que pra jovens “calmo” 

não é a melhor qualidade às vezes… porque não tem o que fazer mas você pode ficar 

sempre nas ruas, nas calçadas até tarde, onze horas na rua… Fica até 1 hora da manhã 

conversando na praça… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Nesse cenário, o rural aparece como calmo e seguro possibilitando condições 

importantes para promover sociabilidades a partir de encontros nas calçadas e praça. Sendo 

assim, segundo relato de pesquisa, o cotidiano é vivenciado de modo rotineiro e sem 

novidades, considerando, em oposição aos centros urbanos, pessoas e sociabilidades já 

experienciadas por todos (V. Silva, 2016). 
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Por outro lado, essa mesma prática discursiva pode, também, ser percebida como 

romantizada, tendo em vista que os termos que remetem à calmaria e monotonia fortalecem a 

associação feita entre rural e descanso, omitindo os conflitos e as lutas sociais, bem como o 

quantitativo expressivo de habitantes desses territórios (A. M. Martins, 2010). 

Em relação ao jogo de posicionamentos, é importante destacar as produções de 

sentidos acerca da compreensão sobre ruralidades: 

É, porque o endereço é rural mas é dentro da cidade. Eu não entendo (Wellington 

Pires, 19 anos). 

É porque a cidade cresceu, gente... (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Não, mas nunca foi distante, não, é coisa de cinco minutos (Wellington Pires, 19 

anos). 

Pontuar aqui que não concordo com terminologia sítio pra (nome do distrito), mas… 

tudo bem. (...) Minha percepção, acho que a maioria que mora lá não vê mais como 

rural, assentamento ou sítio, seja lá a terminologia que quiser usar, mas tem pessoas 

que tenho contato que não vejo tanto como rural… numa área de fazenda, tudo mais… 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

Essas produções possibilitam-nos observar o rural construído e desconstruído por 

novos sentidos, já que era visto e não é mais visto como rural. Destacamos, assim, o desafio 

de identificar e delimitar a zona rural em virtude, conforme fragmento, do desenvolvimento 

da cidade. Ou seria devido ao crescimento do campo? Teria sido uma conquista do campo não 

lhe atribuída, mas destinada à cidade? E ainda, é assim que os distritos se constituem? Qual a 

identidade deles?  

A partir dos referidos questionamentos, evidenciamos uma das características do 

construcionismo social: a reflexividade. Quer dizer, a ponderação do pesquisador sobre suas 

ações, experiências e seu papel, aceitando e respeitando o caráter provisório das 
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interpretações e a contínua dinamicidade entre questionamentos, respostas recebidas e 

negociação de sentidos (Spink, Brigagão, Nascimento & Cordeiro, 2014). Dito de outro 

modo, a reflexividade legitima as negociações de sentidos, o caráter reflexivo e questionador 

do estudo, além de relacionar-se com a capacidade de o pesquisador implicar-se no processo 

investigativo. 

Corroborando o debate sobre distritos, Veiga (2001) denuncia o mito da dominante 

urbanização brasileira pelo fato de abarcar, indiscriminadamente, as pessoas residentes tanto 

nas sedes dos municípios quanto nos distritos, desconsiderando características territoriais 

como a densidade demográfica, indicadora da concentração populacional intrínseca à 

urbanidade em oposição à rarefação da zona rural.  

Na verdade, faz-se necessário aliar o irregular processo de urbanização com a austera 

categorização dos territórios urbanos que atravessa desde as metrópoles aos pequenos 

municípios, incluindo vilas e distritos (Wanderley, 2009). Dessa forma, a autora coloca em 

xeque o fato de os distritos serem considerados urbanos, indagando se eles possuem 

capacidade e condições mínimas para assumirem tal rótulo ao mesmo tempo em que restringe 

o fato ao reconhecimento legal. Ela explica, ainda, que os critérios utilizados para definição 

dessas nomenclaturas atravessam questões administrativas e legais, as quais dedicam 

autonomia aos municípios no intuito de demarcarem limites físicos das zonas urbanas, 

implicando, assim, na impossibilidade objetiva de separação, política e juridicamente, entre 

áreas rurais e urbanas. 

Desse modo, podemos compreender que o caráter de fluidez tem atravessado cada vez 

mais os limites físicos, sociais e culturais dos espaços rural-urbano. Nesse sentido, Carneiro 

(2008) menciona que o movimento cultural e físico dos sujeitos nas sociedades hodiernas tem 

diluído a separação social e cultural entre os territórios em questão ao mesmo tempo em que 

permite a busca pelas distinções, consolidando o surgimento de, nas palavras da autora, 
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“identidades sociais múltiplas” (p. 26) com base no estabelecimento, nesse novo cenário, de 

particulares novos vínculos.  

À vista disso, parece ser mais sensato nos voltarmos para os atores sociais no intuito 

de compreender as acepções de suas práticas acerca da dinamicidade desse relacionamento e 

suas peculiaridades em detrimento da busca por uma remarcação dos limites das categorias 

urbano e rural, desconsiderando a diversidade cultural desses territórios (Carneiro, 2008). A 

autora sugere, então, que, considerando as representações sociais expressas na coletividade, o 

ponto fundamental é “identificar o lugar e o significado que essas categorias preenchem nas 

relações sociais em um espaço determinado” (p. 29). 

Dessa maneira, seguindo a mencionada recomendação, consideramos importante 

destacar que, em oposição aos trechos destacados no início desta seção, morar na zona rural 

não é uma condição evitada por todos, conforme produção a seguir: 

Rapaz, se a vida não exigisse da gente, eu não sairia de lá, eu gosto de viver lá, tudo 

mais… Como nossos pais dizem essas coisas, o mundo tá meio perigoso (Adailton 

Ramos, 19 anos). 

Essa prática discursiva permite-nos refletir sobre questões como: segurança; escassez 

de serviços básicos, inclusive, já relatados anteriormente; e o dilema entre ficar e sair da zona 

rural.  

Acerca da segurança, tanto nessa prática quanto em outras já mencionadas neste texto, 

noto que o campo é percebido como “tranquilo” e “calmo” apesar “dessa crise de insegurança 

no país” e de expressões como “relativamente seguro” ou “o mundo tá perigoso”. Nesse 

contexto, o papel da mídia tem destaque ao socializar os problemas urbanos aos jovens rurais, 

que passam a associar a cidade, inclusive, a questões como insegurança, violência e medo, 

fatores comprometedores da qualidade de vida nos centros urbanos, não descartando, contudo, 

a relação entres esses espaços e os planos de vida (V. Silva, 2016). 
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Outrossim, destacamos as seguintes práticas discursivas: 

Uma coisa também que… é porque eu acho que talvez eles, como a gente mora… vou 

chamar comunidade, é melhor. Comunidade. E a gente tem aquele negócio recluso, a 

gente também tem preconceito com sítio, sítio e fazenda, aquela casa isolada (Adailton 

Ramos, 19 anos). 

[comentam] 

Não seria preconceito na forma pejorativa, é aqueles conceitos que já estão na cabeça, 

essas coisas. Tipo… sítio, sítio é uma casa… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Sítio passa um rio ali do lado... (Luciana Vieira, 18 anos) 

É (Adailton Ramos, 19 anos). 

[comentam] 

Uma casa isolada, seu vizinho a um quilômetro, dois… leite, mato, vaca… (Adailton 

Ramos, 19 anos) 

Os cachorros, os gatos miando… (Elias da Silva, 19 anos) 

Mas, porque esse conceito de sítio é um dos estereótipos que a mídia coloca… 

(Natália Ketlyn, 18 anos) 

Tipo Chico Bento (Luciana Vieira, 18 anos). 

[riem]  

Sítio do Pica-Pau Amarelo… (Natália Ketlyn, 18 anos) 

Que não tem tecnologia, que não tem condições de dar uma boa qualidade de vida, não 

sei que lá, não sei que lá… (Elias da Silva, 19 anos) 

Desse modo, os posicionamentos argumentativos foram tornando-se afins e 

correspondentes, de maneira que, reconhecendo o preconceito existente, inclusive, por 

aqueles que mantém relações estreitas com o campo, os jovens foram posicionando-se 

discursivamente em relação à mídia e aos estereótipos acerca do rural como atrasado.  
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A partir das produções, podemos inferir que os jovens denunciam a associação, feita 

pelos meios de comunicação, entre “Chico Bento” e o “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, 

respectivamente, com os sujeitos e os territórios rurais. Para A. M. Martins (2010), a mídia, 

em especial, a televisiva através de programas de humor, desenhos animados e novelas 

desenha e consolida a ideia de uma extra-modernidade do urbano em oposição a um campo 

atrasado, vangloriando aquele em detrimento deste. Isso posto, refletimos sobre a mídia 

enquanto dispositivo no processo de desenvolvimento e consolidação de preconceitos e 

estereótipos acerca das ruralidades e de seus sujeitos. 

Ademais - alinhada com o sentido recursos naturais, produzido acerca das ruralidades 

-  merece destaque a percepção do campo relacionada à comunidade integrada e à presença de 

animais. Essa visão retrata aspectos da paisagem e da estrutura do espaço físico, 

negligenciando equipamentos que se apresentam de formas diferentes, mas funcionam pró-

ruralidades como estradas e ruas pavimentadas (A. M. Martins, 2010).   

Nesse prisma, Ferreira e Bomfim (2013) denunciam que características como falta de 

perspectivas, pobreza e seca são disseminadas fortemente pela mídia, gerando preconceitos e 

desvalorizando o rural e, então, refletem: “quem gostaria de permanecer neste lugar?” (p. 113) 

Dessa maneira, no trecho “Como nossos pais dizem essas coisas, o mundo tá meio 

perigoso” identificamos, pelo menos, duas possíveis vozes presentificadas nessa 

interanimação dialógica: a mídia e “nossos pais”, pois “produções discursivas são resultados 

dos diálogos entre interlocutores e/ou com a multiplicidade de vozes presentes nas 

conversações e dos repertórios que circulam no meio social nos tempos longo, vivido e curto” 

(Brigagão et al., 2014, p. 75). 

A partir do fragmento em questão, podemos considerar a prevalência do tempo curto, 

ao corresponder a internanimação dialógica e permitir a compreensão do sentido produzido. 
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Com efeito, nesse tempo, a memória afetiva ou a cultural, respectivamente, do tempo vivido 

ou do longo propiciam a participação das mais diversas vozes (Spink & Medrado, 2013). 

Sobre a escassez de serviços, o campo tem lidado com transformações sócio-

econômico-culturais e espaço-temporais, tendo em vista velhos inconvenientes - como falta 

de água, terra, suporte técnico e, acrescento, iluminação pública e transporte - reforçadores da 

carência, aliados aos novos desafios trazidos a exemplo do agronegócio (V. Silva, 2016). 

