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RESUMO
Problematiza o espaço da biblioteca no contexto da pós-modernidade, podendo ser um agente
de diálogo e debate ao entrar na discussão da educação para a diversidade sexual, em
contraponto à visão de espaço organizado de encarceramento e vigilância da normatividade.
Apresenta como objetivo uma proposta de que as bibliotecas podem ajudar no processo
educativo da sociedade, oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de Coleções,
acesso a um acervo que contemple as questões de gênero. Recorre à pesquisa bibliográfica,
utiliza a metodologia da crítica ao binarismo ocidental, sob a ótica da teoria queer. Utiliza a
metodologia dividida em dois pólos: fazer (através da Formação e Desenvolvimento de
Coleções) e desfazer (Análise fílmica) quando argumenta o papel de empoderamento que o
uso de uma coleção de filmes, com foco para a diversidade sexual, pode estimular na
comunidade que utiliza o acervo da biblioteca, fortalecendo o senso crítico, a crença em si e a
autoestima. Sugere que a Biblioteca poderia ser o espaço para estimular o debate sobre a
temática de gênero na educação e auxiliar professores a levá-lo para a sala de aula.
Palavras-chave: Educação. Diversidade sexual. Gênero. Teoria queer. Biblioteca escolar.

ABSTRACT
This article problematizes the library environment in postmodern context, in the sense that it can be
an agent for the dialogue and debate on the discussion of education for the sexual diversity, in
opposition to the organized space perspective of incarceration and vigilance of the normativity. This
paper aims to propose that the libraries can help in the educative process of society, offering
through a Collection Development Policy, access to a collection that includes the gender issues. It is
considered in this work bibliographic research, using the methodology which criticises the occidental
binarism, in the light of the queer theory. The methodology is divided in two poles: Make (through
the Collections' Formation and Development) and unmake (film analysis), when it argues the
empowerment role that the use of a film collection with the focus on the sexual diversity, can stimulate
in the community which uses it, strengthening the critical sense, the belief in the person himself and
in the self-esteem. Finally it suggests that library could be a place to stimulate the gender theme
discussion in education and also helps teachers to take this theme to the classroom.
KEYWORDS: Education. Sexual Diversity. Gender. Queer theory. School library.
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BIBLIOTECA REVELADA: acervo e espaço para a diversidade
O mundo contemporâneo é caracterizado por grandes mudanças nos processos culturais.
Tempo e espaço recebem novas significações e sentidos. Questionamentos fazem parte deste
novo olhar que demonstra a ânsia por respostas para questões da vida, mesmo que muitas
vezes não consigamos acompanhar as transformações. A dinâmica da sociedade está presente
em todas as áreas, com mudanças de paradigmas para as Ciências Humanas e Sociais, como
nas áreas da Biblioteconomia e da Educação.
As bibliotecas, sejam elas de qualquer tipo, também vêm passando por profundas
mudanças. Assim como os significados de tempo e espaço se modificam, as bibliotecas às
vezes escapam dos esquemas fixos de representação. O espaço da biblioteca deve entrar na
discussão da educação para a diversidade, podendo ser um agente de diálogo e debate entre as
questões que envolvem a sexualidade humana, oferecendo recursos informacionais para a
sociedade que busca conhecimento, informação, entretenimento em seus suportes, que vem a
ser um espaço de socialização do saber.
Mas como ter certeza de que os processos identitários (política de identidade, pósidentidade, teoria queer, pedagogia queer) estarão contemplados no arquétipo do acervo
disponibilizado? O problema que se revela tem como pressuposto uma questão maior, onde é
necessário o embasamento no arcabouço teórico sobre o Pós-modernismo, de Harvey, quanto
à problematização do espaço e do tempo. Diz ele:
O espaço é tratado tipicamente como um atributo objetivo das coisas que pode ser
medido e, portanto, apreendido. Reconhecemos, é verdade, que a nossa experiência
subjetiva pode nos levar a domínios de percepção, de imaginação, de ficção e de
fantasia que produzem espaços e mapas mentais como miragens da coisa
supostamente “real”. Também descobrimos que sociedades ou subgrupos distintos
possuem concepções de espaço diferentes (HARVEY, 2010, p. 188).

