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Resumo
Este artigo surge a partir das discussões de um programa de Iniciação Científica vinculado ao projeto 
de pesquisa intitulado Pedagogias de Resistência: Gêneros e Visualidades, realizado no período de 
agosto de 2017 a julho de 2018. Com uma temática transversal que dialoga com as possibilidades de 
práticas pedagógicas de resistência e de difusão da diversidade, a proposta deste projeto centrou-se no 
desenvolvimento de um documentário que teve como objetivo principal oferecer ao professorado um 
recurso pedagógico que facilite e incentive discussões sobre os significados socialmente construídos em 
torno das normas de gênero e de sexualidade nos espaços educacionais. Formaram parte do projeto quatro 
sujeitos, cujos depoimentos foram protagonistas do documentário. Também demarcaram o conjunto das 
reflexões sobre as subjetividades dissidentes da heterossexualidade, seus trânsitos, embates e percepções 
sobre o sistema educacional.

Palavras-chave: educação; cultura visual; gênero e sexualidade; histórias de vida; recursos pedagógicos 
audiovisuais.

Abstract
This article emerges from the discussions of a Scientific Initiation Program linked to the research project 
entitled “Pedagogies of Resistance: Genders and Images”, held during the period from August 2017 to July 
2018. Cross-themed converses with the possibilities of pedagogical practices of resistance and diffusion of 
the diversity, the proposal of this project focused on the development of a documentary that had as main 
objective to offer the teaching staff a pedagogical resource that facilitates and encourages discussions 
about the socially constructed meanings around gender and sexuality norms in the educational spaces. 
Formed part of the project four subjects, whose interviews were protagonists of the documentary. Also 
marked the set of reflections about the subjectivities outside heterosexuality, their collisions and transits, 
and perceptions about the system educational.
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Introdução

A escola continua sendo um lugar pouco acolhedor às identidades que não se 
ajustam aos padrões normativos de gênero e sexualidade, constituindo-se também em um lugar 
privilegiado para a aprendizagem de masculinidades e feminilidades hegemônicas, bem como 
para a reprodução de estereótipos e discriminações. 

O contexto educacional brasileiro tornou-se ainda mais complexo após a retirada, 
em 2015, das discussões de gênero de vários planos municipais e estaduais de educação e, mais 
recentemente, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A ausência de temas transversais nos 
processos de ensino colabora para a manutenção e a reprodução de preconceitos que reverberam 
no interior das práticas pedagógicas e no complexo cotidiano das escolas. 

Os corpos e comportamentos desviantes da heterossexualidade são rotulados como 
problemas, alvos de chacotas e violências explícitas ou simbólicas. Esses sujeitos desestabilizam 
a normalidade habitual da escola e, em muitas circunstâncias, provocam reações agressivas ou de 
rejeição. As consequências são sujeitos desrespeitados em seus direitos e, muitas vezes, excluídos 
do contexto educacional.

Segundo Santos e Castellan (2014, p. 6790), a modernidade se configurou utilizando 
um conjunto de estratégias de regulação e controle das diferenças construídas a partir de uma 
lógica binária (masculino ou feminino), em que as relações entre as escolas e as experiências dos 
corpos dissidentes dos padrões normativos são estabelecidas no campo do estranhamento e, em 
geral, da tensão.

Este campo minado foi palco desta pesquisa, realizada no período de agosto de 2017 
a julho de 2018, em que reflexionamos sobre a relação dos sujeitos não-heteronormativas com 
as instituições de ensino, suas vivências e experiências nos espaços educacionais e também seus 
trânsitos diários na constituição de suas identidades. 

Entre a infância e a juventude, a escola é um lugar onde boa parte da vida é consumida. 
Além dos conteúdos programáticos, na escola também se aprende a “controlar” as emoções e 
manter relações com pessoas estranhas do convívio familiar. Como um ambiente de socialização, 
a escola é, ainda, o lugar onde as experiências acabam moldando as identidades, sempre dentro 
de um padrão de condutas definidas como “adequadas”. Portanto, é nesse espaço que se aprende 
a ser homem e mulher, associando comportamentos e atitudes dentro da lógica binária. 

