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Resumo 
Esse artigo baseia-se nas discussões realizadas em pesquisa de Dissertação de Mestrado, onde, 
dentre outros objetivos, buscou-se discutir alternativas às práticas homogeneizadoras das aulas de 
Geografia, celebrando a "diferença" e desnaturalizando discursos sobre as minorias e/ou os 
socialmente desfavorecidos, chamados de diferentes nessa escrita. Para tal, realizou-se pesquisa de 
Dissertação de Mestrado com alunos de 9.º ano de escola pública municipal de Porto Alegre, em 
região periférica e pobre da cidade, a partir de três marcadores de diferença: mulheres, público 
LGBT e negros/as. Os ditos dos alunos sobre esses grupos (os diferentes) foram coletados através 
de atividades de Geografia, que oportunizaram a escrita sobre essas identidades/marcadores de 
diferença e foram analisados, nesse trabalho, com o apoio da bibliografia selecionada.  
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Abstract 
This article is based on the discussions carried out in a Master's Dissertation research, where, 
among other objectives, we sought to discuss alternatives to the homogenizing practices of 
Geography classes, celebrating the "difference" and denaturalizing discourses about minorities and 
/ or socially disadvantaged, called different in this writing. To do this, a Master's Dissertation 
study was carried out with students from the 9th grade of a public school in Porto Alegre, in the 
peripheral and poor areas of the city, from three markers of difference: women, the LGBT public 
and blacks. The students' sayings about these groups (the different ones) were collected through 
Geography activities, which created the opportunity of writing about these identities / markers of 
difference and were analyzed in this work, with the support of the selected bibliography. 

Keywords: Curriculum; Teaching Geography; Identity/difference; minorities. 
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1. Por que incluir os diferentes no currículo da Geografia Escolar? 
 

Frequentemente, a mídia apresenta e as redes sociais disseminam ideias 
discriminatórias e injustas a respeito de negros, mulheres, menores de idade, imigrantes, 
gays. Questões como a maioridade penal, política de cotas, linchamentos, emancipação 
feminina, direitos civis aos homossexuais, vinda de haitianos para o Brasil ou liberdade de 
credo suscitam opiniões, muitas vezes, baseadas somente no “senso comum”, em conceitos 
preconceituosos resultantes da intolerância e da falta de conhecimento sobre as 
problemáticas relacionadas aos grupos sociais. Assim, a temática dessa pesquisa se 
encontra contaminada pelo momento histórico vivido, como nos mostra ser necessário 
Costa: 

 
a pedagogia como entendemos hoje surge inextricavelmente imbricada no 
projeto moderno de mundo, este declaradamente violado à construção de uma 
sociedade que seria melhor, mais evoluída, mas esclarecida, e cujas bases se 
assentariam sobre a ordem e a civilidade (2005, p. 202). 
 

Por diferentes, considera-se, nessa escrita, as chamadas minorias e/ou grupos 
socialmente desfavorecidos, nesse caso mulheres, público LGBT e negros/as. A opção por 
trabalhar esses temas nas aulas de Geografia veio da percepção de que, por estarem, muitas 
vezes, em locais de vulnerabilidade social, muitos/as alunos/as têm seus direitos 
negligenciados e violados sistematicamente. Estão em permanente risco de violação de suas 
integridades físicas, não tem acesso à saúde digna, educação de qualidade, infraestrutura, 
moradias adequadas. Mesmo assim, também são agentes de violações de direitos ao 
fazerem bullying com colegas e ao compartilharem em redes sociais postagens racistas, 
machistas e homofóbicas, por exemplo. Pensar essas questões, em aula, aproxima o 
componente curricular da vida dos estudantes, melhora a interação entre eles e com os 
professores e principalmente, cumpre na escola o papel de incentivar a cidadania, a busca 
por melhores condições de vida e a criticidade. 

Esclarecendo o título desse artigo, Procusto era, na mitologia grega, um gigante sádico 
que, instalado na estrada que ligava Atenas à Megara, cobrava um pedágio macabro 
daqueles viajantes que procurassem seguir caminho: deitada na cama com o exato tamanho 
do gigante, a vítima era amputada ou esticada (daí o significado do nome Procusto: 
esticador) até que ficasse das mesmas dimensões do leito, mesmo que isso resultasse na 
morte do infeliz passante. Como não relacionar Procusto com a escola e suas práticas? Em 
que outro lugar e situações somos, compulsoriamente, condicionados a nos esticarmos para 
caber em camas feitas de regras, de normalidades e de verdades, do que no ambiente 
escolar? Como a Geografia Escolar pode contribuir para “amputar” ou celebrar diferenças? 

Vale recordar que a escola é o primeiro espaço de convivência, onde as crianças e os 
jovens se deparam com os diferentes de si e de suas famílias. Na escola que muitos/as se 
dão conta que estão com “a cabeça ou pés para fora” na sociedade, se dão conta que, 
durante a escolarização, terão de “se esticar” para encaixar na cama/escola, que produz e 
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reproduz uma sociedade onde a regra é adequar, homogeneizar e normatizar. Dessa forma, 
seja através dos discursos ou daquilo que silenciamos, seja através das nossas práticas 
docentes, da estrutura física ou das escolhas curriculares, os diferentes são supliciados para 
que caibam naquilo que a instituição escolar e a sociedade esperam deles. O 
estabelecimento de regras, normas, crenças e valores, pela escola, costumam subjugar o 
outro, obrigá-lo a uma obediência, por dominação ou servidão. Assim, a escola tem papel 
importante na introjeção e na (des)construção de violências ou de cuidados (às vezes 
simultaneamente) e de práticas sociais de inferiorização ou de empoderamento que 
abrangem gênero, raça, etnia, sexualidade, etc.  
 
 
2. Discursos, diferentes e Geografia Escolar: os modos de fazer dessa 

pesquisa 
 

Pesquisar sobre temas apagados na Geografia Escolar, implica em, além de dar-lhes 
relevo, construir um modo de fazer tensionamentos. O estudo realizado para a Dissertação 
de Mestrado que embasa esse artigo baseia-se nos pressupostos conceituais e 
metodológicos trazidos pelos Estudos Culturais em Educação, e tem sua metodologia de 
pesquisa inspirada nos escritos de Paraíso (2012, 2013). Essa autora trata das maneiras de 
conduzir os trabalhos sobre práticas escolares ou curriculares através de uma abordagem 
que me inspira a experimentar novos fazeres para investigar alguns discursos que 
constituem alunos/as enquanto sujeitos e que são mobilizados e (re) configurados (ou não) 
a partir das aulas de Geografia. A pesquisa, portando, baseou-se em pilares conceituais que 
permitiram tanto o planejamento das aulas de Geografia, como a prática docente em si, bem 
como a descrição, a análise e o diálogo entre planejamento, referencial teórico e os ditos e 
as escritas coletadas dos/as alunos/as.  

A ausência de orientações, metodológicas e curriculares, sobre o Ensino de Geografia, 
a partir da perspectiva dos Direitos Humanos e da consideração dos diferentes na escola, 
condicionam um maior protagonismo do/a professor/a no planejamento das aulas. As 
atividades propostas aos alunos e que permitiram às análises dessa escrita, procuraram estar 
de acordo com as proposições curriculares da escola pesquisada, com o referencial teórico 
contemporâneo sobre o Ensino de Geografia e, finalmente, com os discursos dos alunos a 
respeito da temática desenvolvida.  

Para tal, Paraíso (2012, 2013) destaca não ser necessário se afastar daquilo que é 
estudado, pelo contrário: o/a pesquisador/a pode e deve realizar investigações em áreas 
comuns ao seu cotidiano. No caso dessa proposta, o mergulho investigativo ocorreu junto 
às minhas turmas de 9.º ano, com alunos/as de área de grande vulnerabilidade 
socioeconômica e com idades entre 13 e 16 anos, através das aulas de Geografia 
envolvendo os temas dos Direitos Humanos e de marcadores de diferença: mulheres, 
público LGBT e negros.  

Vale salientar que a pesquisa não tinha como objetivo, ou melhor, não buscava uma 
relação de causa-efeito, do tipo: hoje o discurso do meu aluno é “x”, após a aula de 
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Geografia será “y”. Antes foi uma tentativa de mobilizar discursos desses jovens, 
problematizá-los, questionar com meus alunos o senso comum, de maneira a agregar novas 
constituições nos discursos que os sujeitam. Problematizar os discursos, no caso desse 
trabalho, implica não em acreditar nos enunciados ou tentar encontrar verdades, mas sim 
mapear os discursos, escutá-los, mostrar suas relações, perceber suas condições de 
existência, enfim, colocar a diferença em movimento. 
 
 
3. Sobre diferença e identidade nas práticas escolares e no currículo de 

Geografia 
 

A diferença, segundo Stuart Hall (2005) é o ponto que articula a formação do sujeito e 
de sua identidade. Ou, colocando de outra forma, a identidade (de gênero, sexual, étnica, 
religiosa, profissional ou quaisquer outras) se constitui através da determinação da 
diferença ou por meio dela. Assim, usando o exemplo do autor, se é mulher porque não se é 
um homem, se é branco porque não se é negro, etc. Embora, inicialmente, a identidade 
pareça ser facilmente definida como sendo aquilo que se é, Silva (2010) alerta que a 
identidade é “o ponto original relativamente ao qual se define a diferença” (p.75). Ou seja, 
segundo esse autor, esse pensamento demonstraria a tendência que temos em tomar aquilo 
que somos como norma ou referência para caracterizarmos e avaliarmos os diferentes, ou 
aquilo que não somos. Assim, para Silva (2010), a diferença vem em primeiro lugar, ou 
seja, é através da diferença como processo de diferenciação que a identidade é constituída e 
consolidada.  

Tanto a diferença como a identidade não são, inocentemente, atribuídas aos indivíduos. 
Ambas são o produto de disputas entre grupos situados assimetricamente, em um jogo de 
poder, onde grupos buscam acesso privilegiado aos bens sociais e fazem parte de relações 
mais amplas de poder. Na realidade, a própria diferenciação é o processo por onde o poder 
se constitui, na medida em que a identidade e a diferença guardam em si uma ideia de 
hierarquia e de legitimação (ou não) dessas identidades. A diferença que atribui a 
binaridade homem/mulher, bom/mau, civilizado/selvagem guarda marcas da presença do 
poder (SILVA, 2010). 

A identidade não apenas define o que se é (ao estabelecer a diferença, o que não se é), 
mas também a operação de incluir e excluir, na medida em que estabelecer uma identidade 
e/ou marcar uma diferença significa, também, estabelecer fronteiras que definem o nós e o 
eles/as, através de classificações que não são equitativas, mas que favorecem algumas 
identidades em detrimento de outras. Essas identidades, tidas como corretas, são aquelas 
que serão tomadas como referência ao marcar as diferenças, e são, também, aquelas 
valorizadas e almejadas pela escola.  

Tal é a força atribuída a essas identidades, que ela deixa de ser vista como tal. Assim, 
negro é uma identidade étnica e não branco, questões de gênero envolvem mulheres e o 
público LGBT e não homens, discussões geracionais envolvem demandas da 
infância/juventude ou dos idosos, nunca dos adultos. Afinal, ser adulto, homem e branco 
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não é considerado como uma diferença, já que por se fazer normalidade é visto como 
comum: 

 
(...) todas as identidades funcionam por meio da exclusão, por meio da 
construção discursiva de um exterior constitutivo e da produção de sujeitos 
abjetos e marginalizados, aparentemente fora do campo do simbólico, do 
representável (...), o qual retorna, então, para complicar e desestabilizar aquelas 
foraclusões que nós, prematuramente, chamamos de “identidades” (HALL, 
2007, p.129). 
 