Apesar da Biblioteconomia ter desenvolvido uma gama de estudos que revelam a
biblioteca como espaço ímpar para a ação cultural, pouco tem sido discutido quanto à
participação das bibliotecas no processo de debate sobre a diversidade sexual e de gênero no
Brasil. O acervo como metáfora da janela que se abre para o mundo do conhecimento, através
da leitura, pouco tem oferecido oportunidades de imaginação e fantasia para as minorias de
gênero. Poderia dar sua contribuição para a metáfora fora do armário, possibilitando que a
cultura queer faça parte do conteúdo de seu acervo. Salvo algum achado, perdido por entre as
prateleiras da biblioteca, quem busca respostas para suas dúvidas quanto aos problemas de
gênero, provavelmente encontrará algum título na área da saúde, ou alguma teoria religiosa
punitiva ou curativa, orientando para a adequação que a normatividade social exige.
Dificilmente o usuário de biblioteca encontrará disponível um acervo bem selecionado, que
possibilite uma análise de conteúdos que envolva as múltiplas linguagens e visões que as
teorias de gênero apresentam.
O sentido de biblioteca como labirinto, reflexo do espelho da própria vida, do usuário
sentir-se perdido, parece peculiar para a realidade de muitas bibliotecas em relação às
minorias de gênero. A biblioteca, mesmo na pós-modernidade, responde ao “sentido próprio
de espaço a ser usado para regular a vida social e dar sentido a conceitos como direitos
territoriais” (HARVEY, 2010, p. 189). O silenciamento das minorias de gênero é observado
quando a sobreposição da hetero-hegemonia, seja nos livros, nas revistas, nos filmes, nos
áudios, impõe-se como discurso relevante, privilegiado, ao ser aceito pela maioria e penetrar
nas entranhas dos espaços e tempos, livre acesso às mentes e subjetividades, perpetuando-se
como algo correto, comum, livre, que deve ser seguido, copiado, perpetuado, ou seja, a
expressão sexual abençoada. A heteronormatividade sobrepõe-se quando
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Foucault trata o espaço do corpo como o elemento irredutível do nosso esquema de
coisas social, visto ser sobre esse espaço que se exercem as forças da repressão, da
socialização, da disciplina e da punição. O corpo existe no espaço e deve ou
submeter-se à autoridade (por meio de, por exemplo, encarceração ou vigilância
num espaço organizado) ou criar espaços particulares de resistência e liberdade –
“heterotopias” – diante de um mundo de outra maneira repressor. Essa luta, peça de
resistência da história social ao ver de Foucault, não tem uma lógica temporal
necessária. (...) uma nova organização do espaço dedicada às técnicas de controle
social, de vigilância e de repressão do eu e do mundo do desejo (HARVEY, 2010, p.
196-197).

Aí está a questão que deve ser discutida: as bibliotecas como espaços institucionalmente
organizados, serão capazes de conseguir ultrapassar as barreiras do discurso da normatividade
dominante e agregar materiais que problematizem as questões de gênero e possam ainda,
utilizarem-se do conteúdo de uma política pós-identitária para a Formação e o
Desenvolvimento de Coleções? Será que as bibliotecas devem se tornar o espaço de
resistência e liberdade?
Em tempos que se propagam o direito de livre acesso às informações,
contraditoriamente a mídia faz alarde de discursos extremamente conservadores e
fundamentalistas quanto à diversidade sexual e aos direitos sexuais, ficando sempre uma
interrogação no ar quando se aborda as questões de gênero. Por isso este trabalho tem como
objetivo apresentar uma proposta de que as bibliotecas podem ajudar no processo educativo
da sociedade, oferecendo através de uma Política de Desenvolvimento de Coleções, um
conjunto de acervo que contemple as necessidades dos usuários que fazem parte dos grupos
de minorias de gênero e possa dar alicerce aos professores que trazem a pauta da problemática
de gênero para a sala de aula. Neste caso especificamente, através de uma coleção de filmes
com temática LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais).3

