
423

I S B N
978-85-7915-171-2

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: MATIZES DA INVISIBILIDADE E DA EXCLUSÃO

FRANCISCO ARRAIS NASCIMENTO
Mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: 

francisco.arrais.nascimento@gmail.com

FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR
Mestrando em Psicologia pela Universidade de Fortaleza – Unifor. E-mail: freud.g@bol.com.br

Introdução

O positivismo ou movimento positivista é  considerado uma 
linha teórica da sociologia, criada pelo pesquisador francês Augus-
te Comte, que começou a atribuir fatores humanos nas explicações 
para as possíveis explicações para os mais diversos assuntos do co-
tidiano, contrariando o tripé monolítico da razão, da teologia e da 
metafísica que dominavam os conhecimentos científicos e sociais 
do período de comte. 

Analisando de outra forma, os positivistas abandonaram os 
arcabouços corriqueiros de sua época a busca pela explicação de 
fenômenos externos, como a criação do homem, por exemplo, para 
buscar explicar coisas mais práticas e presentes na vida do homem, 
como no caso das leis, das relações sociais e da ética.

Segundo Comte, o “método positivista consiste na observa-
ção dos fenômenos, subordinando a imaginação à observação. O 
fundador da linha de pensamento sintetizou seu ideal em sete pala-
vras: real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Comte 
preocupou-se em tentar elaborar um sistema de valores adaptado 
com a realidade o mundo vivia na época da Revolução Industrial, 
valorizando o ser humano, a paz e a concórdia universal” mudando 
desta forma os conceitos adotados na época.

O movimento positivista teve fortes influências no Brasil, 
tendo como sua representação máxima, o emprego da frase posi-
tivista “Ordem e Progresso”, extraída da fórmula máxima do Posi-
tivismo: “O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por 
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fim”, em plena bandeira brasileira. A frase tenta passar a imagem 
de que cada coisa em seu devido lugar conduziria para a perfeita 
orientação ética da vida social.

Embora o positivismo tenha tido grande aceitação na Euro-
pa e também em outros países, como o Brasil, e talvez seja, a base 
do pensamento da sociologia, as ideias de Comte foram duramente 
criticadas pela tradição sociológica e filosófica marxista, com des-
taque para a Escola de Frankfurt.

As metodologias integrativas em tempos hodiernos surgem 
como um movimento de desconstrução da realidade positivista 
adotada nos mecanismos de ensino aprendizagem dos últimos 200 
anos, onde o professor é o detentor do conhecimento e que o mes-
mo é o colocado como o “dono” da verdade, luz e razão, o aluno 
sempre um individuo sem luz como a própria origem da palavra 
aluno “sem luz”.

Assim a modernidade, compreendida segundo a obra de Mi-
chel Foucault entre o final do século XVIII, XIX e XX, apresenta con-
sigo todo um conjunto de procedimentos discursivos e institucio-
nais sobre a educação do corpo. Foucault foi o autor que, na maior 
parte de sua obra, dedicou-se a compreender todo um sistema de 
exercícios corporais que seriam a própria expressão do poder na 
modernidade. 

Segundo Foucault, o corpo foi o elemento central sem a qual 
o poder não teria condições de ser exercido. Para este autor, moder-
nidade e “disciplinarização” do corpo são correspondentes, visto 
que ao descrever o funcionamento da sociedade moderna, a partir 
do final do século XVIII, Foucault desvendou o funcionamento de 
uma série de dispositivos disciplinares presentes no interior das 
instituições que tomaram o corpo como objeto de sua ação.