Segundo Junior, Caetano e Goulart (2010, p. 99), as crianças são educadas a partir 
das normas dos gêneros inteligíveis.1 Isto é, “os comportamentos, os gostos, as características 
de desenvolvimento são reforçadas direta ou indiretamente no cotidiano, inclusive nas salas de 

1 Os autores usam o conceito trabalhado por Judith Butler (2003, p. 38), que define: “Gêneros inteligíveis são 
aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, 
prática sexual e desejo”.
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aula”. Também cabe à escola a tarefa de “vigiar” e, nesse esforço de alinhamento aos gêneros 
inteligíveis, a escola sustenta discursos que não mais refletem a vida contemporânea. Como 
afirma Guacira L. Louro (2010, p. 26), a escola parece insistir na “inocência” das crianças e dos 
adolescentes, “ainda que isso implique o silenciamento e a negação da curiosidade e dos saberes 
infantis e juvenis sobre as identidades, as fantasias e as práticas sexuais”.

Como efeito, a escola passa a ser um local asséptico, estéril e controladora das 
subjetividades e das formas como os sujeitos se expressam, silenciando aquelas pessoas que 
não se enquadram no padrão de normalidade constituída a partir dos sujeitos inteligíveis. Nesse 
sentido, os sistemas educacionais reiteram as noções de culpa, vergonha e a “máscara” do que 
cabe ou não no “armário”2 privado de cada um de nós. Mas, como afirma Louro (2003, p.16), ainda 
que sejam tomadas todas as precauções, não há como impedir que alguns sujeitos se atrevam a 
subverter as normas.

Nosso interesse neste projeto são esses sujeitos inadequados e a intenção foi criar 
espaços de visibilidade aos sujeitos desobedientes às normas heterossexuais, a partir de suas 
perspectivas e experiências relatadas. No entanto, discutir e problematizar as questões de gênero 
e de sexualidade nos ambientes educacionais nem sempre é uma tarefa fácil. Embora seja uma 
condição indispensável para a construção de relações socialmente mais justas no contexto da 
educação, muitas professoras e professores sentem-se despreparados para fomentar essas 
reflexões em sala de aula.

Nessa direção, com a intenção de colaborar para que essas discussões aconteçam, este 
projeto centrou-se na produção de um material audiovisual em formato de documentário que pode 
servir de dispositivo para fomentar debates sobre as temáticas de gênero e sexualidade em sala 
de aula. O foco centrou-se nas experiências dos sujeitos dissidentes às normas heteronormativas, 
cujos corpos, vozes e subjetividades foram os protagonistas deste projeto. Ambicionamos que este 
documentário possa incentivar a construção de práticas pedagógicas inclusivas que problematizem 
as construções sociais baseadas em discriminações, estereótipos e preconceitos.

Caminhos metodológicos

Os processos metodológicos pensados no início do projeto acabaram se modificando 
com as experiências que fomos adquirindo ao longo de seu desenvolvimento, porém, algumas 
questões ficaram inalteradas, tais como: as definições éticas e a elaboração de um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); a definição por histórias de vida como posicionamento 
metodológico e a pedagogia de contato como fonte motivadora para pensar as estratégias. Como 
bússola norteadora, a atitude de estreitar laços de afeto e confiança com os sujeitos da pesquisa 

2 Os estudos sobre a criação do armário são mais detalhados na publicação de Eye Kosofsky Sedgwick (1993), 
Epistemology of the Closet. 



731

Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Fabricações e Acidentes Visuais. Goiânia, GO: 2018.

e nosso compromisso em não descontextualizar suas falas; e, finalmente, dar retorno às pessoas 
que participaram do projeto sobre o material produzido e os resultados da pesquisa.