DESAFIOS NA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COLEÇÕES
No pólo de construção (fazer), através da Formação e Desenvolvimento de Coleções –
FDC, o processo de seleção exige do bibliotecário imparcialidade, reflexão sobre suas
escolhas, pois ao selecionar o que deve ou não fazer parte do acervo, ele está exercendo uma
espécie de poder, pois “queira ou não, é um elemento que está interferindo no processo
social” (VERGUEIRO, 2010, p. 5).
Na seleção, o bibliotecário deve buscar um ponto de equilíbrio, de forma que todos
sejam contemplados em suas necessidades informacionais, pois no processo de seleção de
materiais para o acervo da biblioteca, talvez “uma das melhores contribuições do bibliotecário
esteja em sua capacidade de coordenar demandas e necessidades conflitantes, de maneira a
garantir que o resultado final seja o mais harmonioso possível” (VERGUEIRO, 2010, p. 8).
Nota-se a responsabilidade e o desafio que o bibliotecário tem ao desenvolver uma política de
desenvolvimento de coleções, exigindo uma formação humanística e com vasta percepção
cultural.
Nota-se que o conflito de interesses está constante nas políticas de seleção de materiais
para as bibliotecas. O ato de selecionar materiais de informação é desafiador. O bibliotecário
pode ter dificuldades e apresentar receio ou medo sobre o que pensa parte da comunidade
sobre a escolha de determinados materiais selecionados para composição do acervo. Verificase um contraponto no princípio de racionalidade no processo de FDC sugerido por Vergueiro.
Inicialmente ele sugere que “materiais sobre assuntos polêmicos também podem trazer mais
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problemas do que benefícios à biblioteca, devendo ter sua necessidade para o acervo
cuidadosamente estudada, visando uma decisão mais objetiva a seu respeito” (VERGUEIRO,
2010, p. 15), o que é motivo de preocupação, pois diante do cenário de hostilidade que vemos
diariamente contra as minorias de gênero, percebe-se que dificilmente publicações
relacionadas à temática LGBT terão espaço nas prateleiras das bibliotecas, pois para a maioria
representam “temas polêmicos”. Ao mesmo tempo e contrariamente, Vergueiro apresenta a
imparcialidade como uma característica importante na formação de coleções e ressalta que o
bibliotecário deve ter cuidado, já que
obras aparentemente imparciais disseminam veladamente preconceitos contra
determinadas camadas da sociedade, como minorias étnicas, de gênero, orientação
sexual, etc. Durante muito tempo, por exemplo, acreditou-se que os livros didáticos
eram obras imparciais, pois se limitavam a funcionar como instrumentos para a
transmissão de conhecimentos considerados específicos para fins educacionais.
(VERGUEIRO, 2010, p.20)

A necessidade de ser elaborado um conjunto de critérios de seleção, denominado como
política de seleção, demonstra a necessidade de planejamento. Tal conjunto não elimina
lacunas, ao menos evita o atendimento a preferências pessoais, então o risco de uma coleção
ser tendenciosa diminui. Mesmo assim, o trabalho de seleção de materiais de informação deve
cuidadosamente avaliar os materiais a serem adquiridos para verificar o grau de
imparcialidade da obra, e o avaliador deve evitar que suas idéias, opiniões, interfiram na
escolha dos materiais. Conforme Vergueiro alerta:
A organização da atividade de seleção mediante o estabelecimento de critérios só é
eficiente quando todos os envolvidos trabalham de modo racional, dispostos a
discutir objetivamente a aplicação ou aplicabilidade desses critérios. Na medida em
que os envolvidos na problemática da seleção afastam-se do racional, mergulhando
no terreno do passional ou do autoritarismo, os critérios de seleção tornam-se cada
vez mais inócuos. Não existe critério de seleção que possa anular ou dissuadir uma
autoridade superior firmemente decidida a fazer valer a sua vontade... ou um
bibliotecário disposto a imprimir seus preconceitos pessoais ao acervo sob sua
responsabilidade. (VERGUEIRO, 2010, p.17)

