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RESUMO 
 
Este artigo analisa o processo de expansão universitária no 
Maranhão, sob o ângulo dos desafios da formação de 
professores para a diversidade sexual. Trabalha-se com uma 
noção multidimensional de diversidade, analisando-a sob o 
prisma da colonialidade, através de uma matriz colonial do 
preconceito. Metodologicamente, utiliza-se de uma pesquisa de 
doutorado realizada no campus da UFMA em Grajaú, que teve 
como procedimentos metodológicos observação etnográfica, 
análise documental e utilização de uma disciplina para o 
debate acerca da diversidade. Como resultados, tem-se o 
desafio social que a universidade assume frente a um corrente 
processo de inferiorização de grupos históricos.  
 
Palavras-chave: Expansão universitária. Formação de 
professores. Diversidade. 

 
ABSTRACT 
 
This article analyzes the process of university expansion on 
Maranhão, under the angle of challenges for teacher training for 
sexual diversity. Works themselves with a multidimensional 
notion of diversity, analyzing under the prism of coloniality, 
through colonial die of prejudice. Methodologically, uses of a 
doctoral research conducted on the campus of UFMA in Grajaú, 
which had how methodological procedures ethnographic 
observation, document analysis and use of a discipline of 
debate about diversity. How results, it has been the social 
challenge of a university take forward the current process 
inferiority of historic groups. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) teve adesão da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), tendo como produto a criação de diversos campi no interior do estado. Essa 

expansão, mais que simplesmente uma execução de uma política federal com intuito de 

alavancar índices educacionais e promover o desenvolvimento do país, conforme interesses 

do capital globalizado, tem várias repercussões decorrente de um encontro cultural. A 

cultura científica e universitária não fazia parte da enorme maioria dos municípios do interior 

do Maranhão e a expansão da UFMA, adentrando nas culturas locais, inevitavelmente, 

estabelece um processo de relações culturais. Essas relações culturais, que são relações de 

poder, podem se conduzir de diversas formas, porém este não é o escopo deste trabalho 

analisar essas possibilidades. Interessa aqui, investigar especificamente, como alguns 

valores culturais de uma determinada localidade (que por sua vez pode refletir um valor 

nacional) podem se constituir como desafiante frente aos objetivos formativos de uma 

universidade. Em nenhuma hipótese se pensa, neste trabalho, que é papel da universidade 

se sobrepor à cultura local dos municípios que ela se instala, com uma postura hierárquica 

de conhecimento, que subjuga um conhecimento popular, cultural, local a uma suposta 

superioridade do conhecimento científico. Não se trata disso, inclusive, penso com Santos 

(2010), que o processo deva se dá pela perspectiva de uma “ecologia de saberes”, em um 

diálogo entre os saberes do cotidiano local e o conhecimento científico e universitário. 

No entanto, este dialogo nem sempre é possível, principalmente quando alguns 

valores são estruturados em perspectivas discriminatórias, que se justifica a partir da 

inferiorização de determinados grupos sociais. Bem verdade que valores preconceituosos e 

discriminatórios são compartilhados, em geral, por determinados grupos sociais em 

confronto com outros (ELIAS; SCOTSON, 2000). Mas existem situações, principalmente se 

tomarmos como exemplo pequenas localidades, que o grupo dos “estabelecidos” possui 

uma quase hegemonia discursiva sobre os considerados os “outsiders”. Um impasse é 

configurado, pois de um lado temos uma localidade com seus valores arraigados, 

tradicionais e compartilhados por seus moradores; do outro, temos a entrada da 

universidade, em uma perspectiva de problematização (FOUCAULT, 2010), que se insere 

nesta localidade questionando estes valores. Ressalvo que estou pensando grupos quase 

homogêneos (universidade x localidade) apenas a título ilustrativo, pois na realidade os 

processos não se apresentam desta forma. Estou pensando, em uma perspectiva de 



 

 