A educação da cultura visual no âmbito do ensino de arte, lugar onde nos posicionamos 
no exercício da docência, está comprometida em compreender e ressignificar os modos como nos 
relacionamos com o mundo, com nós mesmos e com os “outros”, tendo como pano de fundo 
as visualidades. Isso significa questionar as formas que legitimam as práticas sociais, buscando 
identificar e reconstruir os lugares políticos onde as diferenças são construídas, constituindo e 
alimentando aquilo que é chamado de currículo oculto, ou seja, as aprendizagens que não formam 
parte do currículo oficial dos processos de ensino e aprendizagem.

A educação da cultura visual busca estratégias que criem possibilidades de construir 
novos significados sobre o que se vê e quais são os efeitos das visualidades sobre as subjetividades 
das pessoas. Também incentiva o professorado a desenvolver práticas que favoreçam a troca de 
experiências entre as e os estudantes, aproximando-se de seus contextos, desejos e expectativas. 

Nesse sentido, este projeto adotou como perspectiva metodológica as “histórias de 
vida”, uma vez que essa técnica cria possibilidades de aproximação e identificação com as histórias 
dos sujeitos, em nosso caso, as pessoas que não se enquadram às premissas da heterossexualidade. 
As pesquisas baseadas em histórias de vida põem em destaque a subjetividade do sujeito, dando 
a conhecer experiências que muitas vezes passam despercebidas no cotidiano das escolas. Para 
Ivor F. Goodson (1993, p. 6), as histórias de vida são relatos de circunstâncias da vida de um 
indivíduo cujo conteúdo o situa em seu contexto histórico. Dessa forma, as narrativas em primeira 
pessoa ajudam a construir uma compreensão mais ampliada do mundo social e os significados 
que transpassam os discursos e as práticas discriminatórias.

Esta pesquisa, portanto, foi construída a partir das vozes dos sujeitos participantes do 
projeto, colaboradores na construção do documentário, pessoas que nos ofereceram suas histórias, 
experiências e trânsitos pelas fronteiras das prerrogativas de gênero e sexualidade. Assim, os relatos 
em primeira pessoa foram o principal instrumento de coleta de dados, ferramenta usada para 
compreender as experiências dos sujeitos que não se ajustam às prerrogativas de masculinidades 
e feminilidades hegemônicas.

As narrativas foram coletadas por meio de entrevistas abertas, registradas em áudio 
e vídeo, com a intenção de problematizar as formas como essas pessoas encontram para ser e 
estar no mundo, pondo em destaque suas experiências nos processos de ensino e aprendizagem 
na educação básica.

A proposta do documentário visou problematizar as construções normativas da 
identidade para reencontrar novos espaços de inteligibilidade, a partir dos quais as políticas de 
representação possam ser repensadas e ressignificadas. É o que Judit Vidiella Pagès chama de 
“pedagogias de contato” (2015, p. 37), uma estratégia que permite investigar a relação política 
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entre o corpo, a identidade, a subjetividade, a experiência, a normalização e a resistência nos 
contextos sociais:

Uma pedagogia de contato potencializa formas efêmeras e prazerosas de 
conhecimento baseadas no oral, no diálogo, na experimentação física, na 
reciclagem, no sampling, na performance como prática que foge da seriedade 
e, portanto, menos preocupada com a legitimação. Práticas vulneráveis que 
correm o risco de ser reapropriadas, neutralizadas, normalizadas. (ibidem, p. 33-
34)

Por outra parte, as pedagogias de contato também são práticas educativas nas quais os 
atores sociais produzem narrativas que negociam e descontroem as representações dominantes, 
ajudando a gerar outro tipo de relações e criar novos significados às relações conflituosas. Nesse 
sentido essa prática pedagógica faz uso da ideia de que o pessoal é um ato político e, o conhecimento, 
também é uma construção social, portanto, passível de ressignificações e deslocamentos.