Em relação ao dilema entre ficar e sair do campo, a partir da prática discursiva “se a 

vida não exigisse da gente, eu não sairia de lá” percebo que o desejo ou a necessidade de sair 

da zona rural relaciona-se, no caso, diretamente à ausência ou restrição de serviços e 

oportunidades no campo. Na situação, a vida parece intimar os jovens tanto para a formação 

universitária quanto para o emprego, oportunidades mais acessíveis na urbanidade.  

Destarte, quanto à zona urbana, os jovens reconhecem sua multiplicidade, 

caracterizando-a como evoluída, desenvolvida e diversa, bem como enquanto espaço de 

perspectivas e oportunidades, de experiências inovadoras, diferentes e inesperadas; já a zona 

rural, como local de falta, carência, ausência (V. Silva, 2016). Em seus termos, “na cidade 

tem, no interior não tem” (p. 102). 

Sobre essa temática, é relevante destacar que na interanimação dialógica do grupo de 

discussão, os posicionamentos vão encontrando afinidades e identificações: 

E na cidade você tem, você é habituado com as diferenças… Depende da cidade, né? 

(...) Mas, em cidades maiores, em grandes metrópoles você é habituado, você cresce 

com uma diversidade maior (Raquel Cosinele, 18 anos). 

É como eu disse no começo (...) que o nosso meio rural, o interior, né? Está 

começando a crescer essas coisas agora. Tá evoluindo agora em relação a isso. As 

cidades maiores, elas já convivem com essas situações há muito mais tempo. E só 
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agora, nessa última década, que o interior, com a valorização, com a televisão e tudo 

mais, está se inserindo aqui e se habitando a esse… (Adailton Ramos, 19 anos) 

É tipo um interior tá pra cidade assim como o Brasil tá pra Europa (Elias da Silva, 19 

anos). 

Tipo isso (Adailton Ramos, 19 anos). 

Quando a coisa tá velha lá fora, chega aqui, é nova (Elias da Silva, 19 anos). 

Nesse momento, o grupo discutia como as ruralidades mediam a produção de sentidos 

acerca da diversidade sexual. A percepção que tenho é que os sentimentos de atraso e 

inferioridade atravessam muitas, se não todas, as vivências dos jovens rurais, inclusive, 

quanto à diversidade sexual. No trecho “É tipo um interior tá pra cidade assim como o Brasil 

tá pra Europa” podemos apreender da analogia, a comparação, respectivamente, entre 

subdesenvolvimento e desenvolvimento ou, ainda, entre atrasado e avançado, inferior e 

superior; enfim, entre rural e urbano.  

Bonomo e Souza (2013) mencionam que quando pessoas da zona rural relacionam-se 

com as da cidade, provavelmente, esse contato é regulado por um imaginário marcado por 

estereótipos negativos, acrescento, também, atrelados à sensação de inferioridade por parte 

das pessoas do campo. Para os autores, o problema consiste tanto nas diversas formas de 

expressão desse imaginário quanto na manifestação diária do preconceito em si, o que tem 

função ativa no desenvolvimento, nas palavras deles, “de espaços-gueto” (p. 410) onde a 

alteridade é reprimida, pulverizando nos relacionamentos interpessoais o clima não cordial de 

embate.  

Não obstante, apontam que a integração desses estereótipos pode, por um lado, 

assegurar o pertencimento psicológico e potencializar devolutivas no sentido de equiparar o 

sistema simbólico; e, por outro, reforçar comportamentos de isolamento e timidez, bem como 

o distanciamento entre esses modos de vida (Bonomo & Souza, 2013).  
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À vista disso, a expressão “espaços-gueto” remete-me a um território onde as pessoas 

possuem, em sentido amplo, afinidades socioculturais, evitando o contato próximo com outros 

grupos. Ademais, cogito a possibilidade de um gueto ser constituído a partir de pessoas 

pertencentes a grupos minoritários, as quais unem-se, a exemplo, para lutarem por melhores 

condições socioeconômicas.  

A partir desses entendimentos e retomando os autores Bonomo e Souza (2013) ao 

considerarem a coibição das diversidades nos espaços-gueto, penso: sobre que espaços-gueto 

estamos falando? Questiono, pois são os próprios jovens ditos rurais que indicam uma visão 

habituada, evoluída, diria, madura da zona urbana em relação à diversidade sexual, ao mesmo 

tempo em que apontam para uma percepção primitiva e obsoleta, por parte das ruralidades, 

sobre a mesma temática. Desse modo, considerando o sentido de minoria relacionado aos 

guetos, é pertinente inferir que, no contexto, os espaços-gueto representam o campo? De fato, 

parece-me haver um pertencimento ou, ainda, uma relação próxima, por um lado, entre 

diversidade e urbano e, por outro, entre tradição e rural em consonância com as práticas 

discursivas produzidas pelos jovens: 

Eu acho que as pessoas têm mais essa, são mais fechadas pra essas ideias, de aceitação 

da diversidade, no ambiente rural. Primeiro, pela questão de que o ambiente urbano ele 

tem mais estímulo para essa interação, diversidade por si próprio, né? Até pela questão 

da própria cidade, então as interações fazem com que você tenha contato com várias 

pessoas, várias instituições sociais e torna a diversidade mais comum, a aceitação. Já 

no ambiente rural, mais familiar, o contato é, geralmente, só com a igreja, a instituição 

religiosa tem grande peso nisso, quer dizer, na minha comunidade, até o posto de 

saúde tem uma capela (...) Então eu acho que pode ser abordado essa questão da maior 

resistência no meio rural pela questão da falta de diversidade, de contato com outras 

instituições sociais, outras realidades, com outras tribos (Valdemir Azevedo, 19 anos). 
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É como se fosse um medo de experimentar o novo (Elias da Silva, 19 anos). 

Eu concordo um pouco. Porque tipo, quando uma pessoa tá ambientada numa 

situação, o estranhamento é inevitável, algumas vezes você vai ver esse estranhamento 

pro lado positivo, muitas vezes pro lado negativo… E na cidade você tem, você é 

habituado com as diferenças… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Dessa maneira, podemos perceber que os jovens ditos rurais desenvolvem práticas 

discursivas análogas, relacionando a diversidade sexual com a zona urbana a partir de 

expressões como “interação”, “diversidade por si próprio”, “várias instituições sociais”, “mais 

comum”, “a aceitação” e “habituado”. Ao passo que, inclusive, respondendo o objetivo 

específico desta pesquisa de como as ruralidades mediam a produção de sentidos acerca da 

diversidade sexual, mencionam termos como “fechadas”, “mais família”, “o contato só com a 

igreja”, “resistência”, “falta de diversidade, de contato com outras instituições sociais”, “medo 

de experimentar o novo” e “estranhamento”.  

Sendo assim, os jovens parecem compreender que as ruralidades estão imbricadas por 

questões familiares e comunitárias fortemente tradicionais, inerentes a ações e pensamentos 

recatados e resistentes, os quais censuram a expressão das diversidades, bem como, no caso, 

das variadas práticas sexuais.  

Por outro lado, é importante valorizar a capacidade protagonista que esses jovens têm 

frente aos contextos em que estão inseridos através, por exemplo, da expressão de resistência 

a partir de discussões que compartilhem conhecimentos - inclusive, por fazerem parte da 

instituição social IFRN - sobre diversidade sexual e seus negativos estereótipos, em especial, 

nas ruralidades.  

Dessarte, neste eixo, apresentamos e analisamos os sentidos produzidos sobre 

ruralidades: sítio, recursos naturais, vida difícil; bem como, discutimos o vínculo entre o 

processo de urbanização brasileiro e o estigma sobre as ruralidades enquanto território aquém 
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e insuficiente, o qual atravessa as vivências dos jovens rurais. Além disso, inclusive, 

compreendendo a fluidez dos limites físicos, sociais e culturais dos espaços rural-urbano, é 

com o anúncio dos jovens acerca das relações existentes entre família, comunidade e 

diversidade sexual, que partimos para a análise do próximo eixo temático, a saber, família e 

comunidade, no qual aprofundaremos esse debate.  

5.3 Eixo III - Família e comunidade 

Para conhecer como a família e a comunidade se interpõem no modo como a 

juventude rural produz sentidos sobre a diversidade sexual, apresentamos as primeiras 

associações construídas pelo grupo: preconceituosos, opressor, delicado. 

Pesquisadora: Nas comunidades onde moram, como vocês percebem que as 

diversidades sexuais aparecem e são vivenciadas? 

Deixa eu falar sobre a comunidade de (nome do lugar). Lá é uma comunidade 

relativamente bem preconceituosa no seu geral… Eu, como pessoa, eu gosto de 

contato, de tá abraçado com o povo, de tá agarrado ... e já teve noite na comunidade de 

pessoas ficarem comentando, pavoar, tudo mais, sobre minha sexualidade, de eu ficar 

abraçado com meus amigos e como não chega a ser um sítio fechado, e não existe 

igual a cidade. Então tem aquela conversa que todo mundo sabe, todo mundo conhece 

todo mundo, tudo se espalha, tudo que você faz alguém sabe. (...) É bem chato… E 

meus pais não são pessoas que aceitam tanto bem, são preconceituosos, e pai se 

importa muito, mãe também, com as coisas tipo: não faça isso, isso para que as 

pessoas não fiquem falando… Não é de “Não seja”, é “Não faça o que as pessoas 

comentem!” (Adailton Ramos, 19 anos) 

Pesquisadora: Eu vi metade das pessoas aqui acenando positivamente… 

Porque eu me sinto assim também… (Elias da Silva, 19 anos) 
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Pesquisadora: Repita por favor… 

Cuidado no que faz e que deixa de fazer para que as pessoas não venham ficar 

contando… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Tipo, você pode ser, desde que ninguém saiba… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

(...) 

A diversidade sexual eu não vejo porque, como eu já disse, eu moro isolada (Raquel 

Cosinele, 18 anos). 

[riem] 

Na minha não aparece, só tem casal de velhos (Elias da Silva, 19 anos). 

Se for, é incubido (sic), eu não sei, não. É aquela coisa, porque justamente o 

ambiente… é opressor. São poucas pessoas que têm a mentalidade aberta (Luiz 

Gustavo, 19 anos). 

A partir dessas práticas discursivas, temos os repertórios preconceituosos e opressor 

atrelados ao trato comunitário para com a diversidade sexual. Além disso, desde já, 

observamos a proximidade entre família e comunidade, bem como as relações estreitas nesse 

território. 

Pesquisadora: Como as famílias tratam a diversidade sexual dos jovens? 

Chegou no assunto delicado (Adailton Ramos, 19 anos). 

Bom, lá em casa todo mundo fala que todo mundo é de boas, só que nós nunca 

tivemos um caso na família, não na família da minha mãe. Na família do meu pai nós 

já tivemos, só que tipo, o bichinho foi espancado, ninguém mais nunca viu, eu nunca 

mais… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

(...) 