As diferenças, ao constituírem as identidades, precisam ser representadas, 
considerando essa representação como um traço visível, exterior, como uma escrita, uma 
fala, um desenho, uma expressão artística. Nesse estudo, busca-se problematizar as 
diferenças trazidas nas identidades construídas pelos alunos/as, referentes aos temas desta 
pesquisa através de suas escritas, estimulados por diferentes atividades, discussões e 
propostas didáticas. No cotidiano, essas representações se apresentam na mídia, nas redes 
sociais, nas conversas, nas manchetes dos jornais, onde deixam visível quais são as 
identidades tidas como normais e quais são indesejadas.  

Percebe-se fortemente a presença das culturas hegemônicas nas propostas curriculares. 
A maneira de viver e conviver dentro de padrões (heteronormativos, androcêntricos, 
racistas) rejeitam, em geral, os desacordos como possibilidades legítimas de convivência. 
Os docentes (na maioria formada e constituída ainda numa lógica onde a atenção é voltada 
ao conteúdo a ser ensinado) ao não se darem conta do conteúdo sociopolítico e cultural de 
suas escolhas, exoneram-se da responsabilidade pela seleção do que é trabalhado, 
delegando essa demanda para editoras de livros didáticos, por exemplo. Essas editoras, no 
entanto, estão preocupadas em massificar e homogeneizar os conteúdos publicados para 
viabilizar as vendas em larga escala e o lucro, não contemplam os estudos de minorias e 
marginalizados, não servindo esses materiais, portanto, de incentivo e modelo para que os 
professores se aventurem em trabalhar o que não está escrito e não é dito. E, quando 
contemplam essas temáticas, percebe-se que é apenas para atender itens do edital do 
Programa Nacional do Livro Didático, para não terem suas obras reprovadas desse 
programa, por não contemplarem conteúdos reflexivos nos livros didáticos, capazes de 
promover a cidadania. Dessa forma, as práticas escolares, através do currículo ou das 
metodologias, contribuem para o silenciamento e subestimação do papel dos grupos 
minoritários em quantidade e/ou poder.  

Quando esses diferentes são retratados pelas escolas em projetos ou em datas 
comemorativas, o são de forma estereotipada e deformada, vítimas que são da cama de 
Procusto que a tudo tenta homogeneizar. Sobre isso Santomé (2013) usa o termo 
“currículos turísticos”, ou seja, o trabalho feito em unidades didáticas esporádicas, de 
caráter moralista e panfletário, reservado para pequenas situações no ano letivo, quando 
então as minorias são homenageadas e romantizadas sob o pretexto de trabalhar a 
diversidade cultural. São práticas que pecam pela superficialidade, pelos assuntos vistos de 
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forma desconectada da realidade dos estudantes, externos e estranhos ao contexto no qual 
estão inseridos.  

Complementando essa ideia de tratamento superficial das diferenças socioculturais, 
Tonini (2006), tratando dos discursos pedagógicos da Geografia Escolar, destaca que, 
embora a Geografia Cultural se faça presente atualmente, os livros didáticos desse 
componente curricular ainda se baseiam numa noção de cultura bem mais tradicional do 
que as discussões atuais acadêmicas: 

 
apresentando, por exemplo: manifestações artísticas (festas de cada região – 
carnaval, junina) e religiosas (...); objetos reunidos como uma coleção de 
artefatos (museus); indumentárias (...); comportamentos (da mulher no mundo 
islâmico). (...) Nesse sentido, o livro didático continua produzindo um saber que 
trata cultura como acessório de cada grupo humano, deixando de mostrar como 
ocorre o processo que constituiu esses “materiais visíveis” (p. 75). 
 

É nítido o papel uniformizante da escola em favor da cultura dominante: branca, 
masculina, adulta, heterossexual, e o quanto essa uniformização é fator de manutenção das 
desigualdades sociais. Silva (2013) destaca que a Teoria Crítica do Currículo tem 
contribuído para aumentar a compreensão sobre as relações entre conhecimento, poder e 
identidade social, e sobre como o currículo está envolvido na produção social. Enfatiza que 
as 

 
“(...) teorias de reprodução social, por exemplo, nos mostraram como a 
distribuição desigual de conhecimento, através do currículo e da escola, 
constituem mecanismos centrais do processo de produção e reprodução da 
desigualdade social (p.190)”.  
 

Sobre o currículo, esse autor fala que não apenas está implicado nos processos de 
regulação e governo da conduta humana, mas o próprio discurso sobre currículo constitui 
um dos elementos da relação entre saber e poder, de forma que a “vontade de saber” não 
pode ser considerada dissociada da “vontade de poder”, toda a ciência educacional 
(filosofia, sociologia e psicologia da educação, Teoria do Currículo, Psicopedagogia, etc.) 
constitui-se como formas de conhecer o estudante para melhor administrá-lo, na ideia do 
conhecer para governar.  

Esse mesmo autor reitera que o currículo é um campo de lutas em torno de significados 
e sociedade, tratando-se de um artefato cultural inventado, cujo conteúdo é “construção 
social” (SILVA, 2010, p.135). Ainda segundo Silva (1995), o currículo escolar está 
envolvido na construção de um tipo particular de sujeito, estando, portanto, engajado em 
estratégias de governo e regulação. Não se pode perder de vista, assim, que o currículo, o 
conhecimento e a cultura são centralmente produtivos, são constituídos por caráter histórico 
e político e, como tal, podem ser usados fazer coisas diferentes com eles de acordo com os 
tempos e as situações.  
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O currículo, o conhecimento e a cultura são frutos de relações sociais e, 
principalmente, de poder. Assim, o currículo não somente é o que é, seja uma lista de 
conteúdos, ou de objetivos, ou de habilidades a serem atingidos, ele é o que se faz dele. É 
aquilo que fazemos com ele e também aquilo que ele faz em nós. Dessa forma, entendo 
que, se o currículo é aquilo que fazemos dele, podemos subvertê-lo, desviá-lo, modificá-lo 
para que então ele subverta, desvie e modifique alunos/as e professores/as. Afinal, o 
currículo pode ser entendido como um artefato cultural, como um discurso que constitui 
sujeitos particulares. É algo que não transmite ou revela conhecimentos e conteúdos, mas 
antes constitui sujeitos de determinado tipo e com determinado posicionamento frente às 
diversas divisões sociais. O currículo legitima e desqualifica saberes e métodos, diz o que é 
importante ou irrelevante na produção de conhecimento ou na cultura. Ou melhor, “as 
narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem 
apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente excluídos de qualquer 
representação”. (SILVA, 2010, p.195) Então, a forma como os socialmente desfavorecidos 
e marginalizados aparecem (ou não) no currículo denunciam as relações de poder 
imbricados nessa proposta.  

Como os professores atuam nesse processo de seleção do currículo/relações de poder? 
Essas escolhas curriculares atuam na constituição das identidades sociais de grupos que 
circulam pela escola, muitas vezes desconsiderados nas práticas escolares. Como essas 
identidades se formam? Qual o papel da escola nessa formação? As identidades 
hegemônicas são as mais valorizadas na escola? Que relações de poder estão envolvidas 
nessas escolhas?  

As identidades sociais e regimes de representação estão vinculados de forma 
inseparável (SILVA, 2000). Assim, as representações são formas de conhecimento 
dependentes das identidades sociais daqueles grupos que os produzem; e esses regimes 
fazem parte do processo de manutenção e criação de identidades. Na escola quais os grupos 
têm o poder de representar e quais podem apenas ser representados? Como essas 
representações distinguem subalternos e protagonistas nas práticas escolares? Como o 
“outro” é fabricado e visto nesses regimes de representação?  

Por regimes de representação, entende-se não somente a maneira como a realidade se 
expressa, se torna acessível, mas forma como ela acaba produzindo, constituindo, formando 
realidade. A representação atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações 
no seu interior. Assim, as relações de poder dão veracidade, credibilidade e sustentação aos 
regimes de representação. A representação é, então, um processo de produção de 
significados sociais através dos diferentes discursos. O negro, a mulher, o gay não têm 
existência a priori, se constituem através de discursos que produzem representações dessas 
identidades. O papel que eles assumem é dado pelo significado contido nos discursos sobre 
eles, e são esses discursos que constituem o eu desses grupos. A forma de constituição 
desse eu é determinada pelas relações de poder. Os significados carregam a forma de poder 
que os produziu.  

A representação, compreendida como um processo cultural estabelece identidades 
individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se baseia fornecem possíveis 
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respostas as questões: Quem eu sou? O que poderia ser? Quem eu quero ser? Os discursos e 
os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos quais podem falar. Só é 
possível compreender os significados embutidos nos sistemas de representação se 
distinguir-se a ideia sobre quais posições-de-sujeito eles produzem e como os sujeitos 
podem se posicionar em seu interior (SILVA, 2000) formação de significados determina 
quem são os diferentes, os outros, o nós e o eles.  

A diferença é dependente da representação e do poder. No interior das redes de poder, 
que se constituem e são constituídos também na escola, são instituídas diferenças que 
categorizam os sujeitos em marcadores sociais: gênero, raça, etnia, aparência física, etc. A 
escola não somente aceita e entende essas diferenças como as produz e reproduz. 
Historicamente separou os normais dos “de inclusão” (alunos portadores de necessidades 
especiais), os meninos das meninas, os quietinhos dos indisciplinados, os ricos dos pobres. 
Para Hall (2005) a identidade do sujeito pós-moderno (de nós professores e de nossos/as 
alunos/as, inclusive) é uma identidade em “celebração móvel” (p.13), ou seja, formada e 
transformada mediante a relação entre os sistemas culturais que nos rodeiam e às formas 
pelas quais somos representados ou interpelados. Ele enfatiza que essas identidades não são 
biológicas, mas historicamente construídas, sendo que o sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, submetido a variados contextos.  

Todos possuímos diferentes identidades que, contraditoriamente, levam-nos a 
diferentes regiões dependendo do sistema cultural que nos rodeia. Ainda esse autor (2005, 
p.12), dirigindo-se aos teóricos que acreditam que as identidades modernas estão se 
colapsando, defende que elas estão sendo descentradas, deslocadas. Para explicar tal 
situação ele alerta que uma mudança estrutural está transformando as sociedades, 
implicando que as paisagens culturais antes sólidas (gênero, classe, raça, etnia) estejam se 
fragmentando, abalando inclusive nossas (e de nossos/as alunos/as) identidades pessoais. 
Toda essa dinâmica foi considerada nessa pesquisa: os diferentes, bem como os/as 
alunos/as cujos discursos se quer analisar, não são uma coisa ou outra, são variadas 
identidades se contradizendo, se complementando, articuladas. Enfim, identidade é 
relacional, histórica, marcada por meio de símbolos e da diferença. Assim, um é branco 
porque o outro é negro, um é homem porque o outro é mulher, um é hetero porque o outro é 
homossexual. Ou dito de outra forma, o negro é um não branco, a mulher é um não homem. 
Cada uma dessas identidades é construída por um mundo simbólico que os constituem: 
mulheres usam rosa, homens não choram, negros têm “samba no pé”. A identidade é assim 
uma relação social, bem como um significado social e culturalmente aceito.  