Para formarmos nossa rede colaboradores colocamos como premissa básica serem 
maiores de 18 anos (para atendermos às questões éticas do projeto) e fechamos como recorte 
geográfico-espacial a cidade de Goiânia, devido a custos de deslocamentos. Afinal, seriam 
necessários vários encontros para criar laços de cumplicidade com os sujeitos da pesquisa, 
considerações que foram levadas em conta para o desenvolvimento de uma “pedagogia de 
contato” (VIDIELLA, 2015), um enfoque que valoriza e reivindica a subjetividade e a proximidade 
como motor das narrativas.

Mas quem foram os sujeitos que compuseram este projeto? Como mencionado, os 
sujeitos que participaram do documentário fogem do padrão “normativo” e constroem modos 
alternativos de viver suas expressões de gênero. O maior desafio durante os encontros com o 
grupo foi saber interpelar questões diversas e pessoas múltiplas, sem perder o foco dos objetivos 
da pesquisa. Porém, o mais importante foi saber como essas pessoas criam significados sobre os 
temas que íamos trazendo para nossas conversas e, simultaneamente, identificar como constroem 
suas subjetividades e como ressignificam as aprendizagens sociais.

O grupo foi formado por quatro sujeitos, sendo eles três meninos que performam 
como drag queen e um garoto trans. O grupo tem como ponto comum as diversas formas de viver 
masculinidades alternativas que escapam dos padrões binários. São pessoas que

[...] fogem da norma estabelecida, nesse caminho do sistema sexo-gênero, vão 
ocupando as bases da pirâmide ou das bordas do círculo como menos favorecidos 
no contexto sócio-político-econômico de uma sociedade. Nesse lugar, está o que 
a sociedade considera como população abjeta: travestis, transexuais, negras, 
pobres, lésbicas, gays, negros, etc. São aqueles que, por fugirem da norma, 
produzem efeitos de normalização, legalização e controle de suas sexualidades 
(SALGADO; SOUZA; WILLMS, 2018, p. 34-35)
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Os sujeitos que colaboraram no projeto também se aproximam por suas histórias de 
constrangimentos e o acosso no ambiente escolar. Mas, também foram capazes de aprender a 
construir suas identidades em outros espaços, fora da escola, justamente por ter sido a escola um 
espaço de cerceamento de suas particularidades e subjetividades.

Mas, como esses sujeitos chegaram à nossa pesquisa? As pessoas dissidentes às 
normativas heterossexuais apreendem que as coisas que não cabem dentro do que é designado 
‘comum’, ou ‘normal’, pouco aparecem à luz do dia. Para muitos sujeitos, a vida noturna representa 
um ambiente mais seguro e afetuoso, momento em que podem haver encontros com pessoas 
que participam dos mesmos desejos e expectativas de vida. Assim, foi no cenário noturno que os 
sujeitos da pesquisa surgiram, garotos que performam como drag queen na cidade de Goiânia, são 
eles: Victor Abdão (Vanity Ali), Roniel Xavier (Tanisha Laquanda) e Kayo José (Melissa).

Meu nome é Vanity de drag, desmontado eu chamo Victor, tenho 21 anos, tenho 
um ano e alguns meses de drag, curso Artes Visuais na UFG e trabalho/vou 
levando a vida como drag.

Meu nome é Roniel Xavier, minha drag chama Tanisha Laquanda, no momento 
eu não faço nenhuma faculdade, e trabalho como hostess, dj, performer.

Meu nome é Melissa, desmontado eu sou o Kayo, tenho 18 anos, não tenho 
trabalho, não tenho nenhum serviço fixo, mas eu faço alguns jobs montado, e 
é isso.