Aconteceu um caso... um caso assim na minha família .... Acho que minha família é 

mais como o pai de Adailton fala para ele, porque lá na minha comunidade eu sou 
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muito isolado do povo, sabe? Eu conheço todo mundo, mas eu não falo com quase 

ninguém… (...) E eu acho que mesmo que não tendo contato com as pessoas, as 

pessoas insistem em invadir a privacidade do outro. Eu acho que se acontecesse de um 

dia eu decidisse me tornar homossexual, eu acho que as pessoas iriam comentar tanto 

que meus pais ficariam mais com raiva não por eu ter me tornado homossexual, mas 

por ter colocado a família em… (Elias da Silva, 19 anos) 

Na boca do povo (Raquel Cosinele, 18 anos). 

É (Elias da Silva, 19 anos). 

(...) 

Minha família ela ... pai, preconceituoso, apesar de não assumir, é uma pessoa que 

sempre quer demonstrar que está certo, quer parecer a melhor pessoa do mundo, pra 

que as pessoas vejam ele assim, mas ele não é! (Adailton Ramos, 19 anos) 

[riem] 

Mãe… não sei… (Adailton Ramos, 19 anos) 

Acho que minha mãe é mais preconceituosa do que meu pai. Geralmente tem mais 

liberdade de falar as coisas com a mãe, né? Mas acho que lá em casa não tenho 

liberdade de falar com ninguém… [ri]. Se eu tiver de conversar, vou conversar com 

meu gato (Elias da Silva, 19 anos). 

Mas é porque eu tive sorte, né… lá em casa eu sou a mais nova, (nome de irmã) não 

teve essa liberdade que eu tenho, não, de falar das coisas que eu falo, do jeito que eu 

falo… Tipo até quando eu falo dos meninos e tal, essas coisas, ela não tinha essa 

liberdade. Primeira vez que ela chegou, ela é a terceira… ela é 10 anos mais velha que 

eu. Primeira vez que ela chegou a falar sobre sexualidade foi pra informar que estava 

namorando, e a segunda vez pra dizer que estava grávida (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Caramba… (Camila Santos, 19 anos) 
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Lá em casa é mais fechado, a gente não conversa tanto… nem com meu irmão, meu 

irmão é mais aberto, mas nem eu nem ele somos muito de conversar um com o outro. 

As pessoas que eu converso mesmo são os meus amigos (Adailton Ramos, 19 anos).  

Me identifico. Me identifico com o caso de Adailton. Às vezes eu forço um diálogo 

pra falar… Tipo, às vezes eu… mãe é daquela preocupada comigo, mas ela tenta ser 

aberta mais ao diálogo, mas meus irmãos? Nam! Mas eles têm o preconceito, mas é as 

mesmas pessoas que vão lá na locadora comprar filme pornô de mulher com mulher! 

(Luiz Gustavo, 19 anos) 

Meus pais é… vish, Maria! Bem abertos… também acho que eu sou o único amigo 

deles. (...). Às vezes meus amigos falam que eu fico muito em casa, podia tá mais na 

rua e tal. É porque eu não acho ruim ficar em casa… eu tenho meus pais como amigos, 

eu falo coisas que eu falo na rua, eu falo em casa naturalmente com meus pais, então 

não acho tão ruim (Batista dos Santos, 18 anos). 

Eu também (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Não, sobre minha família… assim, eu moro com meus pais e tal só que eu não sou tão 

aberta com pai, com mãe eu sou. Eu acho que por mãe, ela respeita, às vezes tem um 

preconceitozinho assim, eu breco ela de vez em quando… (Camila Santos, 19 anos) 

Eu também com minha mãe ... também a questão tipo de eu ser muito fechado pra 

conversar, até porque minha mãe sempre se preocupou muito comigo, se acontecer 

alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa na escola, bullying, eu sempre 

internalizava… não gosto de ... nunca paro pra conversar sobre sexualidade, essas 

coisas… Então também ela tem 57 anos [riem] ... não tem um diálogo muito próximo, 

também por uma questão de tempo (Valdemir Azevedo, 19 anos). 

A primeira produção sobre a temática família foi delicado, de modo que o tema 

preconceito também se fez presente. Ademais, nas práticas discursivas, os laços estreitos entre 
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família e comunidade foram evidenciados, bem como a opressão mostrou-se de forma 

implícita. Desse modo, discorreremos sobre os termos preconceituosos, opressor, delicado 

para os aspectos familiares e comunitários.   

Acerca dos repertórios preconceituosos e opressor, conforme já discutido neste texto, 

ambos são produções culturais, sociais e históricas, que, reprimem e estigmatizam específicas 

expressões e vivências sexuais; fato ratificado pelas práticas a seguir: 

Eu acho que essa questão, pra abordar aqui no sítio, ou pelo menos no sítio que eu 

moro, até pra você falar em detalhe sobre alguma coisa de sexualidade, sua mãe e seu 

pai não são abertos pra essa questão, não. Esse diálogo. E a maior parte vem dos seus 

antecessores, que era, tipo… poderia ver alguma relação homoafetiva mas eles não 

aceitavam e no sítio isso é bem mais, bem mais… (Luiz Gustavo, 19 anos) 

Visível… (Gustavo Rodrigues, 17 anos) 

Visível, as pessoas não aceitam essa relação homoafetiva e veem com maus olhares… 

antigamente o pessoal falava assim: “O filho de fulano de tal é doente!” (Luiz 

Gustavo, 19 anos) 

A partir das expressões “E a maior parte vem dos seus antecessores (...) mas eles não 

aceitavam” e “as pessoas não aceitam essa relação homoafetiva e veem com maus olhares… 

antigamente o pessoal falava assim...”, retomamos, mais uma vez, conforme Spink e Medrado 

(2013), o tempo longo o qual se caracteriza por conhecimentos produzidos antes da existência 

do indivíduo, que são resgatados, na atualidade, por serem tidos como normas e modelos, 

acrescento, tradições e verdades. Em outras palavras, “não é uma história morta, depositada 

nos tempos passados; são construções que alimentam, definem e ampliam os repertórios de 

que dispomos para produzir sentido” (p. 32). 

Nessa perspectiva, Rasera e Japur (2005), mencionam que o compartilhar dessas 

verdades, conservam modos de viver e de comportar-se, bem como tradições, as quais se 
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relacionam com a constante produção de sentidos. Dessa maneira, valorizam a necessidade de 

um posicionamento reflexivo e crítico quanto aos modos de perceber o mundo, questionando 

as verdades absolutas, seus contextos e a quem elas servem. Para os autores, essas orientações 

aplicam-se, também, às tradições, no caso, familiares e comunitárias, que devem ser 

percebidas de maneira crítica e reflexiva.  

Em relação ao preconceito, A. K. L. S. da Silva (2013) aponta que sua compreensão é 

atravessada pela dinamicidade das diferentes relações de poder, relacionadas, inclusive, à 

aprendizagem dos conceitos, no caso, gênero, diversidade e, acrescento, sexualidades. Sobre a 

opressão, a autora, expõe que a naturalização de estigmas marca negativamente as pessoas 

oprimidas a partir de cesuras sociais e emocionais. Nesse cenário, defende a necessidade de 

fomentar a tolerância, a humanização dos indivíduos, a dignidade e o respeito em detrimento 

de pensamentos e comportamentos que estigmatizam, segregam e causam violências.  

Desse modo, relacionando o debate sobre a temática e as práticas discursivas, que, de 

um modo geral, encontram compatibilidade, percebemos que o preconceito e a opressão são 

sentidos vinculados tanto aos territórios comunitários quanto aos familiares conforme trechos 

já citados acima.  

No entanto, tomando como base a seguinte prática: “Bom, lá em casa todo mundo fala 

que todo mundo é de boas, só que nós nunca tivemos um caso na família, não na família da 

minha mãe. Na família do meu pai nós já tivemos, só que tipo, o bichinho foi espancado, 

ninguém mais nunca viu, eu nunca mais…”, ressaltamos que se, por um lado, a família é “de 

boas”, por outro, “o bichinho foi espancado”. Desse modo, destacamos que o preconceito e a 

opressão se fazem presentes, mesmo que não se apresentem explicitamente na prática 

discursiva em questão.  

Com efeito, para Paiva (2015), a denúncia de que a zona rural é um território com 

valores conservadores e práticas opressoras baseia-se nos contextos social, cultural, político e 
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econômico, que, sem indagações, vêm solidificando modos de vida, em especial, no território 

rural. 

Considerando, ainda, os trechos: “Mas é porque eu tive sorte, né… lá em casa eu sou a 

mais nova, (nome de irmã) não teve essa liberdade que eu tenho, não, de falar das coisas que 

eu falo, do jeito que eu falo…” e “meu irmão é mais aberto, mas nem eu nem ele somos 

muito”, podemos ressaltar, na primeira situação, uma relativa flexibilização acerca da abertura 

e do diálogo que se tem com a filha mais nova em detrimento do que se teve com a filha mais 

velha. No segundo caso, a prática discursiva aponta uma maior proximidade com o irmão, da 

mesma geração, do que com os pais.  

Nessa concepção, Stropasolas (2002) assinala o papel dos movimentos sociais na 

transformação de padrões familiares e na flexibilização dessas relações, pois mesmo ante o 

“delicado” assunto e o preconceito que o circunda, alguns jovens têm encontrado espaço para 

abordar a temática com determinados familiares.  

Acerca do sentido delicado, consideramos que ele está intrinsicamente relacionado ao 

preconceito e à opressão, demarcando a complexidade de se tratar do assunto diversidade 

sexual e, assim, tornando-o um tabu social. Desse modo, a partir das produções discursivas, 

podemos depreender que, diante de tanto preconceito e opressão, torna-se delicado abordar o 

referido tema com a família.  

Nessa perspectiva, Coelho e Campos (2015) compartilham que, em estudo realizado, 

encontraram que a diversidade sexual é assunto delicado para se tratar, inclusive, na escola, 

acarretando na ausência de discussões sobre a temática. Por outro lado, apontamos que, com 

efeito, delicado é o fato de a comunidade LGBTTTI estar inserida em um contexto social, no 

qual preconceitos e opressões são predominantes. Delicado, também, é o reforço ou o silêncio 

de famílias e outras instituições sociais ante esse tabu e um padrão que, muitas vezes, se 

manifesta através da violência.  
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Ainda em relação às questões tratadas neste eixo, destacamos o relevante papel das 

histórias disparadoras para a discussão do grupo, de modo que, a partir delas, os jovens 

sentiram-se mais à vontade para o debate ao mesmo tempo em que, empaticamente, 

implicaram-se no processo, compartilhando suas experiências, conforme a seguir: 

A primeira história é bem comum assim, porque eu tenho convivido com isso por 

causa dos meus primos. Eles dois são gays, são irmãos e lá é assim: tem pessoas que 

são normais, falam com eles normal, mas tem pessoas que têm essa restrição por eles 

serem gays. E, assim, na comunidade onde eu moro, eu acho que por as pessoas serem 

perto uma da outra, tem aquele negócio de se importar de mais com a vida das 

pessoas. Eu não posso receber um amigo em casa ou qualquer outra pessoa não pode 

receber um amigo em casa pois tá ficando com aquele amigo ou é puta, como várias 

pessoas já foram chamadas ou então aquela pessoa tá se escondendo de alguém na rua, 

então é uma coisa que é bem corriqueira, né? Já a segunda história, já é um pouco 

mais chocante, né? Já o relato de saúde, da saúde não ter os medicamentos e da 

delegacia não ter, já é bem comum, né? Quando a gente vai lá tem 1 ou 2 policiais… 

sempre é assim. Mas esse negócio assim do estupro é mais… (Luciana Vieira, 18 

anos) 

(...) 