Infelizmente, a problemática da seleção de materiais para bibliotecas parece difícil de
ser solucionada, pois muitas vezes o bibliotecário pode até ter um olhar diferenciado sobre
várias questões sociais “polêmicas”, evitando sensacionalismo, radicalismo e extremismo,
favorecendo uma seleção de obras que permitem um diálogo ou uma análise crítica, que
caberá a cada usuário tomar o devido encaminhamento de opinião, mas, como a biblioteca
geralmente está presa a estrutura de uma organização maior, com missão e valores que nem
sempre são postos em prática, dificilmente o bibliotecário poderá exercer poder de escolha
que possa interferir no processo social, como na diminuição do racismo, do machismo e da
homofobia. A seleção de materiais que possa auxiliar nesta mudança de conceitos socialmente
pré-definidos pode ser vetada por gestores que estão acima do bibliotecário.
O caráter educativo que as obras selecionadas deveriam ter e propiciar a diminuição de
preconceitos, muitas vezes apresenta o viés contrário, perpetuando a ideologia dominante. Um
bom exemplo é citado por Vergueiro, que afirma sua preocupação quanto à literatura infantojuvenil como uma das que mais refletem a perpetuação de valores normativos da sociedade:
Às vezes, por trás de figuras atraentes e histórias divertidas estão a disseminação de
preconceitos e o velado incentivo a discriminações de ordem étnica, cultural ou
social. Os bibliotecários devem estar atentos a essas obras, familiarizando-se com
suas características mais marcantes, que incluem:
*a ausência de minorias étnicas, como se a sociedade fosse composta por uma
população homogênea de indivíduos ‘brancos’;
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*a representação negativa das minorias, seja retratando-as como figuras caricatas,
seja colocando-as como personagens antipáticos, quando não são escolhidos como
os vilões da história, seja reservando para elas papéis considerados de menor
importância social (como empregadas domésticas, criados, trabalhadores não
qualificados, mendigos, etc.);
*a colocação da figura feminina em situação de dependência em relação ao homem,
tanto em termos econômicos e sociais (a dona de casa que não é responsável pelo
sustento da família) como emocionais (é o homem quem toma as decisões
importantes, deixando para ela apenas as questões que não têm grande significação);
*representação positiva das classes sociais dominantes, retratadas como pessoas
simpáticas, bonitas, felizes e modelos de comportamento a serem seguidos pelas
crianças. (VERGUEIRO, 2010, p. 33-34).

A influência do discurso dominante no controle da sociedade atua desde cedo na
formação de conceitos determinantes dos sujeitos e seus papéis a serem exercidos na dinâmica
social. Com certeza os mecanismos de controle e manejo são atuantes também no poder que
exercem sobre as pessoas, principalmente nas crianças. Todo o contexto acima interfere na
seleção de materiais de informação, seja em livros, filmes, revistas, músicas, desde sua
criação até sua disponibilização ao público geral.
Neste sentido, Robinson, em seu artigo sobre o livro O colega de quarto do papai, que
fala a respeito de homossexualidade numa linguagem acessível para crianças, discursa sobre a
“polêmica” que tem provocado no mundo afora. Embora traduzido do inglês para outros
idiomas e cuja mensagem principal é “amar é a única maneira de alcançar a felicidade”, o
livro tem sofrido censura, inclusive Robinson citou que a prefeita do Alaska (EUA) “pedia
que os bibliotecários da cidade removessem certos livros das prateleiras”, incluindo o livro
citado. Ela complementa: “o banimento de livros (de grades escolares, de bibliotecas, e até
mesmo de alguns países) sempre se mostrou como uma questão extremamente
controversa.(...) sabemos que banimentos possuem um viés político, geralmente conservador.”
(ROBINSON, 2013)
A censura é utilizada como ferramenta mestra para o exercício do controle social sobre
os conteúdos informacionais, para proibir que qualquer recurso informacional que possa
provocar alteração no status quo da ideologia dominante sofra modificações e interferências e
para garantir que tal recurso seja imediatamente eliminado ou banido, coibindo o acesso e o
manuseio destes materiais.
Independente do formato em que a informação está sendo veiculada, seja através da
escrita, do áudio ou da imagem, qualquer um dos suportes informacionais está passível de
crítica, análise e muitas discussões em torno de seu conteúdo. A censura tem acompanhado a
evolução das bibliotecas ao longo da história.