(Transcrição do primeiro dia de entrevista, 28/06/2018)

Já o garoto transexual apareceu de forma inusitada. O aluno-pesquisador do projeto 
estava organizando uma festa quando foi procurado por uma moça que pediu para que o “passe” 
de entrada do evento utilizasse o nome social de seu namorado, pois, o mesmo sempre passava 
por situações constrangedoras quando era obrigado a mostrar seus documentos “oficiais”. 
Assim, por meio da solicitação de sua namorada, Pietro Rocha acabou tornando-se mais um 
sujeito da pesquisa: 

Eu sou Pietro, tenho 19 anos, faço faculdade de Fisioterapia na Faculdade 
Objetivo, no momento estou desempregado, procurando emprego numa longa 
caminhada... minha vó é quem me ajuda financeiramente e eu moro atualmente 
com a minha namorada, a gente mora junto têm quatro meses.

(Transcrição do primeiro dia de entrevista, 28/06/2018)

Esses quatro participantes nos doaram suas percepções sobre o mundo e como lidam 
com os olhares do mundo sobre suas presenças e corpos. O momento seguinte foi delinear as 
questões técnicas e a equipe que ajudaria nas filmagens. Para formar a equipe, estabelecemos 
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como critério que as pessoas participassem de forma integral durante todo o período das filmagens 
— para criar laços de confiança com o grupo — e que tivessem empatia e sensibilidade com a 
temática da pesquisa. E assim foram incorporadas Ilâne Nunes e Amanda Pascoal, pessoas que 
contribuíram de forma colaborativa e generosa no desenvolvimento do projeto.

Foram três dias de gravações, realizados no mês de junho de 2018, três pessoas na 
equipe técnica, quatro sujeitos de pesquisa, vários cartões de memória. O local escolhido para as 
gravações foi o Centro Cultural UFG (CCUFG), a cujo diretor, professor Kleber Damaso, agradecemos 
pelo apoio oferecido. 

Figura 1: Primeiro dia de filmagem, na foto: Pietro, Melissa (Kayo), Tanisha (Roniel) e Vanity (Victor) (da esquerda 
para a direita). Foto: Amanda Pascoal. 28/06/2018.

O primeiro dia de gravação foi destinado para que todos pudessem experimentar 
gestualidades e que se familiarizassem com a câmera e com a própria equipe. Este encontro 
serviu para que todos se conhecessem melhor. Os garotos contaram como surgiram suas 
personagens de drag queen e Pietro narrou um pouco de suas experiências e descobertas sobre 
sua sexualidade.
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Figura 2: Primeiro dia de filmagem, na foto: Pietro, Melissa (Kayo) e Tanisha (Roniel) (da esquerda para a direita). 
Foto: Amanda Pascoal. 28/06/2018.

As filmagens dos dias seguintes transcorreram de acordo com disponibilidade de 
agenda de cada um. No segundo dia, apenas Pietro conseguiu se reunir com a equipe e foi um 
encontro especialmente proveitoso, porque, mais tímido que os outros garotos, ele sentiu-se 
mais à vontade para narrar histórias de sua vida que não havia comentado no primeiro encontro. 
Após as filmagens com Pietro, resolvemos sair do espaço do CCUFG e acompanhar um pouco os 
trânsitos dos garotos que performam como drag queen na cidade, portanto, as filmagens foram 
noturnas. O intuito foi mostrar um outro lugar onde esses corpos apreenderam a performar suas 
personagens e onde se sentem acolhidos em suas multiplicidades, diferentemente dos relatos 
sobre suas experiências na escola.

O último dia das filmagens aconteceu com Kayo, Roniel e Victor, desta vez, não 
‘montados’, como no primeiro dia de gravação. Porém, ao longo da tarde, Roniel (Tanisha) sentiu 
vontade de se “montar” enquanto gravávamos a entrevista, disse que se sentiria melhor assim, 
e assim foi feito. Para encerrar o projeto foi combinado com o grupo que teríamos uma última 
sessão, com eles e toda a equipe, para mostrarmos o resultado desta pesquisa e, assim, também 
coletarmos suas impressões sobre o que foi produzido.
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Narrando a si mesmo: histórias não-tão-solitárias3

Com uma temática convergente com a educação da cultura visual, este projeto 
teve como meta principal a elaboração de um material audiovisual que possa ser usado pelo 
professorado em sala de aula, para incentivar problematizações sobre os discursos que incidem 
sobre as identidades não-heteronormativas, e ajudem a criar espaços de visibilidade e discussões 
sobre os significados socialmente construídos em torno das normas de gênero e de sexualidade.