                  

formação discursiva, comportando as contradições. Pois bem, estabeleceu-se um impasse 

cultural, que dificilmente poderá ser pensado na lógica da “ecologia dos saberes”, por se 

constituir como polaridades antagônicas. Este é um desafio para a UFMA, que vai além do 

que planejou nas políticas de expansão. Desafio, principalmente, porque essa expansão se 

deu através de cursos de formação de professores. O lugar social do professor formado pela 

universidade deveria ser um lugar de problematização a qualquer manifestação de valores 

preconceituosos e discriminatórios. Digo “deveria” porque nem sempre os projetos dos 

cursos e seus currículos comportam esse compromisso. Mas analisando, ainda na 

perspectiva da formação discursiva, a universidade se propõe formar professores, enquanto 

profissionais problematizadores de realidades que se estabeleçam pela desigualdade. 

Desta forma, os desafios se apresentam à universidade, na medida em que os 

valores locais se posicionem contra essa postura problematizadora. Surgem então vários 

obstáculos nesse objetivo de formação. Um primeiro é a resistência dos alunos, oriundos 

dessa localidade e que compartilham desses valores. Como pensar a “conversão de olhar” 

(BOURDIEU, 2012) desses alunos, encaminhando para uma postura mais problematizadora 

frente às verdades e a percepção da realidade? Um segundo obstáculo é a falta de cultura 

institucional externa para receber esses supostos professores problematizadores. Como 

pensar uma agência questionadora em uma instituição escolar disciplinar e colonizada? 

Nesse sentido e tratando especificamente da questão da homofobia e da escola 

heteronormativa, este trabalho está voltado para analisar os desafios para a formação de 

professores para a diversidade sexual no campus da UFMA no munícipio de Grajaú. A partir 

de dados construídos através de uma pesquisa de doutorado2, penso neste estudo esses 

desafios concretos para pensar a compreensão e o respeito aos homossexuais nesta 

localidade, tomando como ponto de análise a forma como a escola lida com a diversidade 

sexual e a forma como professores constroem seus discursos sobre essa temática. 

O artigo foi estruturado em um primeiro momento nesta introdução; depois verso 

sobre uma concepção multidimensional acerca da diversidade, apontando que a 

sexualidade é um entre outros aspectos a serem considerados na análise das nossas 

diferenças, e a matriz colonial do preconceito, destacando como nossa colonialidade serve 

como fundamento de nossos preconceitos; em um terceiro momento apresento a discussão 

acerca da temática da diversidade sexual, pensando ela a partir dos desafios para a 
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 A tese teve como objetivo problematizar os desafios para a formação de professores para a 

diversidade em Grajaú – MA. Como procedimentos metodológicos, teve a observação etnográfica, a 
análise documental e a utilização de uma disciplina curricular para tratar do tema da diversidade, à luz 
dos pressupostos da pesquisa-ação em Santos (2008). Os sujeitos da pesquisa foram grajauenses 
em geral, professores do campus da UFMA em Grajaú e alunos dos cursos de Licenciaturas em 
Ciências Humanas e em Ciências Naturais.  



 

 

                  

formação de professores na UFMA no contexto de Grajaú; por fim, realizo minhas 

considerações finais. 

 

 

2. A NOÇÃO MULTIDIMENSIONAL DE DIVERSIDADE E A MATRIZ COLONIAL DO 

PRECONCEITO 

 

Bhabha (1998) nos auxilia a problematizar a temática da diversidade. Tratando 

especificamente da questão entre diversidade cultural e diferença cultural, o pensador 

indiano abre possibilidades teóricas para que matizemos, de maneira mais cuidadosa, o 

debate acerca da diversidade. Em linhas gerais, Bhabha (1998) marca que diversidade 

cultural é um objeto epistemológico, que é tratado sob um prisma ético, estético e 

etnológico. É um reconhecimento de totalidades culturais coexistentes em seus conteúdos 

próprios. A ideia de diversidade cultural dá margem para se pensar, por exemplo, a questão 

do multiculturalismo em contrapartida a concepções naturalizantes de uma única cultura. 