A Geografia, como componente curricular obrigatório no Ensino Fundamental, tem sua 
parcela de contribuição para esse processo, na medida em que atribui significados ao lidar 
diretamente com aspectos peculiares das sociedades, como elas se organizam, o que 
plantam, como tratam suas mulheres e suas crianças, como transformam o meio natural, 
etc. Esses significados, dados as coisas e as pessoas, podem estar a serviço da celebração da 
diferença e da desconstrução de discursos homogeneizantes ou, do contrário, podem ajudar 
a hierarquizar identidades e naturalizar silenciamentos. 
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Pesquisar o ensino e, principalmente, experenciar a prática docente em Geografia, 
considerando os pressupostos trazidos pelos Estudos Culturais, implica em, não somente 
fazer escolhas curriculares afinadas com os temas que lhe são típicos, mas, especialmente, 
atentar-se com os significados e com as relações de poder embutidas em nossas práticas, na 
estrutura das nossas escolas, na política educacional das diferentes esferas, nos materiais e 
livros didáticos, na forma de avaliação e nas práticas disciplinares presentes nas instituições 
de ensino. Essa produção de significados, ou “produção semiótica” (SIMON, 2013) 
constitui uma série de normalizações que acabam por regular formas particulares em que 
nós _professores e alunos, nesse caso _ vemos o mundo e definimos nosso “senso comum”.  

De forma simplificada, a Geografia cumpre, na escola, o objetivo de propiciar o pensar 
e refletir o espaço geográfico nas suas diversas escalas, relacionando natureza e sociedades 
humanas, compreendendo relações regionais, locais e globais com a ajuda de imagens, 
leituras, fotos, vídeos e pesquisas. Ou ainda, pode-se dizer que cabe à Geografia 
desenvolver um olhar crítico e questionador a respeito do espaço geográfico, permitindo 
que o aluno perceba que seu bairro, seu país, sua comunidade, etc., constituem-se na inter-
relação entre o meio físico e as atividades humanas (com suas intencionalidades, 
especificidades e características econômicas, sociais e culturais) e que se modificam ao 
longo do tempo. 

Kaercher (2014) destaca que a Geografia precisa dialogar com o mundo real, 
extrapolar o objetivo ingênuo de abastecer mentes com informações para utilização futura. 
Enfatiza a necessidade de uma geografia para a vida. O que seria mais real do que os 
estigmas, os preconceitos e as violações de Direitos Humanos que afetam esses alunos de 
escolas públicas? Essa pesquisa buscou, como dito pelo autor, alfabetizar para a 
desnaturalização das desigualdades: 

 
Estar alfabetizado em geografia significa relacionar espaço com natureza, espaço 
com sociedade, isto é, perceber os aspectos econômicos, políticos e culturais, 
entre outros, do mundo em que vivemos. [...] Que assuma um posicionamento 
crítico com relação às desigualdades sócio-espaciais (p.81). 
 

Frente a uma consciência contraditória, a Geografia Escolar pode estar a serviço de 
uma pedagogia e de um currículo alternativo. Embora não vá mudar as estruturas que 
determinam a maneira como vivem os alunos, como constituem suas identidades, pode, 
modestamente, fazer alguma diferença na vida desses jovens, desestabilizando algumas de 
suas certezas e verdades, mobilizando novas considerações sobre si mesmos e seus pares, 
contribuindo para a desconstrução de hierarquias identitárias que desqualificam e silenciam 
pessoas. Assim, se pensarmos em como encaixar a diferença nas aulas de Geografia, 
podemos tomar de empréstimo as palavras de Tonini e Kaercher (2015, p.59): 

 
Para nós da Geografia, o tema da diversidade, muito facilmente se encontra com 
esta disciplina, pelo menos por razões bem imediatas. A Geografia sempre falou 
de ‘população’ (dos países, dos continentes, das distintas regiões, desses países e 
continentes). Mas falava de uma forma muito abstrata, um número (taxas, 
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médias) como se as pessoas, por serem brasileiras (ou portuguesas), ou lisboetas, 
ou paulistas, fossem iguais entre si. Não havia distinção de classe, etnia, religião, 
sexualidade, geração, etc. Do alto, tão do alto, não havia árvores, apenas uma 
floresta homogênea. Por trás do bem intencionado ‘todos somos iguais porque 
somos humanos’ perdíamos a capacidade de ver e analisar os fatos e populações 
de forma mais detalhada e complexa.  
 

Frente a isso, como explicita Kaercher (2014) 
 
(...) devemos repensar nossas aulas: como se ensina; como se aprende? Os 
conteúdos continuarão os clássicos, os do livro didático? Isso não é defeito 
algum. Podemos, no entanto, adicionar um tempero a esses conteúdos: o que eu 
quero ensinar quando ensino, por exemplo, urbanização, “geografia agrária”, 
“aspectos da natureza”, “globalização”, etc.? Que valores éticos, estéticos e 
políticos eu adiciono aos conteúdos? (p.82). 
 

Respondendo brevemente essas questões: podemos temperar o ensino da Geografia 
trazendo as minorias, os em desacordo com a norma, os que fogem da heteronormatividade, 
os não-brancos, os não-homens para as aulas de Geografia, de modo a dar-lhes visibilidade. 
Pois, como dito anteriormente, discutir Direitos Humanos serve também para sensibilizar, 
para que de tanto ser dito e discutido, as práticas de discriminação, injustiça e violência 
sejam, pouco a pouco, compreendidas como desumanas por boa parte da população. 

Cavalcanti (2012, p.115) segue tratando sobre o que ensina a Geografia: 
 
As práticas sociais cotidianas são práticas socioespaciais, pois se materializam 
em um espaço, estão condicionados pela espacialidade já construída, têm um 
componente espacial. Pelos estudos geográficos, é possível compreender a 
espacialidade das práticas sociais. 
 

Ser mulher na periferia de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul e na 
Finlândia é a mesma coisa? Que discursos interferem nos papéis assumidos por ela nesses 
diferentes lugares? Um gay no Brasil, no Irã ou na Europa enfrenta os mesmos desafios? Se 
ele é pobre ou rico essas diferenças persistem? A identidade do negro na construção civil é 
a mesma do negro na indústria de ponta? No que os discursos podem ser explicação para tal 
fenômeno? 

Cavalcanti (2013), ainda agrega contribuição, quando fala do objeto de estudo da 
Geografia Escolar, ao dizer que o ambiente: 

 
é construído no jogo de poderes, interesses e práticas da sociedade com a 
natureza e com os objetos materiais, em que, de um lado, estão aqueles 
dominantes , principalmente os econômicos e, de outro, aqueles que se 
expressam no cotidiano como resistência ou como reprodução de uma 
determinada ordem, mas sempre expressando valores, hábitos, comportamentos 
individuais e coletivos (p.57). 
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O ambiente físico, a preservação ambiental, as práticas sociais, por exemplo, são fruto 

desse jogo de poderes e os discursos vinculados. São constituídos por aqueles que, no 
mundo real, constroem os espaços estudados pela Geografia, por aqueles que, sentados nos 
bancos escolares, estudam esses conhecimentos e por aqueles que selecionam quais 
conhecimentos são pertinentes de serem estudados. Todos esses sujeitos exercem poder e 
resistência e são constituídos por discursos. O uso que fazem das e nas diferentes 
configurações espaciais, o que valorizam e dizem sobre elas também são atravessadas por 
essas relações. 
 
 
4. Fila de guri e fila de guria: incluindo gênero no currículo da Geografia 
 

O binarismo homem x mulher é uma invenção cultural que precisa ser problematizada 
para que se possa compreender o quanto essas hierarquias geram e perpetuam 
desigualdades sociais. A questão do gênero, aqui discutida, aparece como constituinte da 
identidade dos sujeitos, da mulher e do homem, envolvidos na teia do fenômeno da 
violência e da desigualdade, e abrange relações que emergem como parte deles. Não são 
apenas as relações homem-mulher que são reguladas por ele, como também mulher-mulher 
e homem-homem, na medida em que o gênero é a construção social do masculino e 
feminino e regula as bases da constituição societária baseada em relações desiguais. Assim, 
“gênero representa não um indivíduo e sim uma relação, uma relação social; em outras 
palavras, representa um indivíduo por meio de uma classe” (LAURENTIS, 1994, 211). 

As regras, normas, os direitos e obrigações que determinam o que se entende como 
homem ou mulher devem-se a cultura e não a alguma determinação do sexo anatômico. 
Biologicamente, os seres humanos são do sexo masculino ou feminino. Os primeiros têm 
um cromossomo X e um Y, enquanto que o outro tipo de ser humano possui dois 
cromossomos X. Embora exista essa óbvia diferença genética que se externaliza em 
especificidades anatômicas e funcionais, nada nos genes, nos órgãos ou nos hormônios 
dizem que seres humanos com cromossomos XX devem vestir cor de rosa. Ou que ao 
trocar um X por um Y o dono desses cromossomos terá predileção por automóveis e não 
por decoração de interiores, moda ou crochê. É a cultura e não a biologia que se determina 
uma série de “sensos comuns” que, na forma de discursos e enunciados constituem sujeitos 
e moldam identidades.  

Essas identidades são constituídas não somente em razão do gênero, mas também são 
atravessadas pelo lugar onde vivem essas mulheres, o tempo histórico, o acesso (ou não) à 
educação formal, o poder aquisitivo, a religião, o exercício da sexualidade, etc. Dessa 
forma, o direito ao voto, luta recorrente na quase totalidade dos países desde o início do 
século passado, são demandas influenciadas por questões econômicas, religiosas, políticas e 
culturais que extrapolam a simples garantia de um direito civil, pois esbarram em uma série 
de “produções semióticas” que externalizam o papel das mulheres nessas sociedades.  



RÚBIA APARECIDA CIDADE BORGES 
 

 
256 

Para discutir algumas dessas produções semióticas, os/as alunos receberam um mapa 
mundi político onde tinham que pintar os países conforme legenda baseada no ano em que 
os países formalizaram o direito ao sufrágio feminino, de forma a detectar em quais regiões 
do mundo isso ocorreu primeiro e em que lugares isso foi mais recente. Acompanhado 
dessa atividade, os alunos responderam as questões abaixo: 
 

 
Figura 1: Questões propostas sobre conquistas sociais femininas. 
Organização: Autora. 

 
A partir do mapa temático e da resolução das perguntas, os alunos determinaram que as 

mulheres ainda se encontrem em uma situação de desprestigio na sociedade. Embora 
admitam a importância das conquistas femininas nas últimas décadas, como o direito ao 
voto e uma série de outras garantias de direito, percebem as dificuldades impostas às 
mulheres pela questão do gênero, como as diferenças salariais, a dupla jornada de trabalho 
e a violência.  

Associaram a demora em obter o direito ao voto no Afeganistão (2003), Kuwait (2005) 
e Arábia Saudita (2015) às características religiosas e culturais desses países, atribuindo 
essa situação à rigidez de costumes do fundamentalismo religioso (questão “d”).  

Sobre o direito ao voto e outras conquistas femininas, na questão “g” os/as alunos/as 
admitem a importância da conquista do direito a escolher os representantes, mas 
relativizam essa conquista lembrando do pequeno número de mulheres nos cargos políticos 
e da pouca representatividade desses políticos em relação aos anseios dos seus eleitores, 
como podemos ver nas escritas abaixo:  

 
KAREN (14 anos): Sim, melhorou a vida delas porque elas puderam escolher 
seus representantes.  
JOAO (15 anos): Sim, mas ainda temos muito poucas mulheres na prefeitura, na 
política. As mulheres votem em homens por causa do machismo. 
EDUARDO (15 anos): Não adiantou muito, os políticos são corruptos e não 
pensam no povo. (Eduardo, 15 anos)  



Na cama com procusto: contemplando os diferentes no currículo de Geografia 
 

 
257 

 
Para a análise que se propõe essa pesquisa, utilizar-se-á as definições de Foucault para 

identidade sexual, entendida por ele como uma “invenção social” que se constitui a partir 
de múltiplos discursos que regulam, normalizam, produzem verdades sobre o sexo. Já a 
identidade de gênero seria a maneira como histórica e socialmente se entende um homo 
sapiens como masculino e/ou feminino, sendo gênero, então, uma percepção sobre as 
diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças em um pensamento dualista. Ambas as 
identidades (sexual e de gênero) constituem demanda e motivo de negligência, 
discriminação, violência e invisibilização de indivíduos considerados em desacordo como o 
que se espera por sua constituição biológica. 