Não, assim, a primeira história, eu presenciei isso na minha comunidade porque eu 

tenho vizinho que é gay e eu vejo dos vizinhos uma forma de preconceito também. 

“Pia, lá vem o viado!”, “tem um problema de nascença”, esse tipo de coisa… (Camila 

Santos, 19 anos) 

Eu acho que se as pessoas da minha comunidade viessem aqui na escola e entrassem 

na minha sala sem avisar nada, eu acho que sairiam espalhando pra todo mundo que 

sou gay (Elias da Silva, 19 anos). 



152 

 

Nesse cenário, destacamos, a partir dessas e de outras produções ao longo deste eixo, a 

afinidade das práticas discursivas quanto às vivências das diversidades sexuais em suas 

famílias. Ademais, os fragmentos em questão apontam para o comprometimento de serviços 

básicos e, mais uma vez, para os vínculos estreitos na comunidade, indicando, ainda, o 

atravessamento de experiências no IFRN-SPP, em oposição às comunitárias e familiares.  

Sobre o primeiro ponto, pondero, se, em alguns contextos, as diversidades sexuais 

mostram-se tão próximas tanto nas famílias quanto nas comunidades, o que poderíamos fazer, 

na prática, para que o poder das verdades absolutas, ratificadoras de preconceitos e 

discriminação fossem questionados e desestabilizados? 

Acerca da deficiência dos serviços básicos, conforme discutido no eixo anterior, esse 

parece ser um dos atributos das ruralidades, no caso, a falta e a escassez, ao ponto de ser 

tratada com naturalidade e de modo rotineiro: “não ter os medicamentos e da delegacia não 

ter, já é bem comum, né?”. 

Por sua vez, os vínculos estreitos na comunidade caracterizam as ruralidades e 

aparecem, significativamente, nas produções discursivas: “na comunidade onde eu moro, eu 

acho que por as pessoas serem perto uma da outra, tem aquele negócio de se importar de mais 

com a vida das pessoas”, “eu vejo dos vizinhos uma forma de preconceito também. ‘Pia, lá 

vem o viado!, ‘tem um problema de nascença”, “acho que sairiam espalhando pra todo 

mundo”, “Então tem aquela conversa que todo mundo sabe, todo mundo conhece todo 

mundo, tudo que vocês faz alguém sabe…”, “não faça isso, isso para que as pessoas não 

fiquem falando…”, “Tipo, não importa muito quem lhe conhece, quem… se as pessoas 

tiverem comentando, tipo a visão que a sociedade tem de você. Não importa o que você seja” 

e “pessoas falarem, comentarem, das pessoas aumentarem…”. 

Nesse cenário, Stropasolas (2002) associa as comunidades rurais às relações afetivas 

estreitas, bem como duráveis e profundas, atravessadas por valores morais e interesses 
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comuns. Por sua vez, Kischener (2015), aborda nesses territórios, as relações sociais e afetivas 

próximas, com redes de troca e vínculos de parentesco.  

Desse modo, como clara expressão manifesta dos vínculos comunitários estreitos, bem 

como da significativa proximidade entre família e comunidade, ressaltamos os fragmentos: 

Acho que esse lance das pessoas falarem, comentarem, das pessoas aumentarem… 

principalmente quando você conhece muita gente e tal… tipo, na minha família eu não 

sou conhecida, não, ninguém nem sabe que minha mãe me tem, todo mundo pensa que 

minha mãe só tem ... É, ninguém nem sabe, eu sou a mais nova, todo mundo pensa que 

o mais novo é (nome do irmão). É muito comum esse negócio de aumentar história, 

fazer isso, fazer aquilo… Como eu não sou conhecida, essas coisas não acontecem 

comigo… mas já aconteceram com meu irmão, por exemplo… Ele tem o círculo de 

amizade dele e um desses amigos dele é gay, daí todo mundo falou que o círculo ali 

todinho era gay… Todo mundo era gay, todo mundo era gay… “O menino de (nome 

da mãe)”… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

Como você imaginou, como você não é conhecida por nome, você é conhecida por 

família… (Adailton Ramos, 19 anos) 

É, pronto, eu sou irmã de (nome da irmã). “O menino de (nome da mãe) é viado…”, 

por causa do amigo dele que botou relacionamento sério no facebook com outro cara, 

não foi nem o menino de (nome da mãe)! Se anda junto… É tipo aquele negócio, “me 

diga com quem tu andas que direi quem tú és…” É, exatamente, você é conhecido por 

ser filha de alguém ou ser irmã de tal pessoa, daí essas coisas acabam levando você, 

porque você conhece o pai, você conhece o avô, você acha que conhece a pessoa, aí 

você acaba levando, acaba sendo levado pela sua família de tal pensamento, tal coisa... 

(Raquel Cosinele, 18 anos) 

É como se a família fosse um filtro (Elias da Silva, 19 anos). 
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Desse modo, “a zona rural se caracteriza por relações sociais intensas entre todas 

pessoas da comunidade que convivem diária e acentuadamente. Todas as pessoas se 

conhecem, não de forma superficial, mas de cunho profundo e geracional” (Paiva, 2015, p. 

79). Ademais, o autor ressalta a fofoca como um instrumento de controle social, relacionando-

a com o hábito de pessoas, no final do dia, sentarem-se nas calçadas para conversar.  

À vista disso e refletindo sobre esse modo de viver, os jovens elaboram as seguintes 

práticas discursivas: 

É o contato e eu acho que a diferença maior e mais significativa é o respeito das 

pessoas que muda, né? O quanto é estranho no meio rural. No meio rural tá lá: vinte 

casa, todo mundo hétero. Aí de repente aparece 1 homossexual por lá, aparece 1 

transgênero, aparece 1 travesti. Aí a pessoa já fica… todo mundo nota, todo mundo vai 

perceber. Agora na cidade, não, na cidade é maior, tem mais gente, provavelmente vai 

ter várias pessoas de sexualidades diversas, vai ser mais habitual para qualquer pessoa, 

apesar de alguns ainda ter aquele receio inicial, aquele “Ai, ela é lésbica, ela vai dar 

em cima de mim”... (Camila Santos, 19 anos) 

Na cidade a ligação entre as pessoas é bem menor, pelas cidades serem maiores. Isso é 

uma coisa boa e má das cidades pequenas, porque todo mundo se conhece (Luiz 

Gustavo, 19 anos). 

Se conhece por partes, né? Conhece tipo a irmã de Raquel, mas não conhece Raquel. 

Tipo, e o contato que nós temos em cidades menores, em comunidades rurais é o 

quanto você está acostumado com aquela pessoa. Em cidades grandes você vê aquela 

pessoa, você conheceu o amigo da prima da vizinha do vizinho… “Ai, é gay ele”. 

Conheci ele, só daqui a quarenta e três mil anos depois ou nunca mais vou ver na face 

da vida… mas não, aquela pessoa lá que você julgou, que você criticou é filho do seu 

amigo de infância, da pessoa que você viu crescer, do vizinho do lado… Você sempre 
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vai ver. O gay sempre vai ser filho de Antônio da padaria. Num é? (Camila Santos, 19 

anos) 

[riem] 

Gente, não conheço nenhum Antônio da padaria (Camila Santos, 19 anos). 

Os pensamentos de Paiva (2015) alinham-se a essa produção discursiva, pois, se por 

um lado, está a opressora e conservadora zona rural, por outro, estão a liberdade e o 

anonimato da cidade. Dessa maneira, para o autor, em virtude de questões socioculturais e 

geográficas, o machismo e a heteronormatividade mostram-se mais no campo do que na zona 

urbana. 

Ainda nessa perspectiva, considerando minha atuação profissional e a prática 

discursiva “porque o pai deserdou o filho e ele foi morar em outro estado, sei nem onde tá, e 

pronto, ninguém nem comenta sobre ele” (Raquel Cosinele, 18 anos), reflito que o anonimato 

e a liberdade propiciados pela cidade são atrativos para o processo migratório dos jovens, de 

modo que manter distância dos estreitos vínculos tende a implicar em vivências e práticas 

sexuais de modo mais livre, longe do controle e dos julgamentos familiares e comunitários. 

Além disso, ainda apontamos que o IFRN-SPP atravessa as questões familiares e 

comunitárias: 

Eu acho que se as pessoas da minha comunidade viessem aqui na escola e entrassem 

na minha sala sem avisar nada, eu acho que sairiam espalhando pra todo mundo que 

sou gay. (...) A porta do que posso, da minha liberdade é lá de (nome do município 

onde mora) pra cá, porque é onde as pessoas que tem o mesmo círculo de amizades 

dos meus pais moram. Porque se eu fizer as coisas que eu faço aqui na escola com a 

liberdade que eu faço, lá e as pessoas descobrirem, eu não vou me importar porque eu 

sei o que sou e o que quero, mas as pessoas iam me tratar de maneira diferente e meus 

pais não iriam gostar de saber que as pessoas estão me tratando diferente por eu fazer 
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tal coisa. (...) A primeira coisa que iriam falar muito mal é essa questão do contato 

mesmo que a gente tem falado muito aqui. Na hora do lanche eu vou abraçado com os 

meninos lá pra baixo, a gente se deita nos cantos, aí fica tudo junto com o outro e se eu 

fizesse isso perto das pessoas da minha comunidade, da minha cidade, eles iriam tratar 

diferente com certeza (Elias da Silva, 19 anos). 

Segundo essa prática discursiva, podemos compreender, a princípio, que o IFRN-SPP 

é percebido enquanto um território onde a liberdade se faz presente e o contato é permitido, 

em oposição às normas das mencionadas comunidades e famílias. 

Em síntese, nesta categoria temática, almejamos conhecer como a família e a 

comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos sobre a 

diversidade sexual, de modo que preconceituosos, opressor, delicado foram os repertórios 

interpretativos construídos e analisados. Além disso, abordamos as relações estreitas na 

comunidade, bem como entre ela e a família, noticiando, enfim, alguns atravessamentos do 

IFRN-SPP sobre o cenário, instituição social para a qual nos voltaremos no próximo eixo.  