Pelas considerações de Bhabha (1998), podemos entender que falar sobre diversidade, nos 

termos que estamos trabalhando aqui, é compreender ou tornar objeto de compreensão a 

coexistência de diferenças sexuais.  

A ideia de diferença cultural, em Bhabha (1998), denota mais a análise dessas 

multiculturas em relação de poder, configurando-se em “um processo de significação 

através do qual afirmações da cultura e sobre a cultura diferenciam, discriminam e 

autorizam a produção de campos de força, referência, aplicabilidade e capacidade” 

(BHABHA, 1998, p. 63). Assim, pode-se chegar a conclusão, de que uma cultura só se 

produz no momento de sua diferenciação. Não há uma cultura única, assim como toda 

cultura está em relação a outra. Como não há uma cultura homogênea, cristalizada.  

Trazendo essa discussão de Bhabha (1998) para os objetivos deste trabalho, 

esse espaço relacional que este autor evoca para entender diversidade/diferença, tem como 

principal efeito a compreensão de que estamos permanentemente em disputa, ou em 

negociação, utilizando o termo do próprio Bhabha (1998). Estabelecemo-nos e produzimo-

nos nesse campo de forças, nessas relações de poder. Ainda segundo Bhabha (1998, p. 

69), explorar esse espaço, esse entre-lugar, é abrir a possibilidade de nos pensar como “os 

outros de nós mesmos”. Quando discuto a questão da diversidade, parto dessa perspectiva. 

Entendo diversidade como a multidimensionalidade das relações de diferenciação, 

abarcando seu aspecto mais significativo, que é entender essas relações como um campo 

de enunciação, disputa e negociação.  



 

 

                  

As contribuições de Castro-Gómez (2010) também nos fornecem novos 

elementos analíticos para entendermos a diversidade, especificamente tomando o cenário 

da América Latina. Estou partindo da ideia de que a escola e a pedagogia moderna são 

construções de uma sociedade que se buscou ordenar, disciplinando e normalizando os 

“outros” que não seguiam suas concepções de aprendizagem e subjetivação/identidade. 

Percebo então que são os discursos coloniais, marcados por uma visão de mundo 

hierárquica no que diz respeito aos aspectos étnico-racial, religioso, de gênero, sexual etc., 

que fundam os discursos modernos de ordenação. Posso então entender como esses 

discursos modernos se construíram e se reproduziram entre “eles” e entre “nós”, até os dias 

atuais, negando, inferiorizando, excluindo determinados grupos sociais no Brasil. Temos 

essa herança colonial presente na nossa forma de ser brasileiro. Pensar para além de uma 

escola colonizada é antes de tudo um exercício de problematização da formação da nossa 

sociedade e da diversidade que a caracteriza.  

Tomando como referência o cenário escolar e a perspectiva de formação de 

professores, o exercício seria pensar uma universidade que abdique de suas pedagogias e, 

na linha do que discute Arroyo (2012), construa outras pedagogias, a partir de outros 

sujeitos. Uma universidade que não mais trabalhe tomando somente como verdade a 

epistemologia dos “mesmos”, camuflada de “educação para a diversidade”, onde os “outros” 

inexistam, mas que construa uma epistemologia da diferenciação. 

Da mesma forma que existem múltiplas dimensões na diversidade, existe uma 

transversalidade e uma multidimensionalidade no preconceito, penso que uma lógica de 

normalidade colonial atravessa as concepções que temos sobre negros, índios, nordestinos, 

homossexuais, pobres, mulheres, pessoas com deficiência e afins. A matriz colonial do 

preconceito fundamenta os discursos que encontramos na cultura brasileira, grajauense, na 

família, nas escolas, nas igrejas, na rua, nas mais variadas relações sociais que 

estabelecemos.  