Essa inferiorização da mulher em razão de sua identidade de gênero é percebida 
através das respostas dos/as alunos/as para a questão “h”, que trata do modo de vida das 
mulheres na comunidade onde está inserida nossa escola, e das respostas da questão “i”, 
onde era necessário tratar da situação das mulheres no mundo. 

 
EMILY (15 anos): Aqui na vila as mulheres trabalham bastante e ganham 
pouco. É difícil conseguir médico, creche.  
NATHALIA (14 anos): A vida às vezes é boa, outras vezes não é. È perigoso 
andar sozinha nas ruas. E se sair com guris, a gente fica “falada”.  
RAFAEL (15 ANOS): Os homens, às vezes, não respeitam as mulheres. Tem 
vizinhos que brigam e batem nas mulheres. 
 

Percebe-se na escrita dos/as alunos/as a hierarquia entre homens e mulheres, inclusive 
no que diz respeito à vida privada e ao comportamento sexual (“ficar falada”). Sobre essa 
maior liberdade sexual da mulher, percebida pelos/as alunos/as e pela sociedade (e criticada 
por ambos) e as diferentes constituições familiares decorrentes disso, dentre outros fatores, 
Márcia Arán (2003, p.401) destaca que, desde a Segunda Guerra Mundial, a família nuclear 
foi abalada por modificações drásticas, especialmente na queda dos índices de fecundidade, 
na desvinculação entre sexualidade e reprodução; seguida pela queda no número de 
casamentos e pela possibilidade, cada vez mais requisitada, do divórcio. Essas 
circunstâncias possibilitaram maior rotatividade de relacionamentos, modificando o modelo 
de família que se tinha no Ocidente, até o início do século passado. 

As grandes mudanças do século passado permitem afirmar que os arranjos familiares 
se modificaram, extrapolando o modelo pai-mãe-prole para diferentes constituições. Apesar 
disso, o rito do casamento (heterossexual, exclusivamente) ainda possui grande valor 
cultural e moral, qualificando “moças e rapazes de bem”. Assim, o modelo de família 
nuclear composta por pai, mãe e filhos ainda corresponde ao ideal família-feliz, sendo 
transmitido socioculturalmente como modelo natural de felicidade. Outros arranjos 
familiares são vistos como secundários, inadequados ou desestruturados. 

A violência a que as mulheres são submetidas no ambiente doméstico e na rua também 
foram lembrados, demonstrando que ainda se fazem presentes na comunidade onde moram, 
impactando a vida mesmo dos mais jovens. Em relação a situação do Brasil comparado a 
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outros locais, a África e o Oriente Médio foram recorrentemente citados como lugares 
extremamente violentos e perigosos para ser mulher, demonstrando o papel da mídia na 
constituição dessa imagem que fazem dos diferentes lugares, pois quando questionados, 
atribuem suas respostas ao que veem na televisão ou na Internet. 

A partir de questões propostas, sobre os motivos pelos quais as mulheres ocupam 
menos cargos políticos e de chefia do que os homens, a suposta “não vocação” para a 
liderança foi um dos motivos apontados por alguns alunos. Essa não vocação, como trazido 
na escrita do aluno Matheus*, 15 anos, seria inclusive reconhecida pelas mulheres, que não 
se veriam como seres com potencial de exercer a liderança e chefia. Já, os homens teriam 
essa vocação a priori, como condição intrínseca à masculinidade, sendo, dessa forma 
“natural”, suas atuações nos postos de liderança. 

 
MATHEUS (15 anos): Eu acho que as mulheres tem um certo machismo e 
acham que não tem capacidade de fazer o que um homem faz.  
FERNANDO (15 anos): Porque os homens são mais experientes para negócios e 
também tem muito machismo e preconceito contra as mulheres.  
  

Outros alunos justificaram essa menor inserção nos cargos de liderança ao preconceito 
em relação a capacidade das mulheres exercerem essas funções, em razão de uma suposta 
desconfiança em delegar responsabilidades às pessoas do gênero feminino, por terem uma 
possível dificuldade de entendimento em realizar essas tarefas.Esse enunciado de “que as 
mulheres não sabem liderar” é percebido nas escritas dos alunos Matheus e Fernando, na 
medida que os homens seriam “experientes para os negócios” e as mulheres “acham que 
não tem capacidade de fazer o que um homem faz”. Poderíamos ter problematizado em 
aula junto a esses alunos: Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Seria a liderança 
uma capacidade inata de um dos gêneros? O que é, afinal, liderança? 

O machismo, que atribui a mulher a tarefa exclusiva de cuidar do lar e da prole, 
também foi apontada, como a responsável pela menor inserção feminina nesses postos de 
maior destaque: 

 
JULIANA (15 anos): Acho que as pessoas, no geral, não confiam nas mulheres 
para liderar. Existe ainda aquele pensamento que “as mulheres são animais que 
não sabem pensar”.  
SHERON (14 anos): A mulher sempre foi “diminuída” pelos homens, desde os 
tempos antigos; na opinião dos homens as mulheres foram criadas para serem 
donas de casa. Então o machismo é o causador de poucas mulheres na política.  
 

Outras questões, respondidas pelos alunos, oportunizaram pensar nos papéis 
determinados aos homens e mulheres no que diz respeito ao trabalho fora de casa e ao 
trabalho doméstico. A vinculação da mulher ao serviço do lar foi corroborada nas escritas 
dos alunos. O mesmo não se fez presente ao tratar dos homens que moram com os/as 
alunos/as, já que não apontaram a participação destes nas tarefas domésticas, mesmo 
quando ambos _homens e mulheres_ trabalham fora (questões “c” e “d”): 
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LUIZA (14 anos): c) O tradicional seria acordar às 6h, fazer o café, se arrumar 
para o serviço, vestir os filhos, acordar o marido. Ir para o serviço, chegar para o 
almoço e fazê-lo, voltar para o serviço, depois voltar cansada, buscar os filhos na 
escola, fazer a janta, dar uma limpada na casa e dormir. d) Acordar com a 
mulher chamando, se arrumar, tomar o café que já está pronto, ir para o serviço e 
só voltar para dormir.  
EDUARDO (14 anos) c) Certamente acorda, acorda os filhos, faz o café, se 
arruma, ao meio dia vai almoçar ou vai para casa fazer o almoço da família, vai 
trabalhar, volta para fazer a janta. d) Ele acorda, se arruma, toma café, vai 
trabalhar voltar do serviço, joga bola com os amigos e janta.  
 

Como visto, nas escritas dos estudantes, as mulheres das famílias dos alunos/as são as 
responsáveis pelas demandas da casa e dos filhos enquanto os homens tem o papel de 
“provedor”, que não participa ativamente do serviço doméstico ou o faz como uma ajuda, 
um favor às mulheres. A distinção biológica é usada como justificativa para que cada um 
desempenhe papéis sociais secularmente definidos, que permitem compreender e justificar 
as desigualdades sociais entre os sexos. A sociedade atual (globalizada, capitalista) 
continua transversalizada por uma cultura de submissão e violência junto às mulheres, que 
são intrínsecas a uma ordem patriarcal e androcêntrica (que entende o homem como 
hierarquicamente superior). Isso decorre de discursos sociais e de uma educação pautada no 
feminino como dócil, frágil, apaziguador, necessitado da “proteção” e da “condução” do 
homem em razão de sua debilidade e inferioridade física, emocional e cognitiva. Dessa 
forma, desde as brincadeiras da infância é vetado aos meninos-homens o contato com o que 
é do mundo doméstico, feminino e afeminado e, portanto, inferior e desqualificado: cuidar 
da casa, lavar, limpar, tratar dos filhos, etc.  

Esse papel estabelecido à mulher faz parte de um sistema muito maior de negação de 
oportunidades, constituição de obrigações e padrões rígidos de comportamento em razão do 
gênero. Não é difícil encontrar na cultura, na religião e na história motivos vários pelos 
quais as mulheres deviam ser vigiadas, resguardadas, desconsideradas e subjugadas pelos 
seres humanos providos de pênis. Ainda segundo Louro (1997) o desafio (inclusive da 
escola) está em demonstrar que não são as características biológicas sexuais que vão 
constituir o masculino e o feminino, mas antes o que se espera, o que se diz sobre, o que se 
valoriza e o que se representa sobre ambos que determinam suas constituições. 

O gênero é uma construção erigida sobre crenças, normas, hábitos, valores, práticas, 
onde as diferenças biológicas são hierarquizadas, sendo atribuído a elas significado 
cultural. O gênero, juntamente com a classe social, a etnia, a nacionalidade, a geração, etc., 
constitui sujeitos, “empurrando-os a diferentes direções” (HALL, 2000, p.51). Assim o 
gênero (entre outros marcadores de diferença) faz parte da identidade do sujeito, não sendo 
somente um papel desempenhado pelo indivíduo. As práticas são constituídas por gêneros 
e constituem gêneros. 
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Sobre as diferenças nas rotinas de homens e mulheres no que diz respeito ao trabalho 
doméstico, os alunos atribuíram à tradição e ao fato de, segundo eles/as, existirem trabalhos 
que são “de mulher” e “trabalhos de homem”: 

 
ESTHER (16 anos): As rotinas de homens e mulheres são diferentes porque, na 
maioria das vezes, o marido não ajuda pois pensa que “é trabalho de mulher, por 
que vou fazer?”  
RAFAEL (15 anos): Porque a sociedade acha que por ser mulher tem que 
cozinhar ou cuidar dos filhos e limpar a casa, então, de certa maneira, as 
mulheres aceitaram fazer isso.  
 

As escritas dos alunos trouxeram fortemente o senso comum sobre o que é “ser 
mulher” e o que é “ser homem” na nossa sociedade, inclusive com a existência de 
atividades laborais típicas de cada gênero, dentro do discurso patriarcal que permeia nossas 
práticas sociais. Entendemos que a família, a mídia, as instituições de diferentes a naturezas 
e a escola e suas práticas contribuem para estabelecer essas normatizações. Os materiais 
didáticos que utilizamos, como textos, filmes, atividades, bem como nossa fala e exemplo 
enquanto docentes podem reforçar ou questionar isso que é posto, dependendo de nossas 
escolhas metodológicas e curriculares, inclusive.  

 Pensando sobre como estabelecer territórios de mobilidade para o gênero, Tonini 
(2002) encontra, nos livros didáticos de Geografia, o papel da mulher-mãe, daquela que é a 
responsável pelas taxas de natalidade/fertilidade altas nos países mais pobres, 
responsabilizando-as de alguma forma pela miséria e desigualdade desses locais. Seja 
através da palavra escrita, seja através de ilustrações, gráficos ou tabelas, a mulher só é 
citada quando para justificar a pobreza associada ao “excesso de filhos” ou cuidando dessa 
prole. 