5.4 Eixo IV - IFRN-SPP 

Neste eixo, pretendemos identificar como o IFRN-SPP permeia a produção de sentidos 

acerca da diversidade sexual. À vista disso, ressaltamos as seguintes práticas discursivas do 

grupo: 

Pesquisadora: Vamos lá. Vocês são jovens estudantes do IFRN, ok?  

[concordam e riem] 

Pesquisadora: Fazendo um comparativo entre vocês e os demais jovens que vocês 

conhecem, tanto das comunidades onde vocês estão quanto das famílias de vocês, 

vocês indicam algumas semelhanças e diferenças em relação ao tema diversidade 

sexual? Ou é indiferente? 
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Eu me tomo totalmente como ponto de referência. Meu pensamento… (Elias da Silva, 

19 anos) 

Nós aqui temos acesso a mais conhecimento, mais informação… como estudo de… 

(Adailton Ramos, 19 anos) 

Outras realidades (Raquel Cosinele, 18 anos). 

Como cidade e rural. A cidade, ela tem essa diversidade, ela convive com isso e nós 

aprendemos a conviver com isso. Porque nós não estamos, a gente é uma junção de 

toda a região, então não existe mais mistura do que aqui (Adailton Ramos, 19 anos). 

[alguns concordam] 

Tipo, da região (Adailton Ramos, 19 anos). 

No primeiro ano aqui eu posso dizer que eu odiava (nome de docente). Eu tinha ódio 

daquele homem porque ele colocava a gente pra debater e era um ponto que ele falava 

muito era diversidade sexual. Aí com o tempo aquela mentalidade foi crescendo na 

minha mente e hoje em dia só tenho a agradecer. O crescimento que aquilo me 

proporcionou (Elias da Silva, 19 anos). 

Em consonância com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição, o respeito à 

diversidade é um dos princípios orientadores de sua prática pedagógica (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia [IFRN], 2012). Nesse cenário, o referido documento base 

entende a diversidade como uma construção histórica, social e cultural, que atravessa toda a 

sociedade. Além disso, destaca o caráter político tanto da pluralidade quanto da diversidade. 

Dessarte, propõe que a educação deve valorizar as múltiplas culturas, com base na 

empatia e no respeito à pluralidade, a partir do contato na mesma sociedade e entre diferentes 

sociedades. De fato, a produção “a gente é uma junção de toda a região, então não existe mais 

mistura do que aqui (...) Tipo, da região” aponta para a consolidação da mencionada proposta. 
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Ademais, a instituição relaciona estreitamente diversidade e currículo, porquanto a 

educação envolve vários fatores que implicam no desenvolvimento de um pensamento 

reflexivo e crítico, a exemplo, destacamos a prática: “Eu tinha ódio daquele homem porque 

ele colocava a gente pra debater e era um ponto que ele falava muito era diversidade sexual. 

Aí com o tempo aquela mentalidade foi crescendo na minha mente e hoje em dia só tenho a 

agradecer”. Ressalta-se, assim, o importante papel do ensino na educação, bem como na 

elaboração de conhecimentos e novos saberes.  

Isso posto e consoante o PPP, o IFRN compromete-se com a formação humana 

integral, valorizando os conhecimentos científicos, tecnológicos, histórico-sociais e culturais. 

No cenário, aborda que conhecimento e diversidade são intrínsecos, inclusive, no sentido 

político, na medida em que a produção de diversos conhecimentos pode significar a ruptura 

com os saberes ditos verdadeiros e a valorização dos contextos minoritários e de suas 

construções.  

“É possível, portanto, construir conceitos, ampliar conhecimentos e desenvolver 

valores, atitudes e habilidades de pensamento, agregando conteúdos que coloquem o sujeito 

em contato com as vivências intelectual, social, política e cultural” (IFRN, 2012, p. 72). 

Sendo assim e a partir da produção discursiva em questão, compreendemos que o IFRN foi e 

é um agente no processo de desenvolvimento de pensamentos críticos e inclusivos.  

Historicamente, o IFRN tem democratizado o ingresso na instituição, trabalhando para 

garantir a permanência dos estudantes e a conclusão do curso, na perspectiva de uma 

educação de qualidade referenciada socialmente (IFRN, 2012). À vista disso e considerando a 

prática discursiva “Nós aqui temos acesso a mais conhecimento, mais informação”, refletimos 

sobre a função social do IFRN, bem como seu papel no que tange a elaboração e o acesso à 

informação, que, de modo crítico, pode atuar como instrumento de saber e poder capaz de 

convocar tanto os indivíduos quanto a sociedade no intuito de tornar realidades sociais mais 
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justas. Além disso, conforme PPP, essa perspectiva está alinhada às diretrizes pedagógicas da 

instituição ao propiciar acesso à informação e à formação, almejando a produção de 

conhecimentos e o desenvolvimento humano integral.  

Outrossim, o aprendizado da vida social é estimado pelo IFRN; pois, segundo 

documento basilar, ele permite a convivência, destacando a interação entre diferenças 

individuais, bem como entre limitações e possibilidades, necessidades e interesses, na qual a 

diversidade se sobressai e associa-se ao respeito em prol de um convívio saudável e 

participativo (IFRN, 2012). 

À vista disso, compreendemos que ter “acesso a mais conhecimento, mais informação 

... como estudos de ... outras realidades” correlaciona-se às vivências dos jovens pesquisados 

no IFRN-SPP, reconhecendo-o enquanto facilitador de um aprendizado de vida social, que 

aprecia um convívio positivo e tem como valor o respeito às diversidades, inclusive, sexual. 

Nessa perspectiva, destacamos as seguintes práticas discursivas, ainda, acerca de como 

o IFRN-SPP permeia a produção de sentidos sobre a diversidade sexual: 

Essa questão de ver sexualidade assim deve-se muito a instituição, pelo crescimento 

que eu tive. Eu analisando a minha vida antiga antes de vir pro IF, se eu mesmo 

vivesse hoje como acontece na nossa sala, hoje é normal, todo mundo se abraça, aí eu 

passo por Luiz no corredor, né, Luiz? Vai se abraçando… se eu me visse com o meu 

pensamento que eu tinha antigamente, eu acho que eu me trataria com um pouco de 

preconceito porque eu cresci num meio assim. Quando eu era pequeno, o que minha 

mãe mais dizia era assim: “arranje um namorado e mate seu pai de vergonha” (Elias 

da Silva, 19 anos). 

(...) 

E eu agradeço ao IF porque antes de eu entrar aqui eu já fui, quando eu soube que fui 

aprovado, já fui em mente que “Ah, o IF tem pessoas lá, que fumam, que usa drogas, 
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tem muito lésbica, tem muito homossexuais”. Então eu já fui com essa mentalidade… 

Quando eu cheguei aqui… (Batista dos Santos, 18 anos) 

Tinha nada (Raquel Cosinele, 18 anos). 

[riem] 

Tinha uma coisa que não era normal pra mim, por exemplo, ali na área de convivência 

muitas meninas se abraçavam, deitado um em cima do outro, eu achava estranho… É, 

muito contato… E também várias palestras também falando da sexualidade, eu pude 

abrir mais minha cabeça ... (Batista dos Santos, 18 anos) 

No primeiro ano aqui eu também sofri um baque porque eu era bolsista, eu passava o 

dia todinho aqui na escola. Aí eu ia almoçar, me deitava lá na área de vivência, aí 

vinha uma ruma de menino, se deitava por cima do outro e se deitava por cima de 

mim, eu fico assim… (Elias da Silva, 19 anos) 

Nesse panorama, as práticas discursivas de Elias, Batista e Raquel são convergentes 

quanto ao relevante papel do IFRN-SPP no processo de inclusão social. Por outro lado, temos 

a seguinte produção de Natália: 

Eu acho que esse negócio de atentar só pro fato do IF, eu não levo muito em 

consideração porque, como eu já falei eu não discrimino pessoas assim, só que é uma 

coisa que eu não quero pra mim e é uma coisa que eu tenho nojo e não são as aulas de 

filosofia e sociologia que vão fazer eu mudar esse pensamento. (...) Sim. Sempre tive 

nojo e esse fato pra atentar que a instituição do IFRN vai me mudar, “tarará”, não vai 

porque esse fato de eu ter nojo não vão ser as aulas de filosofia nem de sociologia que 

vão fazer eu mudar essa forma de pensamento, pra mim (Natália Ketlyn, 18 anos). 

Em sua prática discursiva, Natália demonstra pensamentos conservadores e 

opressores, que se fecham para o contato com novos conhecimentos e saberes.  
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À vista disso, enquanto instituição social escolar, reafirmamos nosso posicionamento 

na luta por uma sociedade mais justa e igualitária. De modo que, se por um lado, 

comemoramos o florescer de pensamentos e comportamentos mais inclusivos e críticos, por 

outro, sabemos que, ainda, há muito trabalho a ser realizado e que muitas bandeiras deverão 

ser levantadas em prol das diversidades, inclusive, sexuais. Nessa perspectiva, 

compartilhamos as seguintes produções: 

Aí mãe foi falar, né? E também tem o negócio de estudar no IF, né? Porque “o pessoal 

que estuda no IF tem tendências” (Raquel Cosinele, 18 anos). 

[concordam] 

Pesquisadora: Como são essas tendências? 

Tendências marxistas e homoafetivas (Adailton Ramos, 19 anos). 

Quem estuda no IF é petista, comunista, bi ou é… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

E é tipo assim, das bagaceiras. Fuma, bebe… (Luciana Vieira, 18 anos) 

[concordam] 

Também tem esse preconceito, dizem que você é inteligente também. Tem esse 

estereótipo… (Natália Ketlyn, 18 anos) 

"Ah, tu é do IF, tu não sabe responder isso?" (Luciana Vieira, 18 anos) 

É exatamente isso, só que tipo meus irmãos chegam pra mim e falam: "Não, uma 

menina tava na lotérica dizendo que ia votar em Lula, com certeza é do IF". Aí uma 

menina tá passando na rua com outra menina: "Ah, mas ela estuda lá no IF. Com 

certeza.". "Conhece uma menina com o cabelo num sei que lá, num sei o quê", "Não 

sei...", "Acho que ela estuda lá no IF...", "por quê?", "Não, ela tava com uma 

namorada". "Sim, mas por isso ela estuda lá no IF?". Não é só gente assim (Raquel 

Cosinele, 18 anos). 

[riem] 
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Para Cruz (2013), a escola marca a vida social, inclusive, de pessoas que nunca a 

acessaram. Na realidade, para além dos estereótipos que envolvem o IFRN e seus discentes, 

apreendemos que o IFRN-SPP é associado a questões políticas, sociais e intelectuais, bem 

como a liberdade de expressão e ao acolhimento às diversidades, a saber: “Tendências 

marxistas e homoafetivas”, “Quem estuda no IF é petista, comunista, bi ou é…”, “‘Ah, tu é do 

IF, tu não sabe responder isso?’” e “ ‘Não, uma menina tava na lotérica dizendo que ia votar 

em Lula, com certeza é do IF’. Aí uma menina tá passando na rua com outra menina: ‘Ah, 

mas ela estuda lá no IF. Com certeza’”.  

