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Atualmente no Brasil e no mundo nota-se a crescente importância dada às discussões
relacionadas ao âmbito escolar e educacional de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros
(LGBTs), visando à implementação e o desenvolvimento de práticas mais inclusivas e
humanizadas. Enfatiza-se a necessidade de que os educadores se esforcem para garantir um
ambiente que transmita acolhimento e segurança a seus alunos. Algumas apostas são feitas no
desenvolvimento de recursos facilitadores do diálogo como estratégia de mudança neste
cenário.
Neste sentido, o Projeto de Conversações Públicas se apresenta como uma ferramenta
de interação dialógica, ou seja, possibilita que as pessoas conversem de formas diferentes das
quais estão habituadas devido à construção de um espaço favorável para discussão.
Consequentemente, favorece o surgimento de iniciativas que busquem compreender como a
educação e educadores têm lidado com temáticas delicadas que envolvem a população LGBT.
Em decorrência disso, na cidade de Maringá foi realizado um grupo de Conversação referente
à educação da população LGBT, no qual buscou-se facilitar o diálogo entre alunos e
profissionais atuantes na área da educação, contribuindo assim com a melhoria das relações
existentes. Foram convidados para participar deste encontro seis pessoas, sendo homens e
mulheres maiores de dezoito anos, associados a temas relacionados à sexualidade LGBT,
alunos ou educadores.
Esta pesquisa tem como objetivo identificar os sentidos construídos sobre a
participação neste grupo de Conversações Públicas pelos seus participantes e o modo como
essas pessoas articulam esta participação com a forma como se posicionam em relação à
violência, preconceito e as práticas de melhorias da educação da população LGBT.
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Para tanto, após aproximadamente um mês, entramos novamente em contato com os
participantes do grupo e solicitamos sua participação em uma entrevista. Estas entrevistas
foram audiogravadas. A metodologia utilizada para análise do material obtido na realização
desse trabalho foi proposta por Nascimento, Tavanti e Pereira (2014), de modo que podemos
destacar sua contribuição para a sistematização dos processos de transcrição e interpretação
das entrevistas. Em relação à transcrição das entrevistas, esses autores sugerem a realização
de duas etapas, que consistem na transcrição sequencial e na transcrição integral que foram
realizadas neste estudo.
De acordo com a sugestão de Nascimento, Tavanti e Pereira (2014), foi construído um
mapa dialógico após a realização dessas duas etapas iniciais, sendo formado por uma tabela
na qual estão presentes o nome do entrevistado, a localização de suas falas no decorrer da
conversa transcrita integralmente, bem como as principais temáticas identificadas na
transcrição sequencial, resultando na formação de eixos temáticos.
Foram elaborados sete eixos temáticos que se relacionavam a alguns assuntos
presentes nas entrevistas tais como: sofrimento e a mágoa causada pelo preconceito; o
compartilhamento de experiências e vivências parecidas; reflexão sobre o papel do educador;
sensibilização e identificação causada pela troca de experiências; possibilidade de escuta e
diálogo com o outro; preconceito e homofobia; diferentes efeitos que resultaram em uma
mudança de perspectiva.
Em relação à temática do sofrimento, Jussara, que se identifica como lésbica,
estudante, e futuramente será professora, menciona que se sentiu tocada com a história
compartilhada por Otávio, homossexual e atualmente professor universitário. Ela afirmou que
o bullying sofrido por esse participante durante toda sua vida em decorrência da existência de
preconceito e homofobia, fez com que esse professor negasse sua própria orientação sexual
por tanto tempo, resultando em um sofrimento extremo ao longo de muitos anos.
A presença da educadora Carmem no grupo, que se identificou como heterossexual e
encontra-se atuando como diretora de uma escola, teve importante efeito no grupo. Carmem
argumentou que em muitas situações relacionadas à sexualidade de seus alunos o que lhe
faltava era um amparo da lei para auxiliá-la a lidar com essas questões. Como essa temática
ainda enfrenta muita dificuldade para ser esclarecida e trabalhada nas escolas, tanto com
alunos como com familiares, muitas vezes os educadores encontram-se perdidos, seja por
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medo de que ao se comunicar com a família eles não serão compreendidos, ou pela falta de
experiência ao lidar com esses assuntos.
Desse modo, Jussara diz que sua participação no grupo lhe fez perceber que o desafio
dos educadores ao lidar com essas temáticas é muito maior do que ela imaginava, e que ela
nunca havia refletido sobre essa falta de amparo da lei aos professores. Ou seja, o diálogo
com a educadora Carmem propiciou que essa participante repensasse aspectos referentes à
educação e ao papel do educador.
No que diz respeito ao compartilhamento de experiências e vivências parecidas, a
participante Paula, que se identifica como homossexual, estudante universitária e que
pretende ser educadora, disse em entrevista que se lembrava de sua identificação com alguns
dos participantes do grupo, já que viveu situações muito próximas as narradas por eles, como
a história de Otávio. Essa identificação aparece em seu discurso quando menciona um de seus
momentos no grupo com Otávio, que emocionado disse estar sensibilizado com uma das falas
de Paula.
Já em relação à escuta e diálogo com o outro, Paula destaca que escutar uma
participante na posição de diretora de uma escola fez com que ela saísse de seu lugar habitual
para que então pudesse compreender o outro. Do mesmo modo, Otávio aponta para a
possibilidade de se ouvir diferentes vozes no contexto grupal, de forma que foi possível
aprofundar diversos aspectos das questões referentes à diversidade sexual e sua relação com a
educação.