Quando aparecem associadas às atividades econômicas, são, geralmente, exemplos de 
subemprego, ou de trabalho precarizado, ou ainda como trabalhadoras na atividade primária 
rudimentar. Outro estereótipo recorrente é o da mulher em funções entendidas como 
femininas: professora, secretária, artesã. Já para o homem, conforme esse estudo, estão 
reservados nos livros didáticos o papel de condutores da economia, utilizando manufaturas 
na atividade primária ou ocupando os postos de trabalho nas indústrias de ponta. 

Louro (1997) enfatiza que os movimentos feministas, partir da década de 60, tiveram 
como objetivo primeiro dar visibilidade as mulheres, tidas como invisíveis no mundo social 
e circunscritas fortemente ao universo doméstico. Mesmo aquelas que depois do pós-guerra 
inseriram-se no mundo do trabalho, o fizerem principalmente sob a supervisão de homens 
em profissões de apoio e vinculadas ao cuidado: secretárias, professoras, enfermeiras, 
empregadas domésticas. 

Sobre essa reflexão, Márcia Arán (2003) destaca a importância da entrada das 
mulheres no mercado de trabalho para mudanças contemporâneas e para os deslocamentos 
do masculino/feminino. Afirma que o crescimento econômico a partir da Segunda Guerra 
possibilitou o wellfare state nesses países (inicialmente), levando ao desenvolvimento de 
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todo um aparato de utensílios que, ao “facilitar” as atividades domésticas, possibilitou, 
junto a outros fatores, a entrada da mulher no mercado de trabalho e nos espaços públicos. 
Pontuou também que houve certa divisão com o Estado no cuidado das crianças e idosos, 
permitindo que a força de trabalho feminina fosse incorporada pela produção capitalista.  

 Essa mesma autora enfatiza que, atualmente, o trabalho feminino não é somente uma 
questão econômica, mas identitária, na medida em que se tornou um valor, pressionando a 
clássica divisão sexual do trabalho. No entanto, as falas dos alunos revelam o vínculo ainda 
muito forte do papel da mulher ao lar, ao cuidado com a casa e com os/as filhos/as, 
invisibilizando o papel feminino no mercado de trabalho, onde ocupa diferentes funções 
sociais e econômicas.  

Sobre a violência contra a mulher, embora cause indignação, ela é relativizada em 
muitas falas, atribuindo à vítima uma coparticipação no ato de violência, por ação ou 
omissão da mulher em algum aspecto que justificasse os episódios de agressão. Nos 
comentários de muitos meninos que reprovavam a agressão contra as mulheres, o fizeram 
não por ser uma violação ao direito de integridade delas, mas por certo “cavalheirismo”, 
uma noção de que não se bate em mulheres por serem “frágeis”:  

 
RAI (15 anos): Não podemos bater nas mulheres, é covardia.  
 

Ou seja, é retirada da mulher a condição de sujeito de direitos, tornando-a como algo a 
ser cuidado pelos homens e algumas vezes em razão da associação de que aquela mulher 
agredida poderia “ser sua mãe, filha ou irmã”. Dessa forma, são merecedoras dessa 
proteção àquelas meninas/mulheres com um comportamento esperado, como aquele 
percebido pelas mulheres de suas famílias, sendo que o mesmo cuidado não é dado para 
àquelas que estiverem em desacordo com aquilo que o senso comum diz não ser 
“comportamento de mulher direita”.  

Mulheres são mortas por maridos/companheiros em crimes atribuídos ao amor ou ao 
“ele perdeu a cabeça” e não ao desprezo com a integridade da vida dessa mulher. Estupros 
ainda são justificados pelas roupas da vítima ou por ela estar sozinha em hora e local 
“inadequados” e o assédio sexual ainda é justificado como sendo simples “flerte”. Afora 
isso, como anteriormente trabalhado em aula, as mulheres ainda ocupam cargos subalternos 
e com menor remuneração do que os homens, mesmo tendo em média maior escolaridade e 
igual preparo. 
 
 
5. Adão e Ivo: tratando a homofobia nas aulas de Geografia 
 

O/a professor/a, ao buscar elaborar aulas envolvendo questões de gênero e sexualidade, 
encontra um absoluto silêncio no que diz respeito à materiais didáticos, com exceção de 
iniciativas que tratam mais especificadamente do combate ao preconceito (como os 
produzidos pelo Ministério da Educação1). No entanto, é praticamente nula a abordagem 
curricular ou metodológica desse tema nas diferentes áreas do conhecimento, como a 
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Geografia. Embora os livros didáticos, atualmente e por força das normativas do Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD tenham tentado eliminar os estereótipos e preconceitos 
explícitos contra mulheres, negros, deficientes ou minorias sexuais, ainda não superou o 
silêncio a respeito das múltiplas expressões de diversidade sexual, como conta Rios (2015) 
Assim a heteronormatividade é apresentada como a identidade mais legitima, natural e por 
isso, sequer reconhecida como uma identidade ou como um marcador de diferença. 

 
Seja nos modelos familiares, nos exemplos de relacionamento afetivos, seja no 
tocante às práticas sexuais de adolescentes apresentados nos livros didáticos, o 
conteúdo remete a uma ordem simbólica em que a diversidade sexual é 
desconsiderada, como se não fosse parte do mundo que cerca as pessoas para 
quem os livros são direcionados. Ao privilegiar o modelo heteronormativo, os 
livros didáticos não deixam espaço para outras expressões da sexualidade, em 
dissonância com o princípio segundo o qual a educação pública deve pautar-se 
pelos ideais democráticos da autonomia, da não descriminação, da dignidade 
humana e da privacidade, inclusive na esfera da sexualidade (RIOS, 2012, 
p.153). 
 

Dessa forma, em análise à livros didáticos, o mesmo autor salienta duas características: 
“a) a incapacidade de representação plural das várias expressões de diversidade sexual; e b) 
o reforço dos valores heteronormativos” (2015, p.147). Pela importância na maioria das 
escolas, a ausência da identidade LGBT nos livros didáticos contribui com a homofobia, 
por não incentivar o debate acerca das diferentes identidades sexuais e por não 
desnaturalizar a heterossexualidade como única identidade válida.  

A ausência de problematização sobre a questão LGBT nos livros didáticos e nas 
proposições curriculares das escolas acaba por estimular discriminações e preconceitos para 
com o público LGBT ou para com atitudes ou situações tidas como típicas de gays ou 
afeminadas na escola. Assim, perguntados sobre o significado de duas meninas abraçadas 
ou dois meninos, os/as alunos/as mostraram-se bem mais enfáticos em repreender a prática 
desse carinho entre os garotos, como se verifica em suas escritas: 

 
WILLIAM (15 anos):É estranho dois meninos andando abraçados. Se forem 
meninas podem ser irmãs ou amigas. Meninos paga mal.  
JOAO (14 anos): Não é a mesma coisa. Meninas podem andar abraçadas, 
meninos é coisa de gay.  
 

Isso corrobora o entendimento de autores como Borrillo (2001), de que práticas 
homofóbicas não se encontram dissociadas de práticas machistas, na medida em que o 
princípio que fundamenta a intolerância parece ser o mesmo: desqualificação e menosprezo 
por características determinadas como femininas. Homofobia nada mais é que o terror à 
perda do gênero masculino, dentro daquilo que socialmente de atribuiu a ele: virilidade, 
violência, frieza. Essa diferença de tratamento ficou clara também na primeira questão 
sobre homofobia, onde a totalidade dos alunos não viu problemas em duas meninas se 
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abraçarem, mas muitos (especialmente meninos) julgaram inadequado dois rapazes 
manifestando a mesma forma de carinho. 

Assim, o homossexual masculino (ou o transgênero, ou o travesti) é hostilizado, por 
rebaixar-se à condição de mulher. Dessa forma, não somente a prática sexual diferente da 
heterossexual é demonizada, mas é execrado que a pessoa do gênero masculino tenha 
características mais femininas (!). Isso explica por que a homossexualidade masculina é 
mais perseguida do que a feminina, pois o gay supostamente não teria respeito aos atributos 
masculinos naturais do seu sexo biológico. Portanto, a homofobia também atinge a todos 
cujo comportamento não se encaixe na ordem clássica dos gêneros, inclusive homens 
sensíveis ou mulheres de personalidade mais forte e independente. Então, alunos não 
podem trocar carícias, mas é aceitável por eles e por seus professores que se xinguem e 
andem aos socos e pontapés, chamados por eles de “arreganhos”. 

A homofobia parte do princípio de qualificar o outro como contrário, inferior ou 
anormal. Nesse caso, o outro é aquele que não apresenta comportamento entendido como 
heterossexual, que assume práticas afetivas, sexuais e de forma de ser diferente daquilo que 
é pretendido como normal para cada gênero: masculino/feminino. O comportamento 
heterossexual se apresenta como o modelo social, como parâmetro daquilo que se entende 
como normalidade. 

Por entenderem a heterossexualidade como única possibilidade válida, é comum no 
ambiente escolar o preconceito ao público LGBT por parte dos alunos/as, professores/as e 
gestores/as. Na pesquisa Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil (VENTURA, 
BOKANY, 2011) os colegas de aula ocupam o 2º lugar na discriminação percebida pelos 
homossexuais (foi citada por 27% deles), atrás somente da família. Sendo esse o primeiro 
lugar de encontro sistemático com as diferenças humanas, a escola por vezes reforça os 
papéis sociais de homens e mulheres e, com isso, as práticas homofóbicas. Na escola se 
observa exigências heteronormativas ao comportamento dos estudantes, dentro daquilo que 
será esperado para meninos e meninas. Assim as meninas não devem correr no recreio por 
serem mocinhas, enquanto os meninos devem ser ativos e gostarem de esportes. A partir da 
pré-adolescência, os meninos que não assediarem as meninas são vistos como “veados”, 
“bichas” e gays. 

Perguntados sobre que tipos de preconceitos que perceberam na escola em relação ao 
público LGBT, os/as alunos/as apontaram ocorrências que me parecem bastante recorrentes 
e pouco coibidas no espaço escolar: 

 
JOAO (14 anos): Os alunos que se comportam como gays são xingados e 
excluídos das brincadeiras. 
 

Brandão e Miranda (2012) dissertam sobre as práticas de invisibilização da homofobia 
nas instituições de ensino, destacando três processos que se articulam e se complementam. 
Eles argumentam que a homofobia se invisibiliza pelo preconceito que está fortemente 
enraizado nas práticas cotidianas escolares, que naturalizam a heteronormatividade. Torna-
se invisível também através do silêncio e do medo das vítimas, que certas de não 
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encontrarem apoio nos colegas, professores e gestores da escola se calam, com vergonha de 
si mesmas, e terminam por isolar-se do convívio social. Finalmente, a fala de invisibilidade 
da homofobia na escola acontece por reprodução do mesma invisibilidade que ocorre na 
sociedade. Novamente, temos a escola no papel dual de produtora e continuadora das 
práticas sociais que ocorrem fora dela: os não heterossexuais são desconsiderados, 
desprovidos de pertencimento por não se enquadrarem no status quo da normalidade 
estabelecida socialmente. 

Em questões levantadas sobre a homofobia e suas opiniões a respeito das identidades 
LGBT, ficou claro o constrangimento das turmas, principalmente dos meninos, em falar 
sobre o assunto, como se emitir opinião sobre isso pudesse rotulá-los como vulgarmente 
chamam, de “veados” e gays. De muitas formas essa timidez, esse “silêncio sobre a 
diversidade sexual reflete uma forma produtiva do poder que regula o campo do 
enunciável” (POCAHY, OLIVEIRA, IMPERATORI, 2009, p.119). Essa censura e esse 
silenciamento são formas produtivas de poder, pois não somente os negam, como 
constroem e proliferam discursos. Ou, nas palavras de Foucault (2015, p.30) “não existe um 
só, mas muitos silêncios e são parte integrante das estratégias que apoiam e atravessam 
discursos.”. 