Ao iniciar o seu texto sobre a disciplina do corpo, Vigiar e Pu-
nir, Michel Foucault evocou a imagem do “corpo máquina” de Offray 
de La Mettrie. Para este médico francês do século XVIII, o corpo dos 
homens seria como uma máquina e não se distinguiria em nada do 
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corpo dos animais. Empenhado na construção da idéia do “homem 
máquina”, Offray de La Mettrie negou até mesmo a existência do 
espírito, afastando-se do dualismo cartesiano. Para este médico, a 
diferença entre homens e animais se dava apenas pela diferença do 
“ponto de fermentação” da massa que compunha o homem. (ROUA-
NET, 2003, p. 38)

Para Foucault, o “corpo máquina”, por seu elemento de au-
tomação, foi o antecessor e a própria possibilidade da existência 
de um “corpo organismo” insuflado pela vida. Afinal, a idéia de 
vida adveio da possibilidade de se pensar um corpo composto 
por um conjunto órgãos e sistemas em funcionamento, isto é, di-
gestão, circulação, respiração, os quais, em ação, produzem a vida. 
O surgimento da idéia de vida em funcionamento como elemento 
fundamental para a abordagem do corpo e, consequentemente, do 
homem, deu-se com o nascimento da biologia como campo de in-
terrogação sobre o homem e sobre a vida. A partir desse momento, 
o homem foi tomado como uma expressão da vida biológica, toma-
do como um organismo, e o corpo como unidade biológica e lugar 
da vida humana.

Aspectos Metodológicos

A pesquisa em questão se apresenta como qualitativa de na-
tureza descritiva de foco exploratório. Em um primeiro momento 
se fez um estudo bibliográfico sobre a temática em questão e em 
seguida observações em espaços escolares na região do Cariri cea-
rense onde a pesquisa se desenvolveu.

A Escola Enquanto Espaço de Vivencia da Sexualidade 

A escola, por ser a instituição especializada na educação das 
novas gerações, tem sua finalidade específica e consiste em colocar à 
disposição dos educandos, mediante atividades sistemáticas e pro-
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gramadas, o patrimônio cultural da humanidade. Pressupomos que 
esse patrimônio, no que consiste de mais importante, esteja concen-
trado nas matérias escolares, entretanto nem sempre isso acontece, 
visto que o currículo escolar geralmente, não inclui as experiências 
humanas mais significativas, mas apenas parcelas dessas experiên-
cias, aquelas que mais interessam aos grupos dominantes. 

Foucault (2009) nos faz pensar a Escola como aparelho de 
exame ininterrupto através da comparação de “um com todos”, a fim 
de medir e sancionar. Ao mesmo tempo em que o “mestre” transmi-
te seu saber ele levanta um campo de conhecimentos a respeito dos 
alunos. A escola, portanto, é percebida enquanto o local de elabora-
ção da pedagogia que passa a ser ciência. Os sujeitos assim passam 
por uma vigilância continua, e uma visibilidade obrigatória. 

Ao entrar no campo da disciplina Foucault (2009) traz a 
ideia de docilidade. Os métodos que permitem o controle do corpo, 
que o sujeitam constantemente é chamado “disciplina”. Processos 
disciplinares existiam, mesmo antes dos séculos XVII e XVIII, nos 
exércitos, nos conventos e nas oficinas, mas após isso, tornaram-se 
formulas de dominação. Não podem ser chamadas de escravidão 
nem de domesticidade, nem de vassalidade, nem de ascetismo do 
tipo monástico , mas uma arte no corpo humano . O que essa arte 
visa é a formação de uma relação que torna o corpo mais obediente 
e mais útil na mesma proporção. Faz do corpo uma aptidão, uma 
capacidade que a disciplina procura aumentar. 

O dispositivo panóptico, descrito por Foucault, constitui uma 
“máquina”, idealizada por Bentham no século XVIII, cuja arquitetu-
ra é formada por uma torre central e uma construção circular peri-
férica. Nesta se encontram indivíduos a serem vigiados – prisionei-
ros, loucos, escolares, trabalhadores, isolados em células, formando 
uma coleção de individualidades separadas – enquanto naquela se 
encontram os vigias. As salas da construção periférica são deter-
minadas por janelas externas (por onde entra a luz) e por janelas 
internas (frente a torre central). E é justamente essa a eficiência do 



427

Comunicações
GT 2 • INSTITUIÇÕES E CULTURA ESCOLAR

XII ENCONTRO CEARENSE DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
II ENCONTRO NACIONAL DO NÚCLEO DE HISTÓRIA E MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO

I S B N
978-85-7915-171-2

dispositivo panóptico: “ver sem ser visto”; da torre é possível ver 
tudo o que acontece no prédio externo, ao passo que este nem sabe 
se é, ou não, vigiado. “A visibilidade é uma armadilha”. Tal óptica foi 
empregada em larga escala durante longe período de tempo como 
forma mais eficiente de desenvolver corpus dóceis e produtivos e 
assim aptos a viver em sociedade. 