Nesse panorama, julga-se importante recordar que o IFRN-SPP integra a terceira fase 

de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, tendo 

completado quatro anos de funcionamento em outubro de 2017. Dito de outro modo, o IFRN-

SPP é recém-chegado na microrregião Potengi do Rio Grande do Norte, sendo a primeira e 

única instituição de ensino federal do local. Além disso, destaca-se que não há universidades 

públicas estaduais nem federais na região em contraste a outros territórios, como Ipanguaçu e 

Pau dos Ferros, onde o IFRN está inserido. 

Dessarte, ressaltamos que a cultura influencia a percepção que o ser humano tem do 

mundo e dele mesmo, devido a sua habilidade de aprendizagem a partir do contexto e da 

cultura que está inserido (IFRN, 2012), como exemplo, a prática discursiva “porque eu cresci 

num meio assim”. 

Por conseguinte, refletimos, por um lado, acerca do estranhamento e das produções 

simbólicas que os valores de uma instituição podem acarretar na comunidade onde está 

inserida. Por outro, sobre a efetivação do compromisso social do IFRN e de outras 

instituições, no processo de interiorização e expansão da rede federal de ensino, ante 

realidades tão tradicionais.  
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Entretanto, é fato que a educação deve fomentar o desenvolvimento humano a partir 

da criticidade, emancipação, autonomia e liberdade do indivíduo (IFRN, 2012). Segundo essa 

instituição, a fim de mudar práticas e realidades sociais, suas condutas valorizam o processo 

de ensino-aprendizagem reflexivo, crítico e democrático. Afinal, o ser humano enquanto 

produto e produtor da cultura é um agente de transformação, inclusive, cultural. 

Ressaltamos, assim, as seguintes práticas discursivas que apontam o IFRN-SPP 

enquanto agente transformador: “Essa questão de ver sexualidade assim deve-se muito a 

instituição, pelo crescimento que eu tive (...) se eu me visse com o meu pensamento que eu 

tinha antigamente, eu acho que eu me trataria com um pouco de preconceito”, “E eu agradeço 

ao IF porque antes de eu entrar aqui” e “Hoje eu me sinto bem menos homofóbico”.  

Nessa perspectiva, evidenciamos a produção: “E também várias palestras também 

falando da sexualidade, eu pude abrir mais minha cabeça ...”. Cruz (2013) menciona a 

relevância de reflexões e discussões, em especial, no âmbito escolar, com o intuito de 

fomentar diferentes pensamentos e, então, mudanças de realidade. Ademais, considera a 

escola um território privilegiado para refletir e elaborar distintas percepções sobre o mundo, 

atribuindo a ela o dever de desenvolver habilidades que indaguem verdades absolutas. 

À vista disso, destacam-se as práticas discursivas: 

Acho lamentável todas as pessoas, os jovens não ter a mesma oportunidade que a 

gente teve (Valdemir Azevedo, 19 anos). 

[concordam] 

Tipo, eu posso dar um exemplo? Eu tive um núcleo de quatro amigas na infância. 

Cada uma teve um rumo muito diferente mas esse grupinho se manteve. Uma tá 

morando nos Estados Unidos, eu tô estudando no IF, uma foi pro Ceará e a outra tá 

aqui, né, fazendo nada da vida. (...) Nós temos eu e (nome da amiga), que somos muito 

abertas, temos uma visão um pouco mais ampliada, já se acostumou… (...) aí as outras 
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duas, uma amiga minha estuda aqui, terminou ali no (nome de escola local), eu fui 

falar de um caso que aconteceu de uma menina dando em cima de mim, né… No 

nosso grupo que temos, aí ela fez: “Raquel, e tu ainda fala com ela? Como assim? Um 

absurdo, a menina falasse comigo… Ai, que nojo!”. Aí lá fui eu discutir. Isso é um 

preconceito que as duas têm que, preconceitos que hoje eu acho absurdo, porque 

nossas vivências, apesar de até os 12 anos fomos criadas juntas, depois uma foi pra lá 

e outra foi pra cá. Aí mudamos de escola, né, enfim… Aí é que dá pra perceber 

realmente o que as relações sociais fazem com as pessoas ... (Raquel Cosinele, 18 

anos). 

Lá na minha escola estadual, acho que tinha dois meninos que eram homossexuais e 

uma menina, eu acho. Eles três eram tão marginalizados pelo resto dos alunos que o 

grupo de amigos era eles três. Não tinha… dificilmente vinha uma pessoa diferente pra 

perto e quando vinha, era aqueles comentários lá, que também tão virando… as 

meninas são sem futuro. (...) Mas se bem que aqui na escola no primeiro ano eu não 

via isso, aí no segundo ano eu comecei a ver alguns casos assim, mas quando começou 

a crescer o número de alunos, aí no meio sempre vêm aquelas pessoas que… pode ser 

que seja querendo fazer piada, mas que eu já ouvi muitos comentários… (Elias da 

Silva, 19 anos) 

Hoje eu me sinto bem menos homofóbico. Eu sou homofóbico, né, porque não aceito 

eles terem um filho, acho estranho ainda eles se beijarem na praça, não tô 

acostumado… acho que tô bem mais calmo, tô bem… tô aceitando já, consegui me 

adaptar… eu nem ligo mais ... (Batista dos Santos, 18 anos) 

(...) 

Não, assim, eu tenho um exemplo… um dia desses uma amiga minha chegou pra 

mim… ela é do IF, não desse daqui. Ela disse “Camila, tenho uma coisa pra lhe 
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contar”, “Tá, fique à vontade”. Ela me contou que era bi, aí fez “Eu não contei pra 

ninguém, você foi a primeira pessoa”, “Mas por quê?”, ela disse “Não, porque eu sei 

que você estuda no IF, tem uma mente mais aberta e minhas outras amigas não é 

assim”. Aí ela disse isso (Camila Santos, 19 anos). 

Pesquisadora: E o que é que você pensa sobre a percepção dela? 

Que assim… é. Tipo, quem é de fora, quem não teve o estudo que a gente teve aqui, 

não tem essa mentalidade tão aberta. Então eu acho que ela fez certo, né? Pra não ter 

tanto preconceito quanto a ela… (Camila Santos, 19 anos) 

Tanta repressão, né… (Raquel Cosinele, 18 anos) 

É (Camila Santos, 19 anos). 

 Essas produções discursivas apontam, por um lado, para semelhanças entre os jovens 

estudantes do IFRN-SPP acerca da diversidade sexual e por outro, os diferenciam de jovens 

de outras instituições escolares quanto ao referido entendimento. Além disso, apreendemos 

que o acolhimento das diversidades atravessa os vários campi do IFRN e que o respeito por 

elas é uma característica institucionalmente reconhecida.  

Na verdade, esse panorama me faz comparar as produções dos jovens acerca da 

diversidade sexual em dois momentos. No eixo ruralidades, os sentimentos de atraso e 

inferioridade parecem demarcar como esses territórios mediam a produção de sentidos sobre a 

temática. Já neste eixo, avanço, desenvolvimento e evolução relacionam-se ao modo como o 

IFRN-SPP permeia essa produção de sentidos. 

Dessa maneira, a partir da prática discursiva “Ela me contou que era bi, aí fez ‘Eu não 

contei pra ninguém, você foi a primeira pessoa’, ‘Mas por quê?’, ela disse ‘Não, porque eu sei 

que você estuda no IF, tem uma mente mais aberta e minhas outras amigas não é assim’”, 

assinalamos a decisão de sair do armário, ou seja, de publicizar uma orientação sexual que 

rompe com a heteronormatividade.  
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Segundo Nascimento e Adad (2016), a questão do armário relaciona-se ao 

compartilhar das diversas identidades sexuais, de modo que ele atua ocultando, 

invisibilizando, silenciando e reprimindo essas condições sexuais. Na realidade, com base em 

estudo realizado vinculando jovens e identidades sexuais na escola, os autores apontam que os 

armários têm mais de um acesso, que se abrem ou fecham a partir do contexto em que estão 

inseridos, considerando, ainda, as pessoas e os espaços. Em outras palavras, “alguns jovens 

podem escolher se assumir na escola e não se assumir na família, ou ainda se assumir para 

alguns amigos que confiam e não para todo mundo” (p. 337).  

Ademais, abordam a dinamicidade do armário como território de abrigo e proteção, 

assim como de medo e insegurança quanto ao risco de sua sexualidade tornar-se pública. 

Discutem, assim, que o processo de sair do armário pode ser difícil e angustiante diante de 

repressões, estigmas e preconceitos sociais.  

À vista disso, assinalamos que, na prática discursiva em questão, a decisão de sair do 

armário e o desejo de visibilizar sua condição sexual, destinou um dos acessos do armário a 

uma amiga do IFRN-SPP, em virtude da maior possibilidade de abertura e acolhimento em 

detrimento de conflitos e práticas discriminatórias.  

Todavia, apontamos que o cotidiano institucional, assim como a realidade social, nem 

sempre é acolhedora ou poética ante à temática em referência a qual, via de regra, incita 

discussões e polêmicas, aliadas, inclusive, à hodierna ascensão conservadora. 

Exemplificando, quanto à possibilidade de remover as placas, reforçadoras do binarismo dos 

gêneros nos banheiros, menciono murmúrios, bem como comentários regressistas e contrários 

a essa ação por parte dos servidores do IFRN-SPP. Além disso, lembro que, em meados do 

ano passado, ocorreu um movimento nesse campus em prol do respeito às diversidades, em 

resposta a práticas discriminatórias e heteronormativas.  
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Nesse sentido, tanto produções já mencionadas neste texto quanto as seguintes: “se 

bem que aqui na escola no primeiro ano eu não via isso, aí no segundo ano eu comecei a ver 

alguns casos assim, mas quando começou a crescer o número de alunos, aí no meio sempre 

vêm aquelas pessoas que… pode ser que seja querendo fazer piada, mas que eu já ouvi muitos 

comentários” e “Hoje eu me sinto bem menos homofóbico. Eu sou homofóbico” apontam que 

dentre os direitos humanos, o direito à diversidade sexual, ainda, não está garantido em sua 

plenitude.  

Para Gomes (2017) esse direito, ante aos limites culturais, atrela-se à uma intensa e 

exaustiva batalha em prol do respeito e das mudanças de valores e percepções nas instituições 

escolares, com foco na inclusão e em detrimento das diversas expressões de violência, 

incluindo o bullying. 

Em suma, neste eixo, identificamos como o IFRN-SPP permeia a produção de sentidos 

acerca da diversidade sexual. De modo geral, as práticas discursivas convergem quanto ao 

reconhecimento da atuação do IFRN-SPP no processo de inclusão social em oposição a uma 

produção discursiva conservadora, a qual nos rememora sobre a importância da contínua luta 

pró-diversidade. Ademais, discorremos que a instituição é, socialmente, relacionada ao seu 

caráter político, social e intelectual, assim como à liberdade de expressão e ao acolhimento às 

diversidades. Nesse cenário, nos encaminhamos, enfim, para as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

6 Considerações Finais 

 

A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento 

envolvido e não na vitória propriamente dita. 