A ideia de uma “natureza inferior” é oriunda da tentativa de exploração no 

processo histórico de expansão do imperialismo europeu. Foi utilizada na dominação da 

América, da África e de alguns países asiáticos. Tal dominação se dava pela força e uso do 

poder de guerra, como também pelo saber. Assim, os elementos como raça, etnias, gênero, 

sexualidade, territorialidade foram “naturalizados” e hierarquizados, de forma que pudesse 

se estabelecer uma classificação social que dividisse o mundo entre superiores (com os 

atributos “naturais” europeus”) e os inferiores (com os atributos “naturais” das colônias). 

Quijano (2010, p. 118) aponta que “o papel que cada um desses elementos joga na 

classificação social, ou seja, na distribuição do poder, não tem nada a ver com a biologia, 

nem com a „natureza‟. Tal papel é o resultado das disputas pelo controle dos meios sociais”. 



 

 

                  

Esta é a origem da ideia de “natureza” das categorias sociais na matriz colonial de 

preconceito. Se trata de um “mito metafísico”, nas palavras de Quijano (2010, p. 119), “não 

se trata em rigor de nenhuma história ou nem sequer de um mito histórico: postula estado 

de natureza, com indivíduos que não possuem entre si genuínas relações sociais [...] ou 

seja, como se fossem relações definidas previamente num reino ôntico, a-histórico ou trans-

histórico”. 

Pensar a formação de professores para a diversidade, implica pensar a matriz 

colonial do preconceito. A forma histórica como lidamos com as diferenças atua na 

estruturação da escola, no estabelecimento do currículo, nas práticas pedagógicas, nas 

relações escolares entre alunos e entre aluno e professores. Concepções naturalizantes da 

diferença, estão no cerne das questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, 

geopolítica, todas elas engendradas pela colonialidade do poder, do saber e do ser 

(CASTRO-GÓMEZ, 2012). Penso que a problematização das relações de diferenciações 

marca uma outra postura frente a diversidade, para além da matriz colonial do preconceito. 

Esta problematização envolve entender as múltiplas dimensões da diversidade e seu 

aspecto transversal. Visa lutar pela destruição do “mito metafísico da inferioridade de 

origem” (ARROYO, 2012). 

 

3. A ESCOLA HETERONORMATIVA E O COMBATE A HOMOFOBIA: DESAFIOS  

 

A noção de sexualidade é um objeto histórico que funciona como um dispositivo 

de poder sobre os discursos e a vida dos sujeitos (FOUCAULT, 2010).  Entendo que a 

matriz colonial que estabelece uma normalidade a partir do modelo europeu de homem 

masculino, branco, católico, aristocrata/burguês, funciona também na normatividade da 

sexualidade, através da heterossexualidade. Impera no Brasil e nos países de herança 

colonial, aquilo que os estudiosos da Teoria Queer, conceituaram como heteronormatividade 

(MISKOLCI, 2009). Segundo Miskolci (2009, p. 156) “a heteronormatividade expressa as 

expectativas, as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da 

heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade”. A colonialidade do 

poder difunde no país uma política de identidade (FOUCAULT, 1984) ou uma colonialidade 

do ser (CASTRO-GÓMEZ, 2012) que dita os discursos sobre sexualidade a partir de um 

saber normativo.  

O objetivo da heteronormatividade é “formar todos para serem heterossexuais ou 

organizarem suas vidas a partir do modelo supostamente coerente, superior e „natural‟ da 

heterossexualidade” (MISKOLCI, 2009, p. 157). Quando Foucault (1984) discorre sobre o 

entrelaçamento da sexualidade com as relações de poder e as políticas de identidades, está 



 

 

                  

versando sobre nossas relações de diferenciações, sobre como lidamos com nossa 

diversidade sexual. Louro (2000) enfatiza que o processo de reconhecimento de identidades 

perpassa pelo processo de atribuição de diferenças. Esses processos, por sua vez, são 

organizados a partir de classificações e hierarquizações, e é nessa desigualdade que se 

estabelece com as diferenças, que a mulher se torna o “segundo sexo” e o homossexual é 

visto como desviante da norma, como destaca Louro (2000).  