As pedagogias da modernidade foram reorganizadas através 
do implemento do poder disciplinar. O poder disciplinar estendeu-
-se a todo o corpo social, mas foi nas instituições educativas que 
seus efeitos se fizeram sentir mais intensamente. Através de téc-
nicas de domesticação, normalização e individualização, os cor-
pos tornaram-se dóceis e úteis, servindo para construir uma nova 
forma de subjetividade , o indivíduo , e uma outra organização do 
campo do saber1. Entretanto, a discussão sobre essa produção cul-
tural e discursiva2 de identidades masculinas e femininas ainda não 
é tratada de forma significativa no cotidiano escolar, perpassando 
por diferentes representações de gênero e por variadas formas de 
preconceito, fato que motiva nossa pesquisa. 

A Sexualidade Enquanto Diversidade Adentra ao Universo Escolar 

A ideia de orientação sexual é caracterizada pela passagem 
de informações sobre temas ligados a sexualidade, que favorece 
discussões, reflexões, questionamentos sobre posturas, tabus, re-
gras, valores, relacionamentos interpessoais e comportamentos 
sexuais3. Essa definição se diferencia da conceituação de educação 
sexual que corresponde ao processo de aprendizagem sobre sexua-
lidade de maneira formal e ao longo do ciclo vital, sendo relaciona-
da pelas práticas culturais. 

1 Ver Foucault, 1987. Historia da sexualidade Vol. I. A vontade de saber. 
2 Ver Foucault, 1996. A ordem do discurso.
3 Ver parâmetros curriculares nacionais (PCN) vol. 10 – Pluralidade cultural e orien-
tação sexual, 1997.
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O acesso ao conhecimento e a ampliação da informação so-
bre temas relacionados a sexualidade e a saúde reprodutiva, ofe-
rece benefícios para o aluno e para a comunidade em que está in-
serido. O sujeito em ambiente escolar é transformado em agente 
multiplicador da informação, levando e ampliando o conhecimento 
para suas vivencias fora do contexto escolar. 

A orientação sexual torna-se importante na escola dado as 
demandas sociais que transcendiam as ruas e adentravam o am-
biente escolar que na época silenciava quanto ao tema. A partir da 
década de 80, devido emergência desencadeada pela epidemia da 
Síndrome da Imuno Deficiência Adquirida – AIDS e principalmen-
te pela ideia de formação de grupos de risco que estimulavam o 
aumento da ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis – 
DST/AIDS e de gravidez na adolescência. 

Nesse sentido vale a pena ressaltar que de acordo com Bul-
garelli (2004): 

A diversidade como valor fortalece e se fortalece com o 
movimento de responsabilidade social corporativa porque, 
alem de tudo, está identificada com os interesses legítimos 
da sociedade e contribui para a superação de desigualdades 
intoleráveis geradas pela discriminação arbitrária, sem jus-
tificativa, injustas, portanto (BULGARELLI p. 7, 2004 ). 

Nesse sentido, podemos vislumbrar a possibilidade de pensar 
uma educação inclusiva que possibilite o acesso de todos a aprendi-
zagem em escolas regulares. Portanto, quando percebemos a possi-
bilidade de conviver com as diferenças e, assim, com a diversidade 
vale salientar o que pensa SANTOS apud BULGARELLI, 2004 “Temos 
o direito de ser igual quando a diferença nos inferioriza, temos o di-
reito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza”. 