Dinis (2011, p.41) alerta que, atualmente, a homofobia ainda é um dos últimos 
preconceitos ainda tolerados, na medida em que heterossexuais elegem sua condição como 
autêntica expressão do humano. Poucas pessoas se sentiriam a vontade em serem sexistas 
ou racistas explicitamente, bem como considerariam inconcebível discriminar deficientes 
ou idosos publicamente. No entanto, a orientação não heterossexual, não somente é 
discriminada, como é combatida através de discursos, campanhas e, inclusive, plataformas 
políticas. Dessa forma, não surpreende a aversão dos alunos a serem de qualquer forma 
associados a alguma característica homossexual. O mesmo autor traz uma citação em seu 
artigo de dialoga com o constrangimento dos alunos em falar sobre os sexualmente 
diferentes: 

 
(...) existe o medo de que a mera menção da homossexualidade vá encorajar 
práticas homossexuais e à fazer com que os/as jovens se juntem às comunidades 
gays e lésbicas. A ideia é que as informações e as pessoas que as transmitem 
agem com a finalidade de “recrutar” jovens inocentes. (...) Também faz parte 
desse complexo mito a ansiedade de que qualquer pessoa que ofereça 
representações gays e lésbicas em termos simpáticos será provavelmente 
acusada ou de ser gay ou de promover uma sexualidade fora da lei. Em ambos os 
casos, o conhecimento e as pessoas são considerados perigosos, predatórios e 
contagiosos (BRITZMAN apud DINIZ, 2011, p.43). 
 

Sobre essa distinção entre normal x anormal definindo hetero e homossexualidade 
respectivamente, Harari (2015) traz pertinente reflexão sobre essa questão, ao dizer que, 
embora quem têm preconceito atribua à biologia suas justificativas (com argumentos como 
“dois iguais não fazem filho” ou “que órgão excretor não reproduz”), está na teologia o 
motivo para a aversão e discriminação. Essa ideia, de alguma forma, complementa a 
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presente no escrito de Borrillo (2001), de que quanto maior o nível de religiosidade de uma 
população, mais proeminentes e combativas são as práticas homofóbicas. Assim, ainda de 
acordo com Harari (2015), o natural ou não natural é frente aos olhos de Deus e não da 
anatomia/fisiologia dos corpos, pois, para esse autor “se usamos nossos membros e órgãos 
para o propósito previsto por Deus, trata-se de uma atividade natural (p.155)”, o contrário é 
não natural e, portanto, pecado, segundo esse pensamento. Assim, é a cultura e não a 
natureza que atribui a heterossexualidade como a regra, o normal, o natural. Não sem um 
toque de ironia, o autor citado sintetiza bem essa ideia no trecho a seguir: 

 
A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas, de 
uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo o que é 
possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente 
não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como 
existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu 
ao trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese, que as mulheres 
corressem mais rápido que a velocidade da luz, ou que elétrons com carga 
negativa atraíssem uns aos outros (p.155). 
 

Os alunos, conforme se constatou pelas conversas em aula e por suas escritas, 
percebem o preconceito sofrido pelos homossexuais e declaram que é errado; inclusive 
condenam a violência contra os homossexuais, justificando que “ninguém tem direito de 
bater em ninguém por ser diferente.” Mas se o gay não deve apanhar, também não precisa 
estar muito perto. Isso fica claro nos escritos a partir da questão “g”, onde se questiona o 
posicionamento do aluno se um/a amigo/a se declarasse gay/lésbica/bissexual: 

 
LUCAS (14 anos): Noto que as pessoas discriminam mais os gays do que as 
lésbicas. Então seria mais fácil ser amigo de uma lésbica do que de um gay. 
Lésbica às vezes é “modinha”, depois elas ficam com os meninos. 
ESTHER (15 ANOS): Seria complicado continuar a amizade igual, teria muita 
discriminação na escola e na minha família.  
 

Conseguem perceber que um colega gay/lésbica ficaria triste e constrangido com 
xingamentos, mas demonstram que faz parte da sua afirmação de normalidade apontar 
traços de homossexualidade nos colegas. Não basta ser heterossexual, tem que parecer ser 
heterossexual e, nesse caso, ser homofóbico se faz necessário, o que podemos perceber 
através dos ditos dos/as alunos/as: 

 
MANOEL (15 anos): Na educação física e de arreganho todo mundo se chama 
de gay e veado. É normal. Acho que os gays ficam chateados e envergonhados.  
IGOR (15 anos): Não tenho nada contra a homossexualidade, mas acho que não 
precisam ficar “se mostrando” na frente de todo mundo.  
 

Isso explica porque os jovens homossexuais não se assumem, especialmente no 
ambiente escolar. Brandão e Miranda (2012), no trecho a seguir, tratam sobre a relação 
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entre preconceito, invisibilidade e estigma. Podemos pensar nessa relação também no 
ambiente escolar. Assim, um determinado aluno não é o aluno dedicado, ou com 
dificuldade de aprendizagem, ou com talento para o desenho. Ele é o aluno gay dedicado, o 
aluno gay com dificuldade de aprendizagem, o aluno gay com talento para o desenho. No 
entanto, embora a orientação sexual seja um estigma e um adjetivador ao tratar do aluno, 
ele é desconsiderado como fator de preconceito, violência e discriminação no ambiente 
escolar e também não é considerado na escolha dos materiais didáticos, metodologias e 
assuntos tratados na escola. 

 
O preconceito gera invisibilidade quando atribui um estigma sobre os 
indivíduos, reduzindo-os a essa imagem criada sobre eles, não percebendo a 
totalidade ou para fora das normatizações impostas pela sociedade que castram 
os indivíduos, buscando subjugá-los à modelos de dominação já estabelecidos 
(BRANDÃO; MIRANDA, 2012, p.05). 
 

A solidão é um efeito marcante da homofobia. Uma peculiaridade sobre aquele que 
não se enquadra como heterossexual (gays, lésbicas, transgêneros e outros) é que eles não 
se constituem como um grupo naturalmente coeso. Melhor explicando, um indivíduo 
negro, judeu ou cigano tem em sua família e na sua comunidade outros indivíduos com 
quem podem se identificar. Não apenas a etnia, mas a cultura e a religião têm, para esses 
primeiros grupos de convívio social, a base para sua disseminação e poder de coerção. Já a 
homossexualidade não é hereditária, não é compartilhada pela família. São indivíduos 
dispersos, espalhados, sozinhos, que caso se reúnam não é por uma herança comum, mas 
por laços constituídos pela política, pelo afeto ou por outras afinidades. Isso nos leva a 
pensar como é difícil a vida dos estudantes cuja sexualidade foge da norma, restritos 
basicamente a familiares e colegas de escola com os quais pouco se identificam. 

Como consequência última do silenciamento e da discriminação, temos a violência, na 
forma de xingamentos, agressões físicas, exclusão do convívio do grupo, como é enfatizado 
pelos próprios estudantes, tanto na escola como na vida em sociedade:  

 
GIAN (13 anos): Eles apanham, são xingados, não arrumam emprego, ninguém 
quer ser amigo. 
LAIS (14 anos): Acho que os LGBT ficam deprimidos, alguns até tentam se 
matar. As pessoas não se dão conta do quanto são maldosas com os outros.  
MIQUEIAS (14 anos): São discriminados, as vezes tem de se prostituir para 
sobreviver. Também batem neles na rua e os pais expulsam de casa.  
  

Sobre a última questão trazida no questionário (se acreditam que a homossexualidade é 
uma questão de escolha) a maioria respondeu que a homossexualidade não é uma opção e 
não deve ser criminalizada, que a pessoa não escolhe ser “diferente”, muitos, inclusive, 
argumentaram que “ninguém ia querer ser discriminado e apanhar”: 
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GIOVANI (15 anos): Eles acham que os gays são porque querem, não entendem 
que a pessoa já nasce assim.  
 

 No entanto, percebo em suas escritas e falas, embora admitam não ser uma questão de 
escolha, certa culpabilização do indivíduo LGBT por sua condição (em um tratamento 
similar ao dado às mulheres) onde essas pessoas são inferiorizadas por uma suposta 
condição mais precária, uma fragilidade e promiscuidade que impede maior aproximação e 
a naturalização dessa diferença por parte dos colegas. 
 
 
6. Cabelo ruim: tratando do racismo na aula de GEO 
 

O preconceito tem cobrado um preço caro às populações negras e mestiças. O racismo, 
que pode ser, simplicadamente, definido como o uso da ideia de raça para desqualificar 
socialmente indivíduos ou grupos, gera situações de tensionamento na vida em sociedade e, 
portanto, também e a partir da escola. Sobre a marginalidade a que são submetidos os 
discriminados étnica e racialmente, Santomé (2013) define que os. 

 
(...) discursos e práticas racistas são o resultado da história econômica, social, 
política e cultural da sociedade na qual são produzidos. São utilizados para 
justificar e reforçar os privilégios econômicos e sociais dos grupos sociais 
dominantes. A raça é, pois, um conceito bio-sócio-político (p.169). 
 

Ele, o racismo, ao mesmo tempo em que gera a falta de oportunidade, se alimenta 
desta. Assim, o preconceito se perpetua e inicia um “círculo vicioso”, onde o/a negro/a não 
tem oportunidades de ter boa educação e bom emprego; portanto, não consegue boas 
qualificações e bom salário, e, por isso, não prosperam econômica e socialmente. Não 
prosperando, é rotulado como sendo, por natureza, preguiçoso e pouco inteligente. Essa 
situação repetida por algumas gerações mantém e aumenta as desigualdades entre brancos e 
negros e dá legitimidade (ainda que sob uma premissa errada) ao discurso de que os negros 
não conseguem ter ascensão social (mesmo estando libertos há muitos anos) por 
características biológicas e de comportamento que os tornam responsáveis pela própria 
discriminação que sofrem. Como bem destaca Harari (2015, p. 151): 

 
Tais círculos viciosos podem continuar por séculos e até mesmo milênios, 
perpetuando uma hierarquia imaginada que surgiu de um acontecimento 
histórico ocasional. Com frequência, a discriminação tende a piorar com o 
tempo, e não melhorar. Dinheiro gera dinheiro, pobreza gera pobreza, Educação 
gera educação e ignorância gera ignorância. Os que foram vítimas da história 
uma vez tendem a ser vitimados novamente. E aqueles que a história privilegiou 
tendem a ser privilegiados novamente.  
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Santomé (2013) destaca, na escola, o papel do livro didático no silenciamento em 
relação a direitos e características de grupos minoritários e sem poder. Para ele, essas 
pessoas não estampam as ilustrações trazidas pelos livros, e quando o fazem é para tratar 
daquilo que é exótico ou subdesenvolvido. Da mesma forma, invasões, subjugamentos e 
espoliações ao longo da história são tratadas como processo civilizatório dos povos 
dominantes sobre bárbaros e selvagens, dóceis em sua não defesa, ingênuos ao se aliarem 
ao inimigo e ao aceitarem trocar recursos naturais por quinquilharias e espelhinhos (no caso 
dos indígenas). Evita-se, portanto, problematizar questões de exploração e domínio, a 
brutalidade e as injurias sofridas por esses povos nos processos de colonização. Santomé 
(2013) também enfatiza que esses silenciamento e esses discursos trazidos nesses materiais 
contribuem para configurar “mentalidades etnocêntricas, mentalidades que tendem a tudo 
explicar recorrendo a comparações hierarquizadoras ou a dicotomias exclusivas entre bom 
e mau” (p. 170). 