Os sujeitos são formados socialmente a partir dessas classificações sexuais e se 

inscrevem na sociedade a partir desses lugares históricos, estabelecidos em uma estratégia 

de colonialidade, como norma. Nesse sentido, tomei a heteronormatividade nos discursos 

dos grajauenses como mais um desafio para pensar a formação de professores para a 

diversidade no contexto local. 

Como destaca Castell (2010) o sistema coerente de dominação que liga o 

Estado à paternidade, à maternidade e à família defendido pelas religiões, se baseia na 

premissa da heterossexualidade compulsória, entendida como a única forma normal de se 

viver a sexualidade, uma exigência para todos sujeitos. Castell (2010, p. 238), aponta que 

 

se essa premissa for questionada, todo o sistema desmorona: a relação entre o sexo 
controlado e a reprodução da espécie é posta em dúvida; a congregação de irmãs e 
a revolta das mulheres tornam-se possíveis pela extinção da separação por gênero 
do trabalho sexual que diverge as mulheres; e o vínculo masculino é uma ameaça à 
masculinidade, solapando a coerência cultural das instituições dominadas pelos 
homens. 

 

Esse sistema coerente e esse medo de desmoronamento, parece-me que é a 

base de todo debate que estabeleci com os sujeitos da pesquisa e que se configura como 

um dilema moral para um professor que se veja como homofóbico. 

Em 2014, período que realizei a pesquisa, estava diariamente na mídia o embate 

entre o movimento LGBT e a chamada “bancada evangélica”, configurando uma polêmica 

(FOUCAULT, 2010) que convocava seus polos a se posicionarem. Talvez esse cenário 

tenha influenciado o interesse e os discursos calorosos por parte dos alunos acerca da 

temática da sexualidade, em especial do debate sobre a 

heterossexualidade/homossexualidade. Os sujeitos emitiram opiniões enfáticas, 

fundamentadas geralmente a partir da religião e tratadas como verdades indiscutíveis, típico 

dos polemistas como discorre Foucault (2010). 

Essas falas foram utilizadas para pensar os desafios que a UFMA tem em 

relação à formação de professores para a diversidade sexual. A todo tempo indagava aos 

sujeitos da pesquisa sobre um possível impasse entre seus valores religiosos e a 

perspectiva dos direitos humanos que está nas legislações educacionais. Não raro, os 



 

 

                  

valores religiosos se sobrepuseram a um discurso mais voltado para o respeito e a 

compreensão da diversidade sexual.  

A predominância da base familiar e religiosa, em parte, se relaciona com minha 

investigação acerca da diversidade sexual e do preconceito contra homossexuais. O último 

censo do IBGE revelou que 94% da população de Grajaú era formada por cristãos, na sua 

maioria, na vertente evangélica. Em um rápido levantamento nas turmas, percebi que essa 

estimativa se reproduzia nos sujeitos que eu estava pesquisando. Apenas dois ou três 

alunos não se declararam cristãos e, embora eu tenha encontrado uma divisão percentual 

entre católicos e evangélicos, aqueles que se utilizaram dos fundamentos da religião para 

embasar sua percepção sobre a homossexualidade, geralmente foram os evangélicos. 

Mas nas falas dos alunos, o preconceito sempre se reportava à educação 

familiar e à religião. Um aluno, por exemplo, refere-se a influência da família que não aceita 

a, homossexualidade, mesmo tendo um membro familiar homossexual: 

 

Preconceito eu tenho, não vou mentir. Tenho preconceito com o homossexualismo, 
só que tenho amigos homossexuais. E tenho até um primo de um primo meu que é, 
só que é aquela história: eu aceito ele, desde que ele não faça nada em minha 
frente. Eu fui criado por um avô, uma avó e por meu pai e todo resto da família que 
não aceita. 