Também contribui nesta perspectiva: 

Nós somos todos diferentes e a maneira como se reprodu-
zem os seres vivos é programada para que o sejamos, é por 
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isso que homem teve a necessidade , um dia , de fabricar 
o conceito de igualdade. Se nós fossemos todos idênticos 
como uma população de bactérias, a ideia de igualdade se-
ria perfeitamente inútil (FREIRE, p.98.1992) 

É nesse prisma político e ético, que nosso olhar paira frente à 
possibilidade de que através da prática social da inclusão na escola, 
e não apenas da frequência ou integração parcial neste ambiente. 
Nas últimas décadas do século XX e em pleno século XXI, vemos 
governos, organismos internacionais, instituições e estudiosos dis-
cutindo novos paradigmas de inclusão escolar. Pensar no outro, no 
diferente, na diversidade, é pensar na possibilidade de reduzir e 
eliminar as barreiras do preconceito, da discriminação e da desi-
gualdade. 

Neste contexto, Dussel (2001) apud Oliveira (2006) afirma: 

Aceitar o argumento do outro supõe-se o aceitar o outro 
como igual, e esta aceitação do outro como igual é uma po-
sição ética, é o reconhecimento ético ao outro como igual, 
quer dizer, aceitar o argumento não é somente uma questão 
de verdade, é, também uma aceitação da pessoa do outro 
(p.70). 

A inclusão escolar não pode , portanto, estar pautada no 
principio da normatização, em que as diferenças apresentam-
-se enquanto obstáculos aos processo educativos. Nesse sentido, 
ressalta-se que o papel primordial do educador é promover jun-
tamente com os alunos o rompimento de barreiras e a quebra de 
paradigmas, favorecendo a ressignificação da ideia de educar. Exer-
cendo uma pratica inclusiva que toma por foco as praticas sociais 
educativas, nas quais a inclusão social se constitui enquanto direito 
de todos. 

Pensar no outro, no diferente, na diversidade é pensar na 
possibilidade de conviver junto mesmo que no grupo possa haver a 
diferença. Nesse sentido vale a pena ressaltar que: 
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A diversidade como valor fortalece e se fortaleza com o 
movimento de responsabilidade social corporativa porque, 
além de tudo, está identificada com os interesses legítimos 
da sociedade e contribui para a superação de desigualdades 
intoleráveis geradas pela descriminação arbitraria, sem jus-
tificativa, injustas, portanto. (BULGARELLI, 2004,p.9) Assim 
compreende-se que a inclusão, se legitima a partir da ne-
cessidade de que todos/as, sem distinção devem fazer parte 
de todos os contextos, inclusive no ambiente escolar não 
importando portanto qualquer que seja a sua etnia, cultura, 
orientação sexual e deficiência.

E a Transexualidade na Escola? Um Desafio a Ser Vencido

Segundo Lourenço (2009), o termo Transgênero refere-se às 
pessoas cuja sua expressão física não corresponde ao papel social 
atribuído pela sociedade, sendo designado para referir-se a traves-
tis e transexuais. Tal discussão torna-se pertinente, a medida em 
que o “universo trans”, toma visibilidade e acaba por apresentar 
as fronteiras que separam travestismo e transexualismo de formas 
bastantes tênues. No entanto, ocorrem algumas situações em que 
indivíduos que se autodeclararam travestis passam a se identificar 
como transexuais e reivindiquem para si a cirurgia de transgenita-
lização. Necessário se faz mencionar que alguns sujeitos não vincu-
lam a transexualidade à cirurgia. 

O que marcou o nascimento da transexualidade foi a inter-
venção cirúrgica praticada por Christian Hamburger, na Dinamarca, 
em 1952, em um jovem de 28 anos chamado George Jorgensen, ex-
-soldado do exército norte-americano. No ano seguinte, Harry Ben-
jamin (1966/1999), a partir deste evento, cria o conceito de transe-
xualismo. Apoiado nos avanços dos estudos biológicos do século XX, 
em especial os estudos genéticos, o autor se propôs que não haveria 
uma divisão absoluta entre “masculino” e “feminino”, sendo inade-
quada a determinação do sexo do indivíduo baseada puramente nas 
diferenças anatômicas. Para ele, o sexo seria composto por diversos 
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componentes: cromossômico, genético, anatômico ou morfológico, 
genital, gonádico, legal, germinal, endócrino (hormonal), psicológi-
co e social -, sendo a predominância de um destes fatores o que vai 
definir o sexo do indivíduo, em conjunto com a influência do meio 
social sobre o comportamento, justificando assim a cirurgia, numa 
tentativa de adequação do sexo. (ARAN; ZAIDHAFT; MURTA, 2009).