Também Tonini (2002) encontra nos livros didáticos de Geografia discursos que 
divulgam a superioridade da raça branca sobre as demais, na medida em que o a cor da pele 
aparece associada à forma como se organizam economicamente as sociedades. Assim, ela 
identifica que quanto mais uma profissão é considerada socialmente inferior e 
desprestigiada, mais escura será a cor da pele daqueles retratados nesses livros. Além disso, 
a imagem do homem branco está, geralmente, associada ao urbano, enquanto que os 
“coloridos” ilustram o rural, o atrasado, o de baixo rendimento e pouca tecnologia. Destaca, 
ainda, que a própria disposição clássica dos assuntos nos livros didáticos (primeiro 
Geografia física: clima, relevo, etc., depois aspectos populacionais) alimenta enunciados 
onde as sociedades de alguma forma se acomodam ao ambiente físico, veiculando 
fortemente a localização geográfica com as identidades étnicas e relacionando ambas com 
as atividades econômicas. Esse discurso, que vincula localização geográfica com etnia e 
modo de vida, só é rompido ao tratar do mundo ocidental branco (europeus e habitantes da 
América Anglo-Saxônica), já que o homem branco é aquele (segundo esses materiais 
didáticos) que consegue “subjugar a natureza através do avanço tecnológico, sendo, 
portanto sua constituição étnica mais forte do que a constituição física dos locais onde estão 
inseridos” (2012, p.109). 

Na busca de romper com esse círculo vicioso da discriminação e da falta de 
oportunidades, em 2003, o Governo Federal sancionou a Lei nº 10639/03 instituindo a 
obrigatoriedade do ensino da História da África e dos africanos no currículo escolar dos 
Ensinos Fundamental e Médio e o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, 
em referência à Zumbi dos Palmares, último líder do Quilombo que lhe dá nome. Santos 
(2011), tratando da relação entre essa Lei e o Ensino de Geografia, observa que essa 
legislação reposicionou o papel do negro na educação, denunciando e problematizando o 
que antes era silenciado, tendo nesse, seu aspecto positivo. No entanto, destaca que a 
existência dessa lei não garante uma educação antirracista em Geografia, pois o trabalho da 
temática racial nas aulas desse componente curricular esbarraria, nas palavras dele, em 
fatores reguladores: o livro didático, que costuma não abordar esse assunto e com o qual o 
professor tem muita dificuldade de romper; e a pressão de outros colegas professores de 
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Geografia, que cobram o trabalho com os conteúdos clássicos da disciplina sob risco de 
perder continuidade e pré-requisitos de uma série para outra. 

Essas visões de mundo, (re) construídas pela escola, contribuírem para a manutenção 
das práticas racistas. Questionados se existe racismo no Brasil, os alunos todos 
responderam que sim e também admitiram que os negros passam por mais dificuldades que 
os brancos na sociedade, seja em relação ao mercado de trabalho, seja nas abordagens 
policiais e em simples passeios nas lojas, quando são “vigiados” por seguranças e 
vendedores. Durante as aulas, alunos negros/as relataram situações de discriminação 
sofridas por eles, por amigos ou familiares, inclusive no ambiente escolar. No entanto, 
embora todos constatem a existência do racismo, ninguém se denunciou como racista, 
gerando uma situação já contatada em outros trabalhos sobre o assunto: existe o fenômeno, 
mas não o agente, somos um país de vítimas sem algozes, pois não existem racistas!  

Na escola, o/a aluno/a negro/a é vítima do racismo na forma de xingamentos, 
geralmente através de apelidos pejorativos que delimitam espaços e diferenciam 
tratamentos e relações. Nos murais e paredes das escolas e salas de aula esses alunos “de 
cor” não se veem representados, nem sequer nos livros didáticos e audiovisuais, a não ser 
como os pobres, escravos ou bandidos. Para problematizar essas representações do/a 
negro/a, assistimos ao vídeo Vista minha pele, que mostra uma sociedade onde os negros 
são privilegiados social e economicamente em relação aos brancos, discriminados e 
invisibilizados pela mídia. Ao inverter as posições sociais, foi possível desnaturalizar 
algumas situações cotidianas, como a pouca quantidade de negros nas novelas e na 
publicidade em relação à distribuição étnica da população (situação que já foi muito pior) e 
a prevalência da população branca nas áreas nobres da cidade. Após, os alunos foram 
orientados a escrever, a partir de questões envolvendo o filme. 

Em conversa após o filme, o bullying sofrido pela protagonista na escola foi à situação 
que mais incomodou os alunos, gerando uma catarse de exemplos de discriminações, 
presenciadas ou vivenciadas na nossa escola. Distinguiram diversas violações de Direitos 
Humanos naquilo que assistiram, desde discriminação retratada até a pobreza da 
comunidade onde se passa parte da história. O fato de a escolha da Miss Festa Junina ser a 
venda de votos foi percebida como uma desvantagem óbvia para a personagem Maria, em 
relação à colega “negra” e, nessa “troca de papeis”, rica. 

Sobre o que mais os/as incomodou no ao assistirem o vídeo: 
 
SHERON (15 anos): A cena de bullyng contra a Maria. É pura maldade, 
humilham sem motivo.  
JOAO (14 anos): O professor que pensa que a aluna passa fome. Sempre acham 
que o negro é coitadinho, abandonado, sem família.  
EDUARDA (15 anos): Na escola também acontece o bullyng, no recreio, na sala 
de aula, se a pessoa é negra, gorda, por qualquer coisa.  
 

As falas dos alunos demonstram algo facilmente percebido no cotidiano escolar, seja 
no recreio, em aula, no atendimento aos pais dos alunos: a escola, tal qual a sociedade da 
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qual faz parte, discrimina e inferioriza, através das agressões e xingamentos praticados 
pelos alunos, pela displicência de alguns/as professores/as junto aos estudantes, pelo 
atendimento pouco comprometido dos setores da instituição às dúvidas dos responsáveis 
pelos/as alunos/as. Enfim, ao “fechar os olhos” e esperar que, ao não expor o problema, 
solucionado ele estará, a escola estimula o preconceito. Como no mito de Procusto, a escola 
acaba por supliciar os alunos negros ao não dar-lhes voz e representatividade, ao não 
garantir a igualdade de direitos que advém da celebração das diferenças dentro do grupo. 

Sobre a comunidade onde Maria, personagem principal do vídeo, mora, os alunos 
identificaram características comuns à outras comunidades em áreas de vulnerabilidade 
social brasileiras, inclusive a da nossa própria comunidade escolar. Os vários problemas 
sociais presentes nesses lugares, como a falta de acesso a equipamentos urbanos (sistema de 
transporte de qualidade, calçamento, asfalto, postos de saúde e creches), a questão do 
subemprego e da precariedade das moradias, forma apontadas. Dessa forma, consolida-se a 
atuação do assunto trabalhado nas aulas de Geografia em seus cotidianos e a possibilidade 
de oportunizar uma visão crítica e reflexiva frente às transformações do espaço geográfico 
e as intervenções políticas e econômicas nesse espaço. 

Sobre a comunidade onde vivia Maria e as violações de direitos inerentes a esse lugar, 
os alunos responderam:  

 
ERICA (14 anos): Parecida com a da nossa escola, feia, com casas pequenas e 
pobres. Às vezes falta luz e água. As crianças não tem onde ficar, então ficam na 
rua. Não tem bons empregos, então as pessoas fazem “bicos”. Aqui perto da 
nossa escola tem asfalto e pedras, lá é de chão batido. Às vezes, a polícia é 
muito violenta nessas comunidades.  
MARIA (14 anos): Carente, sem praças, sem asfalto, sem carros. Algumas casas 
bem precárias, de tábuas. Nos locais mais pobres, as pessoas não tem bom 
atendimento médico e faltam creches e professores recente aos nas escolas  
 

Quando perguntados se a situação do racismo está mudando no Brasil, encontramos a 
seguinte situação: alguns alunos disseram que a situação está melhorando, e usaram como 
exemplo as cotas raciais, que proporcionaria uma oportunidade de “subir na vida” aos 
jovens negros; outros alunos disseram que a situação está igual ou piorando, e citaram 
justamente as “cotas raciais” como um exemplo de discriminação, pois, segundo eles, 
deixaria subentendido que os “negros são menos capazes”. 

 
SOPHIE (14 anos): Os negros têm cotas para entrar na faculdade, mas ainda não 
conseguem empregos bons como os dos brancos. Geralmente seus empregos são 
na faxina, ou como pedreiros, camelôs, etc.  
MAURICIO (14 anos): Tem melhorado um pouco, mas as cotas para a 
faculdade acabam aumentando a discriminação, pois dizem que o negro tirou a 
vaga de um branco, que ele é burro. Acho que as cotas deveriam ser para os 
pobres, independente da cor da pele.  
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NATHALIA (14 anos): O Brasil está mudando em partes. Hoje vemos mais 
negros nas faculdades e na televisão. Mas ainda existe muito racismo, os negros 
são xingados. 
 

Retomando a ideia de que a identidade tida como norma é descaracterizada como 
identidade, ou melhor, não é percebida como diferença, vemos ainda, grande destaque na 
imprensa quando negros ocupam posições que tradicionalmente não seriam seu espaço, 
onde o “normal” seria a ocupação por um branco. Assim, quando um negro torna-se 
protagonista de uma novela, ministro, cientista reconhecido, etc., cria-se um espetáculo em 
torno do assunto. Esse destaque populista acaba legitimando o discurso de que “é só querer 
que se consegue”, “tem que correr atrás”, dentre outros, que acabam por deslegitimar as 
políticas sociais e as campanhas de conscientização contra o racismo. O diferente, sempre 
invisibilizado, é posto em destaque quando “fora do seu lugar”. 

Essa questão da suposta falta de empenho dos/as negros/as e de certa “vitimização” da 
qual os/as negros/as são acusados ao buscarem direitos, denunciarem discriminações e 
apoiarem causas que lhes permitam concorrer com os brancos em condições mais justas, 
pode ser percebida através das falas do pai da menina rica. Com o discurso de que “no 
Brasil os direitos são iguais para todos” ele desconsidera a questão do racismo como algo 
institucionalizado em nosso país, retroalimentado por décadas de descasos e omissões do 
poder público para com violações de direitos dessas populações. Essa atribuição da culpa 
ao povo negro por suas próprias misérias pode ser verificada na fala de alguns estudantes. 

Já, outros alunos denunciaram que essa fala de que “os brancos carregaram o país nas 
costas” vêm do silenciamento da história oficial sobre a contribuição dos negros para a 
economia, cultura e sociedade brasileira. Portanto, os livros didáticos, as novelas e a mídia 
impressa, dentre outros, tiveram seu papel de criar uma realidade distorcida sobre a atuação 
de negros e brancos na constituição daquilo que hoje é o Brasil. 