ANÁLISE FÍLMICA E PERSPECTIVA QUEER NA EDUCAÇÃO
A mudança na preferência da sociedade pelo consumo de informações visuais tem
crescido de forma vertiginosa na contemporaneidade. Este fator tem feito com que as
bibliotecas, as escolas e as instituições em geral, tenham adquirido cada vez mais informações
em suportes visuais, como em DVD.
Alterações na rotina escolar também são visíveis e os filmes tem se tornado obras de
referência no contexto da sala de aula para problematizar questões sociais junto aos alunos,
desde que professores tenham sensibilidade para levantar as discussões e utilizarem
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ferramentas para a análise crítica sobre o filme que se exibe, auxiliando o processo de ensinoaprendizagem a partir do entendimento do aluno sobre as questões problematizadas.
Para isso, uma metodologia de análise qualitativa de filmes tem sido utilizada nas
Ciências Sociais e Humanas, onde vários pesquisadores têm desenvolvido bons trabalhos,
principalmente nas temáticas sobre a sexualidade humana, facilitando o diálogo com os
estudantes. Justificada por Soares e Soares:
A escolha pelo desenvolvimento da análise de filmes pode ser compreendida a partir
do entendimento fornecido por Borges de que “ao olhar historicamente a construção
das homossexualidades na mídia, pode-se perceber um deslocamento na forma de
representá-la: de um lugar sem importância, de uma quase inexistência, para uma
posição de atenção e de significação”. Essa interlocução entre campos midiáticos e
debates sobre gênero/sexualidade, apontada por Borges, refere-se a diversas
expressões de mídia, dentre elas o cinema. (BORGES, 2007 apud SOARES;
SOARES, 2012, p.235-236).

Esta visibilidade no cinema e vídeo das homossexualidades tem posicionado a questão
gay na centralidade das discussões, problematizando as questões de gênero e os papéis sociais
que a sociedade exige dos personagens exemplificados. É preciso lembrar que os papéis
sociais foram definidos num processo de construção histórica, situando limites entre o
universo social destinado à atuação de homens e mulheres. A junção entre cinema e
problemas de gênero, tem alertado para as mudanças, mesmo que lentas, de uma nova
concepção:
A categoria de gênero (...) possibilitou o estabelecimento da desnaturalização das
atitudes e comportamentos dos sexos, evidenciando as construções sociais que se
fizeram ao longo da história definindo os papéis sociais e os espaços permitidos e
proibidos de atuação dos homens e mulheres. Assim, os lugares sociais do homem e
da mulher podem ser entendidos como um jogo histórico, construído de permissões
e cerceamentos, feito aos seres humanos baseado na divisão dos sexos. As regras de
conduta sociais não existem por serem inerentes à natureza feminina ou masculina,
mas porque foram construídas e auferidas às mulheres e aos homens determinados
modelos de ação cuja justificativa encerrava-se na diferença sexual. São, portanto,
construções históricas socialmente definidas e identificáveis. (SOARES; SOARES,
2012, p. 236).