MAHATMA GANDHI 

 

Este trabalho buscou investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades 

rurais estudantes do IFRN - Campus São Paulo do Potengi acerca da diversidade sexual, de 

modo que sentimentos, novas configurações de relacionamentos, aceitação, discurso foram os 

sentidos produzidos pelos jovens. A partir deles, apreendemos que as construções sociais e 

históricas, atravessadas pelas relações de poder, impedem, de acordo com os jovens, o sentir, 

bem como as expressões e vivências das diversas sexualidades no contexto rural, de modo que 

a diversidade sexual aparenta ser novata nesse território em virtude de concepções 

conservadoras que desenvolvem e difundem discursos enquanto normas.  

Na realidade, averiguamos que, em geral, os jovens compreendem que a sexualidade 

deve ser vivenciada de forma privativa e secreta, enquanto alguns questionam e estigmatizam 

determinadas práticas sexuais. A discussão do grupo, por um lado, ratificou o binarismo dos 

sexos e dos gêneros e, por outro, refletiu sobre discursos enquanto verdade e norma, bem 

como sobre a participação de cada indivíduo no processo de uma construção crítica da 

sociedade.  

Em relação ao modo de como as ruralidades mediam a produção de sentidos sobre 

diversidade sexual, sítio, recursos naturais, vida difícil foram as primeiras associações 

realizadas pelos jovens. Em linhas gerais, identificamos que esses repertórios relacionam-se 

tanto com a vinculação do rural à natureza, à tranquilidade e às atividades agropecuárias 

quanto à falta e à ausência de infraestrutura e serviços básicos. Percebemos, então, mesmo 
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ante a fluidez dos limites físicos, sociais e culturais dos espaços rural-urbano, que o estigma 

das ruralidades enquanto território aquém e insuficiente atravessa as vivências dos jovens 

rurais, inclusive, quanto à diversidade sexual. 

Sobre como família e comunidade se interpõem nos sentidos produzidos, pela 

juventude rural, sobre a diversidade sexual, preconceituosos, opressor, delicado foram os 

repertórios interpretativos construídos. Consideramos, assim, que eles são intrínsecos, pois 

diante de tanto preconceito e opressão, torna-se delicado abordar o tema diversidade sexual 

nos territórios familiares e comunitários. Na verdade, os jovens destacam as relações estreitas 

na comunidade, bem como entre ela e a família. Ademais, percebem que as ruralidades são 

imbricadas por questões familiares e comunitárias fortemente tradicionais, inerentes a ações e 

pensamentos recatados e resistentes, os quais censuram a expressão das diversidades, bem 

como das variadas práticas sexuais.  

Acerca de como o IFRN-SPP permeia a produção de sentidos sobre a diversidade 

sexual, de modo geral, identificamos que desenvolvimento e evolução relacionam-se a esse 

ambiente escolar em contraste aos sentimentos de atraso e inferioridade construídos acerca 

das ruralidades. Em outras palavras, percebemos que as práticas discursivas convergem 

quanto ao reconhecimento da atuação do IFRN-SPP no processo de inclusão social em 

oposição a uma produção discursiva conservadora. Além disso, as produções apontam que a 

instituição é, socialmente, associada ao seu caráter político, social e intelectual, assim como à 

liberdade de expressão e ao acolhimento às diversidades.  

Para estudos futuros, assinalo que a participação de jovens ditos urbanos, durante os 

grupos de discussão, possa, talvez, fomentar a emergência de outras questões, as quais não se 

presentificaram nesta pesquisa devido à restrição dos grupos aos jovens de comunidades 

rurais. Além disso, a maior exploração da categoria Educação Profissional e Tecnológica, e o 
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contato mais próximo com as famílias e as comunidades dos jovens participantes, bem como 

com os servidores da instituição, possivelmente, incite novos debates.  

Na oportunidade, gostaria de registrar que a experiência de facilitar os grupos de 

discussão foi aprazível, de modo que o clima lúdico e descontraído favoreceu os debates e 

seus desdobramentos. Outrossim, foram positivos os feedbacks compartilhados pelos 

participantes, indicando abertura para trabalhos futuros relacionados ao formato e à temática 

em questão. Na verdade, desejo que o espaço de diálogo e de trocas de experiências tenha 

impactado favoravelmente os envolvidos a partir da disseminação do respeito e da cidadania 

em prol de transformações e da minimização de práticas sociais excludentes, em especial, 

quanto às expressões e vivências das sexualidades pela juventude rural.   

De fato, há muito trabalho a ser feito tanto na sociedade afora quanto na comunidade 

escolar. Essa demanda foi explicitada com o movimento dos estudantes do IFRN-SPP, em 

meados do ano passado, como resposta a comentários preconceituosos e discriminatórios, no 

espaço escolar, que cerceiam as expressões das diversidades, inclusive, sexual. Com efeito, o 

propósito do movimento foi chamar a atenção da instituição e de seus atores sociais para os 

fatos que vinham ocorrendo, convidando-os para a construção de um território educacional 

fundamentado no respeito e no acolhimento das diversidades. 

À vista disso, ratifico a necessidade de se considerar a complexidade do ser humano e 

de compreender a realidade e suas verdades enquanto construções sociais, históricas e 

culturais, não fazendo sentido a reprodução de estereótipos, bem como a opressão das 

diversidades nas escolas. Por outro lado, a educação e o IFRN-SPP devem ser percebidos 

como empreendimentos coletivos de produção de novos conhecimentos e saberes, no qual 

características democráticas, emancipatórias e de autonomia devem ir de encontro a práticas 

repressoras, preconceituosas e discriminatórias.   
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Por fim, sociedade e, principalmente, nós, profissionais da educação, devemos 

valorizar o protagonismo dos jovens frente aos diversos contextos em que estão inseridos, 

incentivando, por exemplo, discussões que compartilhem conhecimentos sobre diversidade 

sexual e seus estereótipos, em especial, nas ruralidades, demarcando e explicitando o caráter 

de resistência diante dos discursos absolutos. Com efeito, integra o processo formativo, o 

desenvolvimento de habilidades questionadoras e críticas ante às “verdades”; afinal, a 

transformação social é inerente ao refletir e ao agir diferente.  
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Apêndices 

Apêndice A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

ESCLARECIMENTOS 

 Este é um convite para você participar da pesquisa Produção de sentidos sobre 

diversidade sexual por jovens rurais que está sendo realizada pela mestranda Izabelle 

Cristina de Medeiros Primo, sob orientação do Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Sua participação é voluntária, significando que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa objetiva investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades 

rurais, estudantes do IFRN – Campus São Paulo do Potengi, sobre a diversidade sexual, bem 

como analisar como as ruralidades mediam a produção de sentidos em questão e conhecer 

como a família e a comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos 

sobre a diversidade sexual.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

participação de grupo de discussão, no qual será utilizado o recurso de gravação de áudio, e 

devolutiva da pesquisa. Quanto à gravação, somente a pesquisadora responsável terá acesso. 

Haverá outro documento, além deste, pedindo autorização a você para a gravação de voz. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, já que os instrumentos de 

acesso aos dados corresponderão às discussões do grupo e dos resultados, havendo a 

manutenção do sigilo das informações acessadas e da identidade de todos os participantes. 

Caso sinta-se mobilizado ou desgastado emocionalmente no decorrer da discussão, serão 

realizadas intervenções psicológicas, imediatamente, pela pesquisadora.  

Os benefícios pessoais que essa pesquisa trará a você não serão diretos e imediatos ao 

participar do estudo. Por outro lado, você estará partilhando de um espaço de reflexão acerca 

da diversidade sexual na juventude rural. 

Todas as informações obtidas serão confidenciais e divulgadas apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo exposição de nenhum dado que possa te identificar. 
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Elas serão guardadas, pela pesquisadora responsável, em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Se você tiver algum gasto devido a sua participação na pesquisa, você será ressarcido 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta 

pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito à indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar a mestranda Izabelle Cristina de Medeiros Primo, no endereço 

RN-120, Km 2, Novo Juremal, São Paulo do Potengi/RN, 59460-000 ou ainda nos contatos: 

84 4005-4112 (telefone – ramal: 7627) e izabelle.primo@ifrn.edu.br (email). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:izabelle.primo@ifrn.edu.br


185 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, assim como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Produção de sentidos sobre diversidade sexual por jovens rurais. Desse modo, autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Participante da pesquisa: 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, 

___________________________________________________________________________ 

de forma livre e esclarecida, autorizo e manifesto interesse em participar da pesquisa.  

 

 

 

São Paulo do Potengi, ____ de _______________ de 2017. 

 

____________________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 
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DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Produção de sentidos sobre diversidade 

sexual por jovens rurais, declaro que assumo a responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e éticos que foram esclarecidos e assegurados ao/a participante 

desta pesquisa, mantendo sigilo e confidencialidade sobre a identidade do(a) mesmo(a). 

 

São Paulo do Potengi, ____ de _______________ de 2017. 

 

 

____________________________________________________________ 

Izabelle Cristina de Medeiros Primo 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Jáder Ferreira Leite 

Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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Apêndice B 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

ESCLARECIMENTOS 

 Este é um pedido de autorização para que o(a) jovem, menor de idade pelo(a) qual 

você é responsável, possa participar da pesquisa Produção de sentidos sobre diversidade 

sexual por jovens rurais que está sendo realizada pela mestranda Izabelle Cristina de 

Medeiros Primo, sob orientação do Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. A participação do(a) jovem é voluntária, significando que tanto você 

quanto ele/ela poderá desistir a qualquer momento, retirando o consentimento, sem que isso 

lhes traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Esta pesquisa objetiva investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades 

rurais, estudantes do IFRN – Campus São Paulo do Potengi, sobre a diversidade sexual, bem 

como analisar como as ruralidades mediam a produção de sentidos em questão e conhecer 

como a família e a comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos 

sobre a diversidade sexual.  

Caso decida autorizar, o(a) jovem será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

participação de grupo de discussão, no qual será utilizado o recurso de gravação de áudio, e 

devolutiva da pesquisa. Quanto à gravação, somente a pesquisadora responsável terá acesso. 

Haverá outro documento, além deste, pedindo autorização para a gravação de voz. 

Os riscos envolvidos com a participação do(a) jovem são mínimos, já que os 

instrumentos de acesso aos dados corresponderão às discussões do grupo e dos resultados, 

havendo a manutenção do sigilo das informações acessadas e da identidade de todos os 

participantes. Caso o(a) voluntário(a) sinta-se mobilizado(a) ou desgastado(a) 

emocionalmente no decorrer da discussão, serão realizadas intervenções psicológicas, 

imediatamente, pela pesquisadora.  