Os encontros com os participantes da pesquisa, tanto antes como durante as gravações, 
foram marcados pela multiplicidade de relatos sobre as questões de gênero e sexualidade e, como 
ponto comum, as experiências desagradáveis nos espaços educacionais. Foram muitos os relatos 
de descobertas do próprio corpo, da sexualidade, da construção de suas identidades de gênero e 
inquietações sobre quem eram, quem são, e o que pretendem ser. Roniel (Tanisha), por exemplo, 
nos contou sobre uma fase de identificação transexual, antes de descobrir a figura da drag queen:

Hoje em dia eu me reconheço como um homem gay, mas nem sempre foi assim. 
Eu tive uma fase com 15/16 anos que eu achava que era trans; cabelo grande, 
tinha minhas roupas de ‘mulher’, unha grande, tentava usar maquiagem e tudo 
o mais. Um dia eu olhei no espelho e falei, eu não sou uma mulher! No mesmo 
dia fui no cabelereiro e cortei o cabelo, e foi tranquilo por um tempo, ‘ah eu sou 
hominho!’ Mas, depois de um tempo, uns dois anos, eu comecei a sentir falta 
daquela feminilidade, falta do cabelo, falta de tudo que eu tinha antes, e não 
dava pra ter aquilo mais, eu não me sentia uma mulher. Como me sentia um 
homem gay, eu não consegui conciliar essa coisa, sabe... ai foi quando a Tanisha 
surgiu. Desde a primeira vez que eu me montei ela foi um achado. Assim, em 
um estalo você pode fazer os dois, pode ser um homem durante o dia e pode ser 
o que quiser durante a noite, porque drag não precisa parecer uma mulher — a 
gente fala ‘artista’, porque a gente faz um personagem fictício, uma cara verde, 
uma cara azul — você pode ser o que quiser. A Tanisha me dá tudo o que eu 
quero e eu consigo ser um ‘hominho’ durante o dia e ela meio que equilibra as 
coisas, ela é meu porto seguro.

(Roniel, transcrição do primeiro dia de entrevista. 28/06/2018)

O relato do Roniel expressa uma identidade fluída e múltipla, uma característica 
perceptível em todos os sujeitos do Grupo, pessoas que transitam pelas fronteiras de gênero, mas, 
cada qual, de acordo com seus contextos e subjetividades, diferenciando-se nas formas como 
enfrentam os embates sobre suas construções de gênero e de sexualidade. 

Dos relatos do “menino viado” à “macho fêmea”,4 os quatro sujeitos da pesquisa 
encontraram-se nas histórias de exclusão nos espaços escolares e como aprenderam a existir e 

3 Referência/homenagem ao escritor João W. Nery que, em 2011, lançou o livro autobiográfico Viagem solitária. Nery 
é considerado o primeiro transexual masculino do Brasil. Neste livro, narra sua história trinta anos após a transição, 
de Joana a João.
4 Expressões que foram mencionadas pelos garotos como formas de referirem-se a eles durante a infância e a 
adolescência.
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resistir às violências físicas e simbólicas (dentro e fora da escola). Victor, ressalta que para lidar com 
o acosso é preciso saber ludibriar as normas e também saber se posicionar quando necessário, mas, 
ressalta: “é claro que quando você é novo é muito difícil, a gente não nasce sabendo” (se defender). 