A partir desta visão, a perspectiva queer na educação tem avançado no sentido de
encontrar um espaço mais favorável para as discussões de gênero no âmbito escolar e
educacional, embora na prática de forma mais incipiente que nas universidades, que
produzem pesquisas a partir de grupos que estudam as questões de gênero. A importância dos
estudos de gênero e o uso dos recursos fílmicos são comprovados:
Assim, na própria concepção e construção das estruturas do poder está a categoria de
gênero. Desta maneira, ao estudar a dinâmica das relações sociais construídos nos
filmes através do entendimento desta luta e desta relação entre poder/gênero/ordem
social, pode-se ampliar a discussão a respeito dos modelos socialmente desejáveis de
homem e mulher, e em certa medida compreender como o desvio de tais condutas
não poderia levar à felicidade dos personagens. O mecanismo de atuação das
relações entre os gêneros como relação de poder, imbuídas de todo um sistema de
símbolos e signos que expressam e interpretam o social, perpassa na naturalização
da categoria e, portanto, determinados comportamentos e ações entre os seres
humanos passam a ser coisa de mulher ou típico de homem. A desnaturalização
destas relações nega tais imperativos biológicos de maneira a compreender o jogo de
forças por trás das relações entre homens e mulheres em sociedade. É de suma
relevância a contribuição expressiva das reflexões sobre a categoria de gênero,
produzidas atualmente, contextualizando e atualizando a categoria, através da crítica
e reflexões sobre a utilização, seus limites e suas transformações. Este tipo de
produção teórica, em constante reformulação, é uma baliza importante para a
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renovação dos usos possíveis da categoria de gênero. (SOARES; SOARES, 2012, p.
237).

Desfazer a construção histórica de gênero não é tarefa fácil. Apesar de que algumas
mudanças na sociedade tenham direcionado para um canal de diálogo e aceitação dos
“diferentes”, o preconceito ainda é algo muito comum e algumas vezes a “aceitação” é
máscara para o preconceito velado. Um exemplo foi presenciar dentro de um órgão da Justiça
Federal no Ceará, um servidor relatando aos colegas de trabalho e a quem mais pudesse ouvir,
seu posicionamento contra os personagens homossexuais na novela da Rede Globo, Amor à
Vida, principalmente ao casal que demonstra o interesse em formar uma família. O servidor
sentiu-se insultado, pois para ele, as cenas eram uma “afronta ao modelo de família e um
desrespeito aos heterossexuais”4. Questiona-se a abertura do judiciário brasileiro aos cidadãos
homossexuais, pois “atualmente pode ser aceitável que um casal homossexual se estabeleça,
desde que não queira formar uma família.” (SOARES; SOARES, 2012, p. 243).
Nota-se uma maior visibilidade da cultura gay nas mídias, inclusive em canais abertos e
com a presença de personagens homossexuais em novelas ou programas de grande impacto,
até mesmo em horário nobre e que são assistidos por um público bem heterogêneo. Apesar
disso, o deboche, a fofoca, a crítica negativa e a análise pejorativa são predominantes quando
se referem aos personagens “desviados” da normatividade.
Certamente, o cinema tem possibilitado à cultura queer, mais do que todas as outras
mídias, o empoderamento através da imagem. Até pouco tempo era inimaginável ver uma
travesti como protagonista de um filme. Hoje não só isso é possível, como também o
reconhecimento da sua cidadania e o uso da película para denunciar a violência e os direitos
negados, sofridos por este grupo.
Um bom exemplo é o documentário biográfico Kátia, que retrata o cotidiano de uma
travesti em cargo político no Brasil. Isso nos mostra que o determinismo social da associação
da travesti com a prostituição, estereótipo ainda no imaginário de grande parte da população,
foge das artimanhas do controle social e demonstra que existem sim outros caminhos e
possibilidades de papéis sociais.
O cinema, neste caso, potencializa as capacidades e mostra as possibilidades do sujeito
social, fortalecendo a crença em si e a auto-estima. Um olhar mais positivo sobre as
diferenças é articulado através da imagem projetada, que mostra ao telespectador um viés
diferenciado das concepções pré-estabelecidas. Mesmo que o uso do recurso da análise
fílmica não seja garantia da diminuição do preconceito, pois
Não se pode fazer uma relação direta entre crescimento de lugares de expressão (...)
com avanço social, pois (...) “na verdade, não dá para afirmar que os textos e as
imagens da mídia sejam intrinsecamente progressistas ou reacionários, posto que,
frequentemente essas fronteiras se misturam em decorrência de seu caráter sedutor”.
Dessa forma, deve-se manter um olhar crítico sobre essas mídias e promover
espaços de debates, (...) “a exemplo da escola, a mídia exerce papel pedagógico na
constituição dos sujeitos, particularmente de seus corpos e sexualidades, ou seja,
suas práticas e linguagens afetam e ‘marcam’ as histórias pessoais”. Neste trabalho é
preciso compreender a importância do papel do educador no reforço e/ou
distanciamento crítico das noções cristalizadas a respeito do binarismo de gênero. O
espaço da crítica a estes valores excludentes e a compreensão de múltiplas e fluídas
formas de relações sociais precisa atingir assim o domínio do cotidiano numa visível