 

Outra aluna elabora uma justificativa para o impasse entre os preceitos religiosos 

e o respeito a diversidade sexual, baseada na fé. Ela resume que existe a polêmica porque 

os religiosos se fundamentam na fé e na crença de uma verdade absoluta, que não pode ser 

questionada: 

 
A maioria das religiões não admite. E se eu tenho fé, se eu acredito, se eu tenho fé 
que aquilo é verdadeiro, eu vou seguir aquilo. Se eu acredito que ela é verdadeira, 
como eu posso discordar com o que está dito nela? Por isso que eu acredito que 
esse seja o tema mais polêmico, até mais que a questão do negro, que a questão do 
índio. 

 

Minha problematização se situa nesse impasse da fé como verdade 

inquestionável. No discurso de alguns religiosos está presente a convicção de que o direito 

da igreja está acima dos direitos humanos, e que se há fé, não se pode problematizar, mas 

somente aceitar e seguir. Quando o debate entra nessa esfera da fé, não cabe a mim 

discutir ou discordar, apenas respeitar. Mas sinalizo que esses discursos encaminham o 

debate para a polêmica e funcionam como obstáculos para se pensar a formação de 

professores para a diversidade sexual. 

Como afirma outro aluno católico: “Ele tem que seguir a doutrina da igreja. A 

igreja tem o direito de excluir. A doutrina segue a Bíblia. A igreja pode criar normas que não 

esteja de acordo com os Direitos Humanos”. Há um impasse de direitos e um dilema moral 



 

 

                  

nessa questão. Isso está presente no cenário nacional, na arena política, nas salas de aula, 

na universidade e nos cursos de formação de professores. Penso que em um Estado que se 

afirma laico, seria necessário encaminhar o debate para o campo das problematizações e 

da legalidade, mas a questão religiosa se sobrepõe, como sempre se sobrepôs, na história 

da colonização do país. 

Natividade & Oliveira (2009) conceituaram essa resistência em aceitar a 

diversidade sexual, por parte de religiosos, como “homofobia religiosa”.  Segundo os 

autores, a homofobia religiosa é “um conjunto muito heterogêneo de práticas e discursos 

baseados em valores religiosos, que opera por meio de táticas plurais e polimorfas de 

desqualificação e controle da diversidade sexual” (NATIVIDADE & OLIVEIRA, 2009, p. 128). 

Segundo eles, a homofobia não só fundamenta falas pessoais, como essas que foram 

expressas pelos alunos, mas 

 

envolve formas de atuação em rede em oposição à visibilidade e ao reconhecimento 
de minorias sexuais, articulando múltiplos atores e grupos e cortando as esferas 
pública e privada. Por outro lado, a expressão homofobia pastoral é um instrumento 
de análise que procura dar conta de expressões de homofobia religiosa mais 
circunscritas no nível da interação entre lideranças e fiéis, que eventualmente 
transparecem em discursos que servem como “guias” ou exemplos normativos para 
a conduta do fiel e as atividades de cuidado pastoral. O que confere unidade a essa 
rede heterogênea de discursos e práticas é justamente que estes extraem sua 
autoridade de princípios cosmológicos, argumentos teológicos/ doutrinários e 
interpretações conservadoras do texto bíblico (NATIVIDADE & OLIVEIRA, 2009, p. 
129). 

 

As extensas análises que Natividade & Oliveira (2009) realizam sobre o discurso 

religioso conservador funcionam como matriz analítica para entender os posicionamentos 

dos sujeitos dessa pesqui. Para nosso desafio, que é pensar a formação de professores 

nesse cenário de “guerra”, como colocam os autores, é salutar pontuar que esse dilema é 

um impasse para se problematizar a diversidade. No contexto de Grajaú, esse impasse 

ganha contornos mais destacados por perceber que o discurso veiculado pela “homofobia 

religiosa” foi quase consensual entre os alunos.  As falas contra a homossexualidade se 

reproduziam e quase sempre ganhavam apoio de outros, restando a alguns discordar ou se 

calar. 