 
IGOR (15 anos): O pai da Maria disse que os brancos “carregaram” o Brasil nas 
costas porque acha que os negros não ajudaram em nada.  
MATHEUS (15 anos): Ele não valoriza o trabalho dos negros na sociedade, acha 
que só os brancos fizeram coisas importantes pelo país. Os negros sempre 
trabalharam, produziram coisas, mas, às vezes isso não aparece tanto quanto ao 
que os brancos fazem.  
ANA (15 anos): O pai da guria acha que os negros ficam esperando pelo ovo na 
galinha, que eles não lutam muito para conseguir as coisas. Tem que “correr 
atrás”. Se lutar, a gente sempre consegue  
 

Sobre os motivos que levam os jovens das áreas de periferia, na maioria negros/as e 
pardos/as, a abandonarem a escola, as respostas dadas pelos alunos são bastante familiares 
à realidade na qual estão inseridos e, vem de encontro, com aquilo que trabalhamos nas 
aulas de Geografia ao tratarmos do processo de Globalização: aumento das desigualdades 
entre ricos e pobres, necessidade maior de qualificação para manter-se no mercado de 
trabalho formal, precarização das relações de trabalho e subemprego, entre outros. Assim, 
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facilmente, os alunos estabeleceram essas relações e detectaram as dificuldades que José, 
amigo de Maria teria para inserir-se no mercado de trabalho formal. Esse obstáculo, como 
já discutido nessa dissertação, leva a continuidade do “círculo vicioso” de miséria e 
discriminação pelo qual os/as negros/as são submetidos há décadas. 

 
SHERON (15 anos): O menino saiu da escola para trabalhar e ajudar a família. 
No futuro ele vai ter muita dificuldade de conseguir um trabalho bom, porque 
hoje precisamos de muito estudo para conseguir uma vaga legal. Sem estudo, ele 
provavelmente só vai conseguir empregos que pagam pouco e são mais pesados, 
e sem carteira assinada. Se ele ficar doente ou sofrer um acidente, fica sem 
salário, dependendo da ajuda da família.  
 

Enfim, perguntados diretamente se “O Brasil é um país racista?”, embora ninguém se 
admita racista, todos consideram o racismo como algo estabelecido em nossa sociedade: 

 
IGOR (14 anos): Sim, até os artistas negros sofrem bullyng no facebook. Nas 
ruas, os negros são tratados como ladrões e apanham na polícia.  
 

Ao socializarmos as questões, problematizei as cotas raciais, através do argumento de 
rompimento desse “circulo vicioso” de empobrecimento no qual a população negra está, 
em parte, imersa, o que foi considerado por uma parte da turma; outra parte manteve-se 
rechaçando as cotas, em razão da tal igualdade absoluta de oportunidades que seria o justo 
(reproduzindo, por ironia, a charge trabalhada há algumas semanas, onde animais 
diferentes tinham que subir na árvore).Assim, percebo que, embora na teoria, no caso 
hipotético todos tenham percebido o absurdo do processo seletivo baseado em tarefas 
impossíveis para um grupo, quando damos cara à esses diferentes, as ações que buscam 
alguma equidade passam a ser vistos como privilégio. Apesar disso, ao resgatar o trabalho 
feito a partir da charge, onde diferentes animais tinham que subir em uma árvore para um 
processo seletivo, os alunos relacionaram os negros com aqueles que teriam menores 
condições de executar a tarefa e, assim, por analogia, “subir na vida”.  

Todos, embora não se reconheçam como racistas, defendem que o Brasil é um país 
racista, dentro daquela constatação esquizofrênica já aqui citada, da presença do fenômeno 
sem o agente executor. Essa aparente contradição repercute uma realidade presente na 
sociedade: admitimos que existe racismo, mas de alguma forma culpamos os negros pela 
situação pelo qual são vítimas, embora não consigamos explicar de onde tiramos essa 
opinião. Como diz Harari (2015, p. 151), “os preconceitos impregnaram a hierarquia 
imaginada em um nível ainda mais profundo da consciência humana”.  
 
 
7. Algumas considerações sobre diferentes e currículo de Geografia 
 

Nessa escrita foi realizada a discussão entre o referencial teórico sobre 
identidade/diferença e os escritos dos meus alunos, feitos a partir de situações de 
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aprendizagem propostas por mim, sobre os diferentes selecionados para essa pesquisa, 
relembrando: mulheres, gays e negros. Esse embate entre o que os autores dizem sobre os 
diferentes e o que meus alunos/as falam/escrevem sobre a mesma identidade pode ser 
considerada como o corpo dessa pesquisa e razão de ser da mesma. Verifiquei através dessa 
“acareação” entre esses diferentes escritos o quanto meus alunos reproduzem aquilo que os 
pesquisadores destacaram como sendo “senso comum” ou uma fala desprovida de 
embasamento e crítica mais apurada. Esses ditos também se encontram na imprensa, nas 
conversas familiares e entre amigos. Essas opiniões despretensiosas e sem compromisso 
com referências ou estudos mais aprofundados, esse “falar sobre o outro” que estamos tão 
acostumados, determina, em grande parte, as violências e discriminações para com aqueles 
que estão “com os pés e as mãos para fora”, retomando o mito de Procusto. São esses ditos 
que legitimam a violência contra os mais pobres, os negros, as mulheres “sem marido”, os 
refugiados. São esses discursos que sobrepõem a cor da pele, o gênero ou a orientação 
sexual à competência ou a excelência acadêmica de uma pessoa. São esses modos de 
pensar e esses ditos que condicionam a escolha de governantes, as postagens de apoio ou 
ódio nas redes sociais, a audiência dos programas de rádio e televisão e o engajamento às 
causas e manifestações públicas. 

Dessa forma, problematizar esses “sensos comuns” nas aulas de Geografia pressupõe 
(re) mexer com uma série de valores e discursos familiares e comunitários. Essa é, também, 
uma função da escola: contribuir para o processo civilizatório, extrapolar “achismos” e 
posições pré-concebidas, privilegiar o pluralismo de ideias, exercitar a argumentação 
embasada sobre fatos e versões desses fatos. Portanto, não é para mim nenhuma celeuma 
contrariar o entendimento das famílias sobre o que é ou não aceitável, pois o fazemos de 
forma a respeitar inclusive essas diferenças de pensamentos trazidos pelos alunos de suas 
casas. Mas é óbvio que esse confronto não é fácil, algumas vezes é desconfortável para eles 
e para mim, principalmente quando tocamos em dores que se procura esquecer: o racismo, 
as humilhações, os abusos e a violência doméstica, enfim, todas as misérias que também 
nos constituem como sujeitos.  

Embora não seja possível mensurar as prováveis mudanças de entendimento e 
comportamento dos alunos em relação às temáticas trabalhadas, vejo méritos em 
simplesmente por em relevo seus pré-conceitos e preconceitos, possibilitando-os exercitar 
uma argumentação que supere o “porque sim” que cotidianamente utilizamos, para 
empregarem, ainda que de forma incipiente, relações entre suas opiniões e textos, vídeos, 
discussões apresentadas na disciplina de Geografia e em outros componentes curriculares. 

Essa pesquisa mobilizou os ditos dos meus alunos e meus também. A busca por 
referencial teórico feita para embasar a discussão sobre a Educação em Direitos Humanos e 
os diferentes trouxe embasamento e argumentação para minhas próprias ideias. Se antes eu 
sentia uma indignação difusa a respeito de alguma discriminação ou violação de direitos, 
hoje consigo me posicionar a respeito, pois sei as condicionantes dessa discriminação, no 
que ela está baseada, quais as contradições que estão embutidas nos discursos em que se 
apoiam esses preconceitos e ódios, etc. As leituras me trouxeram segurança ao defender os 
Direitos Humanos na minha atuação profissional e na minha vida pessoal. Sobre isso, 
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entendo que foi um acerto a adoção dos Estudos Culturais como guia do percurso 
investigativo dessa pesquisa. As leituras envolvendo os Estudos Culturais me 
possibilitaram discutir sem amarras e formalismos a questão dos diferentes, dando-me 
liberdade na busca por referências a essa pesquisa e a sua constituição metodológica. 
Oportunizou-me o contato com temas e autores que com os quais eu não tivera contato no 
meu percurso acadêmico anterior, me possibilitando agregar novas leituras aos meus 
próprios discursos.  

Esse artigo, bem como a dissertação de onde ele se originou, se junta às escritas de 
outros pesquisadores na construção de embasamento teórico sobre o tema da Educação em 
Direitos Humanos, do papel da escola na (re) constituição de identidades e diferenças na 
escola e do papel da Geografia na discussão de temas contemporâneos envolvendo minorias 
e grupos socialmente desfavorecidos. Se considerarmos o quão poucos são os trabalhos 
nessas áreas, espero que esse trabalho seja mais uma gota em um oceano de possibilidades 
de estudos a serem realizados. Embora, eu própria e os interlocutores dessa escrita 
possamos fazer críticas a respeito das atividades propostas aos alunos/as e sua condução em 
aula ou das discussões realizadas a partir dos ditos dos alunos/as, é preciso considerar a 
validade da tentativa de não fazer da Geografia na escola um fim em si mesma, mas antes 
uma Geografia como possibilidade de entendimento e, principalmente, de atuação no 
mundo. Extrapolar o acúmulo de informações, ainda comum à Geografia escolar, sob o 
risco de transformar nossas aulas em um elenco de curiosidades e informações isoladas 
sobre lugares e povos, como em um Discovery Channel pouco atrativo e de baixa qualidade 
e, assim, nos fazermos obsoletos. Ou, como nos fala Kaercher, uma Geografia Escolar que 
nos permita (...) “humanizar a Terra com uma espacialidade mais justa e fraterna que 
permita aos estratos mais deserdados não só saciarem a fome de pão, mas também de 
poesia e fantasia.” (2014, p.254). A Geografia precisa, na escola, ter uma existência mais 
digna do que ser um repositório de curiosidades. 

Para meus alunos, acredito que o percurso investigativo para o qual contribuíram 
agregou a eles a oportunidade de experimentarem o estranhamento em relação a si próprios 
e seus pares, sobre como se percebem, como entendem suas identidades e diferenças em 
relação à seus pares, que se deem conta das violações de direitos que submetem e ao qual 
estão submetidos enquanto jovens, meninos/meninas, negros/brancos, gays/heteros da 
periferia de Porto Alegre. Percebo que passaram a espacializar essas garantias/violações, 
dando-se conta de que seriam outras as atuações/omissões dos diversos agentes, caso 
alguns dos fatores mudasse: sexo, condição social, localidade, idade, cor de pele, orientação 
sexual, etc. Ao espacializar essas demandas, dão se conta de que o que sofrem não é só pelo 
que eles são, mas pela posição que ocupam no contexto social. E assim, melhorar suas 
vidas passa, principalmente, em modificar esse contexto. 

Finalmente, o crescimento e a aprendizagem ocorrem no diálogo de homens e 
mulheres, adultos e jovens, comprometidos com a transformação das coisas em prol da 
melhoria da vida humana, da capacidade de criar e recriar. Acreditar nas pessoas, nos 
alunos, no potencial inerente a todos de se transformar é fundamental para a educação. Por 
isso deve-se fazer a vigilância constante da nossa prática, daquilo que é transmitido nas 
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entrelinhas da rotina escolar, na escolha dos conteúdos, na seleção daquilo que é dito, de 
como é dito e daquilo que é silenciado. Das coisas e pessoas que são vistas ou invisíveis no 
cotidiano da sala de aula. Se, essa potência que atribuímos à educação é uma utopia, 
reconheçamos nisso o seu valor, porque mais importante que o fim da jornada é a trajetória, 
e é longo o caminho para quem persegue a utopia. 
 
 
Notas 
 
1. Como o material que ficou conhecido como ‘Kit Gay”, parte do programa ''Brasil sem Homofobia'' – lançado com o 

objetivo de combater a violência contra gays, lésbicas, travestis, transexuais, entre outros grupos – mirava na 
formação de educadores para tratar das questões de gênero e da sexualidade em sala de aula. Pela repercussão 
negativa entre grupos conservadores, não foi distribuída para as escolas, estando, no entanto, disponível na internet.  
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