Assim a transexualidade é uma fronteira marcada por dife-
rentes definições, sendo que o termo transexualismo é hegemôni-
co no discurso médico e passou a integrar a Classificação Interna-
cional de Doenças (CID) na sua versão mais recente, a CID-10. Por 
determinação do Ministério da Saúde, essa classificação passou a 
vigorar, no Brasil, em 1º de janeiro de 1996, e, à medida em que es-
tabelece uma classificação de síndromes psiquiátricas (chamadas 
de transtornos), fornece, em suas Descrições Clínicas e Diretrizes 
Diagnósticas, critérios específicos para que um determinado diag-
nóstico possa ser estabelecido. Nesse documento, que deve ser se-
guido nas avaliações médicas oficiais, o transexualismo está catalo-
gado no grupo F6, que se destina aos diversos tipos de transtornos 
de personalidade e de comportamento de adultos. Está classificado 
no F64, Transtornos de Identidade Sexual e especificamente: 

O Transexualismo: Um desejo de viver e ser aceito como 
um membro do sexo oposto, usualmente acompanhado por 
uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu pró-
prio sexo anatômico, e um desejo de se submeter ao trata-
mento hormonal e cirurgia para tornar seu corpo tão con-
gruente quanto possível com o sexo preferido (OMS, 1993 
apud TEIXEIRA, 2009).

Diferentemente, no, Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais- DSM-IV, classificação utilizada pela Asso-
ciação Psiquiátrica Americana (1995), o termo transexualismo dá 
lugar ao Transtorno de Identidade de Gênero, cujos critérios diag-
nósticos são: a) uma forte e persistente identificação com o gênero 
oposto (não meramente um desejo de obter quaisquer vantagens 
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culturais percebidas pelo fato de ser do sexo oposto); b) descon-
forto persistente com seu sexo ou sentimento de inadequação no 
papel de gênero deste sexo; c) a perturbação não é concomitante a 
uma condição intersexual física; d) a perturbação causa sofrimento 
clinicamente significativo, ou prejuízo no funcionamento social, ou 
ocupacional, ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo.

No Brasil, a Resolução nº. 1428/9713 do Conselho Federal 
de Medicina autorizou a realização, como procedimento experi-
mental, de cirurgias do tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia 
e ou procedimentos complementares sobre gônadas e caracteres 
sexuais secundários para tratamento do transexualismo. Esse pode 
ser considerado um marco para o surgimento de programas visan-
do à realização da cirurgia de transgenitalização. A Resolução esta-
beleceu os critérios para as intervenções cirúrgicas que, até então, 
seriam consideradas como crime e o autor (médico) sujeito a pro-
cesso. (TEIXEIRA, 2009)

Assim a Transexualidade pode ser considerada uma condi-
ção em que usualmente o homem e a mulher transexual apresen-
tam uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu pró-
prio sexo anatômico, desejando fazer uma transição de seu sexo de 
nascimento para o sexo oposto (BENTO, 2006).

Tem-se a ideia de um corpo perfeito, que na contemporanei-
dade traz um padrão idealizado, levando tais sujeitos à tentativa de 
estabelecer um padrão a ser seguido, uma perfeição a ser atingida. 
A beleza assim é tida como algo inalcançável que o sujeito se pre-
dispõe a romper barreiras e atingir limites extremos. 