Os benefícios pessoais que essa pesquisa trará ao/a jovem não serão diretos e 

imediatos ao participar do estudo. Por outro lado, o(a) jovem estará partilhando de um espaço 

de reflexão acerca da diversidade sexual na juventude rural. 
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Todas as informações obtidas serão confidenciais e divulgadas apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo exposição de nenhum dado que possa identificar o(a) 

participante. Elas serão guardadas, pela pesquisadora responsável, em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se ocorrer algum gasto devido à participação do(a) jovem na pesquisa, o valor será 

ressarcido caso seja solicitado e comprovado que decorreu de sua participação em qualquer 

fase desta pesquisa. Em qualquer momento, se o(a) jovem sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, terá direito à indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e qualquer dúvida que tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar a mestranda Izabelle Cristina de Medeiros Primo, no endereço 

RN-120, Km 2, Novo Juremal, São Paulo do Potengi/RN, 59460-000 ou ainda nos contatos: 

84 4005-4112 (telefone – ramal: 7627) e izabelle.primo@ifrn.edu.br (email). 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Eu,__________________________________________________________________, 

representante legal do(a) jovem 

___________________________________________________________________________, 

autorizo sua participação na pesquisa Produção de sentidos sobre diversidade sexual por 

jovens rurais. 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, assim como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em autorizar a participação voluntária dele/dela no 

estudo. Desse modo, autorizo a divulgação das informações por ele/ela fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas, desde que nenhum dado possa identificá-lo/la. 

 

 

 _______________________________, _____ de _______________ de 2017. 

 

 

                           _____________________________________________ 

                 Assinatura do(a) representante legal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão do 

representante legal 
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DECLARAÇÃO DA PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

Como pesquisadora responsável pelo estudo Produção de sentidos sobre diversidade 

sexual por jovens rurais, declaro que assumo a responsabilidade de cumprir fielmente os 

procedimentos metodológicos e éticos que foram esclarecidos e assegurados ao/a participante 

desta pesquisa, mantendo sigilo e confidencialidade sobre a identidade do(a) mesmo(a). 

 

 

São Paulo do Potengi, ____ de _______________ de 2017. 

 

 

____________________________________________________________ 

Izabelle Cristina de Medeiros Primo 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Jáder Ferreira Leite 

Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

ESCLARECIMENTOS 

 Este é um convite para você participar da pesquisa Produção de sentidos sobre 

diversidade sexual por jovens rurais que está sendo realizada pela mestranda Izabelle 

Cristina de Medeiros Primo, sob orientação do Prof. Dr. Jáder Ferreira Leite, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Sua participação é voluntária, significando que você poderá 

desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 

prejuízo ou penalidade. Além disso, destaca-se a necessidade do consentimento do seu 

responsável para que você participe do estudo. 

Esta pesquisa objetiva investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades 

rurais, estudantes do IFRN – Campus São Paulo do Potengi, sobre a diversidade sexual, bem 

como analisar como as ruralidades mediam a produção de sentidos em questão e conhecer 

como a família e a comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos 

sobre a diversidade sexual.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetido(a) aos seguintes procedimentos: 

participação de grupo de discussão, no qual será utilizado o recurso de gravação de áudio, e 

devolutiva da pesquisa. Quanto à gravação, somente a pesquisadora responsável terá acesso. 

Haverá outro documento, além deste, pedindo autorização para a gravação de voz. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, já que os instrumentos de 

acesso aos dados corresponderão às discussões do grupo e dos resultados, havendo a 

manutenção do sigilo das informações acessadas e da identidade de todos os participantes. 

Caso sinta-se mobilizado ou desgastado emocionalmente no decorrer da discussão, serão 

realizadas intervenções psicológicas, imediatamente, pela pesquisadora.  

Os benefícios pessoais que essa pesquisa trará a você não serão diretos e imediatos ao 

participar do estudo. Por outro lado, você estará partilhando de um espaço de reflexão acerca 

da diversidade sexual na juventude rural. 

Todas as informações obtidas serão confidenciais e divulgadas apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo exposição de nenhum dado que possa te identificar. 

Elas serão guardadas, pela pesquisadora responsável, em local seguro e por um período de 5 

anos. 

Se você tiver algum gasto devido a sua participação na pesquisa, você será ressarcido 

caso solicite e seja comprovado que decorreu de sua participação em qualquer fase desta 
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pesquisa. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito à indenização.  

Qualquer dúvida que tiver a respeito desta pesquisa, poderá perguntar a mestranda 

Izabelle Cristina de Medeiros Primo, no endereço RN-120, Km 2, Novo Juremal, São Paulo 

do Potengi/RN, 59460-000 ou ainda nos contatos: 84 4005-4112 (telefone - ramal: 7627) e 

izabelle.primo@ifrn.edu.br (email). 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, assim como ela será realizada, os 

riscos e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa 

Produção de sentidos sobre diversidade sexual por jovens rurais. Desse modo, autorizo a 

divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas, 

desde que nenhum dado possa me identificar. 

Declaro, ainda, que recebi e li uma cópia deste termo de assentimento. 

 

 

São Paulo do Potengi, ____ de _______________ de 2017. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

_____________________________________________ 

Izabelle Cristina de Medeiros Primo 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

_____________________________________________ 

                                                    Jáder Ferreira Leite 

Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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Apêndice C 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu, __________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Produção de sentidos sobre 

diversidade sexual por jovens rurais poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha participação 

no grupo de discussão, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Izabelle Cristina 

de Medeiros Primo a realizar a gravação, de voz, da minha participação no grupo de discussão 

sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora 

acima citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. as informações obtidas serão usadas exclusivamente para a pesquisa aqui relatada e 

outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. as informações obtidas serão guardadas por 5 anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Izabelle Cristina de Medeiros Primo, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a transcrição da minha participação no grupo de discussão. 

 

São Paulo do Potengi, ____ de ________________ de 2017. 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Participante da Pesquisa 

 

 

_________________________________                  _________________________________ 

    Izabelle Cristina de Medeiros Primo                                          Jáder Ferreira Leite  

Assinatura da Pesquisadora Responsável                       Assinatura do Orientador da Pesquisa 
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Apêndice D 

 

 

 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 

 

 

Autorizo a mestranda Izabelle Cristina de Medeiros Primo, sob orientação do Prof. Dr. 

Jáder Ferreira Leite, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a desenvolver a 

pesquisa Produção de sentidos sobre diversidade sexual por jovens rurais, no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus São Paulo do 

Potengi.  

A pesquisa objetiva investigar os sentidos produzidos por jovens de comunidades 

rurais, estudantes do IFRN, sobre a diversidade sexual, bem como analisar como as 

ruralidades mediam a produção de sentidos em questão e conhecer como a família e a 

comunidade se interpõem no modo como a juventude rural produz sentidos sobre a 

diversidade sexual. 

 

 

 

São Paulo do Potengi/RN, _____ de _____________ de 2017. 

  

  

______________________________________ 

Diretor Geral  

Assinatura e Carimbo 
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Apêndice E 

 

HISTÓRIAS – GRUPO DE DISCUSSÃO 

HISTÓRIA I 

 

Fábio, 17 anos, mora em uma comunidade rural e está tendo um relacionamento 

afetivo com outro rapaz, que foi descoberto a pouco tempo pelos seus vizinhos e por alguns 

estudantes da escola onde estuda. Desde então, passou a ser rejeitado e excluído, não só na 

escola, mas em outros lugares, incluindo, a comunidade. 

Nesse contexto, relatou que algumas pessoas se afastaram dele, passando, então, a 

ficar mais tempo em casa. Todavia, o desejo dele é de ser como antes: comunicativo, ter 

muitas amizades e frequentar locais públicos.  

Por sua vez, Daniel, 16 anos, namorado de Fábio, que também estuda no Campus, 

relata perceber olhares direcionados a eles, bem como ouvir comentários pejorativos na 

escola. No entanto, não enfatizou ter notado mudança de comportamento por parte dos seus 

vizinhos.  

 

 

HISTÓRIA II 

 

 Rafaela, 21 anos, travesti, mora no sítio Recanto dos Pássaros.  

Numa noite, estava voltando da casa de amigos, quando foi abordada por um morador 

do seu município, de moto, que lhe ofereceu carona. Inicialmente, Rafaela recusou. No 

entanto, considerando a insistência do convite, o horário e a naturalidade com que a carona é 

tratada na região onde mora, a jovem resolveu aceitá-la.  

Todavia, o motoqueiro levou Rafaela para um matagal, onde a estuprou e a deixou.  

Chegando em casa, Rafaela, perdida e confusa, relatou o ocorrido à sua mãe. 

Posteriormente, resolveram procurar à delegacia para fazer a denúncia. Filha e mãe foram 

recebidas e, após relato, foram questionadas se a violência teria ocorrido de fato ou se o ato 

teria sido consensual, permitido. De todo modo, não registraram a queixa, por falta de 

material de expediente na delegacia, e receberam a orientação de voltarem depois. 
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Em outro momento, buscaram o serviço de saúde do município. Após longa espera e 

descrição da situação, foram informadas que, no momento, os medicamentos para esses casos 

estavam indisponíveis na região.  

Além do que, as pessoas, tanto do sítio quanto da cidade, estavam comentando o caso. 

Em virtude disso, a jovem perdeu seu emprego, pois o local onde trabalhava não gostaria de 

ser associado aos comentários sobre o ocorrido. Rafaela acredita que o agressor espalhou a 

informação e que o estupro aconteceu por ela ser travesti.  
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Apêndice F 

  

QUESTÕES NORTEADORAS – GRUPO DE DISCUSSÃO 

 

Qual seu nome e idade? 

Onde mora e há quanto tempo? 

Para você, como é viver na zona rural? 

 

A partir das histórias que lemos e das experiências de vida de vocês na zona rural: 

 

1. Como vocês se sentiram ao ler essas histórias? 

2. Como percebem que os jovens dessas histórias (Fábio e Rafaela) vivenciam sua 

sexualidade? 

3. Como jovens de comunidades rurais vivenciam a sexualidade? Há semelhanças com 

os jovens das histórias? Há diferenças com os jovens das histórias? (explorar as 

semelhanças e diferenças) 

4. O que entendem por diversidade sexual? 

5. Nas comunidades onde moram, como vocês percebem que as diversidades sexuais 

aparecem e são vivenciadas? 

6. Como as famílias tratam a diversidade sexual dos jovens? 

7. Para vocês, existe diferença em como a diversidade sexual é tratada e vivenciada no 

meio rural e no meio urbano? Se sim, quais são essas diferenças e por que elas 

existem? 

8. Comparando vocês (jovens e estudantes do IFRN) e os demais jovens que vocês 

conhecem em suas famílias e comunidades, que visões identificam como semelhantes 

e diferentes em relação ao tema diversidade sexual?  

 

 

 

 

 