Esse depoimento evidencia que criar espaços de visibilidade e respeito nas instituições 
de ensino também exige uma aprendizagem e esse processo é marcado pelas experiências 
pessoais de cada um. Depende, também, do ambiente que a escola proporciona em termos de 
acolhimento e respeito à diversidade. Kayo, por exemplo, conta sua experiência na escola, onde 
atualmente cursa o 3º ano do ensino médio:

A escola que estou não é particular, é uma escola pública, e é mais difícil ser 
uma “pessoa viada”, porque é mais marginalizado, é mais tenso. Meu bairro 
não é tão tranquilo. Tem traficante dentro da escola, gente que já matou dentro 
da escola... então é como o Victor falou... você tem que se policiar. Eu não vou 
pra escola de peruca, porque senão eu sei que vai dar merda... Têm coisas que a 
gente sabe que pode fazer e têm outras que não. Eu vou pra escola, mas eu não 
vou de saia pra escola senão na esquina eu posso morrer... Tem muito homofobia, 
eu já ouvi “eu vou matar ele pra ele não vir mais assim pra escola”, eu ouvi isso.

(Kayo, transcrição do primeiro dia de entrevista. 28/06/2018)

Ao serem questionados onde inicialmente descobriram e apreenderam particularidades 
sobre suas identidades de gênero, os garotos mencionaram a internet como o principal local de 
trânsitos e descobertas. Pietro relata que foi na internet que descobriu que não era lésbica, e sim 
um garoto trans:

Eu cheguei pra minha mãe e falei ‘eu não estou feliz, eu não consigo saber quem 
eu sou’, aí ela me levou no médico, levou no psicólogo, no psiquiatra, eu fiz 
acompanhamento, tomei remédio tarja preta, e mesmo com aquilo tudo eu 
não me sentia feliz. Então, na internet eu consegui me definir, ‘gente tá aqui, 
simples, tá aqui’. Eu cheguei na minha mãe e falei “eu sou isso”, ela virou pra 
mim e disse “não, ‘isso’ não tá certo”. Ela quis me internar, falava que era um 
problema psicológico, que eu ia queimar no inferno, que eu estava fazendo isso 
pra poder castigá-la e tudo o mais. Quando eu consegui ir pra faculdade, eu virei 
pra ela e falei “olha eu estou indo embora, eu vou ser quem eu sou”. 

(Pietro, transcrição do primeiro dia de entrevista. 28/06/2018)

A internet colaborou para suprir a ausência de representações do diverso e trouxe outras 
visualidades com as quais muitos sujeitos se sentem identificados. A questão da identificação é 
muito importante para os sujeitos não-heteronormativos, e os meios digitais favorecem encontrar 
pessoas que compartilham das mesmas inquietações e enfrentam dificuldades semelhantes para 
estar no mundo, de acordo com as suas próprias subjetividades, como descreve Roniel: “se você é 
sozinho é muito ruim, quando você está junto com os seus é muito melhor”. 
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Comentários finais

As experiências dos sujeitos não-heteronormativos têm sido historicamente 
silenciadas dentro das instituições de ensino e, lamentavelmente, a forma anacrônica como 
estão sendo desenvolvidas as políticas públicas educacionais no Brasil apontam caminhos que 
não oferecem uma perspectiva de melhora a curto prazo. Essa despreocupação com os sujeitos 
que não se adaptam às prerrogativas de gênero hegemônicas acaba deixando-os vulneráveis às 
aprendizagens sociais que estigmatizam e discriminam e, os preconceitos, se eternizam pela 
força do hábito.

Para romper com o círculo dos discursos de ódio e de discriminação, tão presente nos 
dias atuais, é urgente que a escola incentive diálogos, crie espaços para outras narrativas e reconheça 
que nem todas as identidades contemporâneas se alinham com os discursos binários de gênero 
e de sexualidade. Pensando essas questões, o foco desta pesquisa foi visibilizar as experiências 
dos sujeitos dissidentes das normas da heterossexualidade, cujos corpos, vozes e subjetividades 
foram protagonistas desta viagem. Nossa intenção ao produzir o material audiovisual foi oferecer 
ao professorado um recurso que colabore com práticas pedagógicas inclusivas e abra espaços para 
as discussões que problematizam as representações sociais, buscando despertar empatia sobre os 
sujeitos considerados “outros” dentro do ambiente escolar.
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