Para tanto, o corpo no “universo trans” ocupa um espaço im-
portante. Benedetti (2000) afirma ser uma tentativa de nomear e 
classificar um conjunto de processos de transformações do sexo, 
que se expressam, sobretudo, através de práticas, usos e formas 
corporais distintas daquelas hegemônicas. Neste universo, o corpo 
é o sujeito e o ambiente onde estas transformações se desenvolvem 
e adquirem sentidos.
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Em meio a tal discussão compreende-se, segundo Tosta e Dal-
tio (2012), que os corpos são legítimos de existirem e devem estabe-
lecer uma coerência atrelando o corpo sexuado com as práticas es-
peradas. Pensava-se que corpos dotados de pênis se referenciavam 
ao masculino, gerando o sujeito “homem” que deveria interessar-se 
sexual e afetivamente por “mulheres”, assim como, corpos dotados 
de vagina se referenciavam ao feminino, gerando o sujeito “mulher” 
que deveria interessar-se sexual e afetivamente por “homens”, expli-
citando-se uma continuidade arbitrária. Porém, percebe-se que não 
existe um imperativo biológico unívoco, uma relação causal única, 
interligando os órgãos determinados a certas práticas sexuais, apre-
sentando arranjos muito diferentes do homem/pênis/ativo com a 
mulher/vagina/passiva,tal como travestis e transexuais. 

No caso dos sujeitos trans, tal corpo passa por um processo de 
composição/montagem, que segundo Benedetti (2000) se apresen-
ta como sendo o ato de vestir-se com roupas tidas como femininas. 
Este termo diz respeito a um processo de manipulação e construção 
de uma apresentação que seja suficientemente convincente, sob o 
ponto de vista dos indivíduos trans, de sua qualidade feminina. 

Benedetti(2000) prossegue referindo-se ao processo de 
montagem/composição dos corpos da seguinte maneira: 

[...] normalmente desde a puberdade, passam a produzir, a 
partir de um corpo com aparato genital masculino, um novo 
corpo com apresentação feminina [...] É quase como um se-
gundo nascimento, conforme a metáfora [...] um segundo 
nascimento com um novo corpo, com um corpo feminino, 
que tem, por sua vez, qualidades e atributos diferentes do 
corpo da mulher.(p.3)

As travestis e as transexuais fazem uso de uma série de téc-
nicas, produtos e investimentos para a produção deste corpo e da 
condição feminina. Cada pessoa vivencia este processo de uma for-
ma singular, com tempos e “fases” específicas, ainda que se possa 
estabelecer e visualizar regularidades neste processo de transfor-
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mação, passando do mais simples (sobrancelhas, pelos, cabelos, 
unhas, roupas, maquiagem, o nome) aos mais complexos (siliconi-
zação, hormonização, cirurgia).

Benedetti (2000) afirma que tais sujeitos constroem seus 
corpos e suas vidas na direção de um feminino, ou de algo que elas 
denominam feminino. Para tais sujeitos, se sentir mulher é uma 
expressão que já traz algumas evidências de como este feminino é 
concebido, construído e vivenciado por elas. O feminino trazido por 
elas não abdica totalmente de características masculinas, havendo 
impossibilidades. Portanto, se constitui em um constante fluir en-
tre estes polos, quase como se cada contexto ou situação propicias-
se uma mistura específica destes ingredientes, tanto masculinos 
como femininos. O feminino delas é sempre negociado, reconstruí-
do, ambíguo, ressignificado, fluido, que se quer evidente, mas tam-
bém confuso e borrado, às vezes, apenas esboçado. 

Considerações Finais 

Após o termino da análise dos dados conclui-se que a sexu-
alidade é ainda uma grande problemática, evidenciando assim a 
importância de uma visão mais ampla, com um enfoque voltado ao 
respeito à diversidade humana. Em que, um julgamento moral está, 
para além da categorização, uma vez que é preciso nessa perspecti-
va estabelecer um conjunto em que em ultima instancia exclua a o 
diferente. A discussão portanto, deve ser constantemente levantada 
pelos profissionais que atuam na perspectiva de uma educação in-
clusiva, no exercício criativo que permita às praticas educacionais, 
a compreensão da diferença para além dos ideais da normatização. 
Compreende-se ainda que existe toda uma construção histórica na 
qual os sujeitos travestis e transexuais são submetidos a um pro-
cesso de invisibilidade e colocados sob a condição de sujeitos abje-
tos em que o acesso a educação em muitas circunstancias é cercea-
da dada a condição histórico cultural em tais sujeitos estão imersos.
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