Chega a ser ilustrativa a frase de um outro aluno cristão, quando afirma que 

“95% das pessoas se incomodam com o homossexualismo e quem disser que não, é 

mentira. A sociedade não aceita”. Prontamente perguntei na turma se alguém pensava 

diferente e, de uma turma com 29 alunos, dois se manifestaram. Como também é ilustrativo, 

outro momento, quando um aluno apregoava que era errado um homem ser homossexual e 

eu perguntei “por quê?” e ele respondeu “porque está errado” e eu insistir “por que está 

errado?” e ele “está errado porque está errado, não me explicaram porque está errado, fui 



 

 

                  

criado no catecismo e eles botaram na nossa cabeça que o homossexualismo é pecado, 

então está errado”. Os argumentos são construídos sem problematizações e difundidos 

vinculados à fé. 

No entanto, esse fenômeno, quase consensual, nem sempre aparecia de forma 

tão visceral. Alguns apenas balançavam a cabeça concordando, outros evitavam se 

manifestar quando impelidos, se negando a falar do assunto. Outros ficavam restritos aos 

risos contidos, já outros elaboravam um discurso amistoso e acolhedor para tratar o 

homossexual como um “outro” que precisa de “atenção”.  

Como destacam Natividade & Oliveira (2009, P. 122) o “preconceito e a 

discriminação contra homossexuais manifestam-se de formas muito plurais: silêncios, 

posicionamentos contrários, recusa de direitos, julgamentos morais, reprodução de 

estereótipos, exclusões mais diretas e outras mais veladas”. Segundo os autores, existe o 

que se conceitua como “homofobia cordial”, onde aqueles sujeitos inferiorizados e tratados 

como um humano de “segunda categoria” recebem um acolhimento amistoso por parte do 

homofóbico como forma de aproximá-lo de uma “cura” ou “terapia”. Percebi, em algumas 

manifestações, essa cordialidade, e neste caso, inclusive por parte de alguns professores, 

que adotaram um discurso mais inclusivo em uma perspectiva de acolher a diferença para a 

normalização. 

Para além de uma trajetória de silenciamento que a política educacional 

brasileira vem percorrendo para com a homofobia, penso que discursos como esses que 

pude ouvir nesta pesquisa, e que ecoam em outras pesquisas nacionais (JUNQUEIRA, 

2013; SILVA, 2010; NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2009) indicam uma proposta de formação 

focada na heteronormatividade, sem uma problematizadora educação para a diversidade. 

Como afirma Junqueira (2013, p. 494), “a escola é um espaço onde o naturalizado e tido 

como incontornável pode ser confrontado por pedagogias dispostas a promover diálogos, 

releituras, reelaborações e modos de ser, ver, classificar e agira mais abertos e criativos”. A 

diversidade sexual, bem como a diversidade étnico-racial e todas as dimensões da 

diversidade não estão sendo pensadas de forma articulada para que se forme professores 

que atuem como transformadores da escola colonizada, que mantém um preconceito 

transversalizado sobre aquilo que está fora de seu espectro de normalidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Penso que este artigo, que apresenta um estrato dos discursos acerca da 

diversidade sexual em Grajaú, lança luz para se pensar o compromisso da UFMA ao se 

inserir nas culturas locais no interior do Maranhão. Cabe à universidade, pelo seu 



 

 

                  

compromisso social com uma sociedade mais justa, pensar estratégias de formação que 

dialogue com esses valores que pautam o preconceito e a discriminação. 

No que tange a formação de professores, em um país de herança colonial, é 

preciso problematizar nossa concepção de diversidade e a forma como nos organizamos 

socialmente com nossas diferenças. A homossexualidade ainda é tratada socialmente como 

anormalidade por determinados grupos que têm forte influência na socialização de crianças 

e jovens, como algumas religiões. O lugar social do professor é de combate e de 

transformação frente a uma sociedade homofóbica, para tanto aqueles responsáveis pela 

formação desses professores devem se incumbir desta responsabilidade. Os desafios estão 

postos à universidade! 
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