Esse participante fala que ouvir Carmem foi uma experiência completamente nova,
pois ela não é uma voz que ele está habituado a escutar, e menciona que o momento no qual
uma das coordenadoras interviu no grupo foi primordial para sua compreensão do que estava
ocorrendo. Otávio fala que quando a coordenadora pede aos participantes que eles se
coloquem no papel do outro, ela conseguiu com que ele entendesse que na realidade os
educadores não eram culpados ou responsáveis por não ampará-lo em momentos difíceis de
sua vida, permitindo que ele viesse a se tornar mais tolerante em relação ao outro a partir do
momento em que se permitiu olhar os educadores de outra perspectiva.
Otávio também se refere ao preconceito em seu discurso, apontando que na fala de
outros participantes ele havia identificado a mesma mágoa que sentia em relação a uma
sociedade que é heteronormativa, e que exclui determinados grupos da sociedade, como é o
caso da população LGBT. Contudo, ele destaca que é importante ser cauteloso para que não
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acabe se tornando preconceituoso em relação aquelas pessoas que já o atacaram. Dessa forma,
considera que sua participação no grupo tenha propiciado que ele desconstruísse uma certa
heterofobia desenvolvida ao longo dos anos, fazendo com que ele olhasse até as pessoas que
são homofóbicas com outros olhos.
Como participante do grupo, Alan, que se identificou como homossexual, estudante e
está iniciando sua carreira de educador, afirmou que o relato de uma situação vivenciada por
Jussara o marcou, já que exemplifica o preconceito sofrido por tantos jovens na escola. Nessa
narrativa, Jussara afirmou ter buscado ajuda da coordenação do colégio no qual estudava, pois
estava sendo separada de sua sala por ser gay. Contudo, ao recorrer à coordenação, obteve
como resposta que ela mesma era causadora de seus problemas, e que deveria resolvê-los
sozinha, sem auxílio de nenhum educador.
Desse modo, se reconhece a importância de problematizar temáticas referentes ao
gênero e sexualidade na escola, já que em seu interior a homossexualidade é, muitas vezes,
ocultada ou negada pela instituição, afastando os alunos de qualquer possibilidade de contato
com indivíduos homossexuais considerados “anormais”, que frequentemente são vítimas de
insultos e sátiras preconceituosas, como foi a situação vivenciada por Jussara (Louro, 1997).
Em vista disso, Alan, assim como outros participantes, considera que o
posicionamento da educadora Carmem tenha o ajudado a compreender como é difícil para a
escola poder trabalhar com questões relacionadas à sexualidade de seus alunos, já que não há
qualquer amparo legislativo que justifique ações e intervenções dos educadores nesse
panorama.
Portanto, Alan afirma que sua experiência no grupo o ajudou a romper alguns de seus
tabus, pois percebeu que educadores muitas vezes não acolhem seus alunos não por questões
pessoais ou preconceituosas, mas sim porque há outras esferas envolvidas, que vão além da
vontade de acolher um aluno que precisa de amparo. Em vista disso, ele afirma que mudou
bastante seu pensamento enquanto futuro professor, nas formas como ele poderá abordar
essas temáticas no interior de uma sala de aula. Esse participante diz que se não tivesse
participado do grupo de conversações jamais teria essa visão diferente do educador, e que
espera que o contato da educadora Carmem com as narrativas dos participantes tenha
propiciado nela o contato com fatos e situações das quais ela nunca teve conhecimento.
Desse modo, Carmem, enquanto educadora, afirma que saber como esses futuros
profissionais irão lidar com questões que envolvam a sexualidade a deixa mais tranquila, já
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que esse diálogo estabelecido entre eles no grupo possibilita que eles se insiram nesse
contexto com mais segurança. Além de destacar que o encontro a fez refletir sobre os
preconceitos existentes em sua vida pessoal e familiar, também menciona que em muitas
situações escolares recorreu as reflexões decorrentes do grupo para lidar com seus alunos da
melhor forma possível.
Assim, considerando o discurso dos cinco entrevistados é possível apreender que o
aspecto dialógico exposto pelo Projeto Conversações Públicas foi o principal responsável
pelas transformações e mudanças mencionadas pelos participantes. Ou seja, a possibilidade de
conversar com a educadora propiciou com que muitos participantes transformassem a visão
que até então possuíam sobre instituições escolares e educadores. Reversivamente, o contato
da educadora com o relato de experiências de alunos homossexuais produziu um repertório
novo que mobilizou novas ações em seu cotidiano na escola.
Portanto, considerando as temáticas apresentadas e a contribuição das ideias
construcionistas para esse panorama, foi possível compreender que o diálogo estabelecido
entre os participantes propiciou que eles pudessem significar suas concepções de preconceito,
dúvidas e questionamentos sobre o papel de um educador. Do mesmo modo, o processo
dialógico instaurado com a formação desse grupo favoreceu o surgimento e a construção de
novos sentidos para essas pessoas ao realizarem uma reflexão acerca das vivências de uma
pessoa LGBT. Por isso, podemos afirmar que os sentidos construídos em um grupo de
Conversações Públicas sobre a violência, preconceito e as práticas de melhorias da educação
da população LGBT podem sim afetar as relações interpessoais de seus participantes fora
desse contexto e consequentemente impactar a qualidade da educação ofertada a essas
pessoas.
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