4

A situação relatada acima será descrita em anexo, para ilustrar o preconceito ao qual os homossexuais estão
sujeitos a sofrer, infelizmente até mesmo dentro de um órgão jurídico, que deveria assegurar a dignidade e o
respeito a todas as pessoas independentemente de sua sexualidade, conforme prescreve a Constituição Federal.
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ampliação dos horizontes afetivos sociais. (BORGES, 2007 apud SOARES;
SOARES, 2012, p.246-247).

O empoderamento então, só se realiza se o acervo fílmico que a biblioteca possui for
problematizado e discutido. O bibliotecário, principalmente aqueles que estão no ambiente
escolar, devem se articular junto aos professores para aproveitar o recurso fílmico como
potencializador da mudança de paradigmas sociais pré-estabelecidos.
Existem algumas produções cinematográficas que abordam a temática LGBT,
apresentando ao público os anseios, as dúvidas, os amores, as alegrias, as angústias e a
violência a que estão submetidos esses grupos socialmente diferenciados. Apesar da sensação
de inexistência desses filmes nos acervos das bibliotecas públicas e escolares, a saída muitas
vezes é utilizar os recursos disponíveis nos centros de documentação especializados, dos
diversos grupos LGBTs existentes no País ou dos Grupos de Pesquisa em Gênero das
universidades. Vários possuem um centro de documentação, com acervo fílmico na temática
LGBT e em alguns casos, é possível consultar a existência de título pela internet e às vezes
permitem solicitar o empréstimo das obras in loco.
A importância da utilização desses recursos no contexto escolar é analisada por
Carvalho, que caracteriza “o papel da instituição escolar nas relações de poder, resistência e
produção de subjetividades” e que os filmes
discutem relações de gênero, a partir de resistência, rupturas e capturas vividas pelas
personagens (...) discutem nossa incapacidade de compreender as diferenças, de dar
espaço para outras formas de pensar, agir e viver (...) recusa pelo padrão que
envolve aproximação da dimensão desejante da vida (...) práticas discursivas que
produzem representações de quem se olha, o que se vê e como se vê, ou daquilo que
não se vê. (CARVALHO, 2013, p. 59)

Esta citação sintetiza com clareza os parâmetros que os filmes usam para facilitar a
abordagem das questões de gênero e sexualidade na escola. Mostram como grupos
minoritários sofrem com o interdito social implicado pela hetero normatividade dominante e
ressalta as dificuldades de compreensão das diferenças.
Desfazer a lógica em que a sociedade está estruturada e problematizar as questões de
gênero deve ser a força maior para o interesse em formar uma coleção de filmes com foco na
educação para a diversidade sexual. Tendo em vista que:
O entendimento a respeito de outras formas de amar para além do binarismo
heteronormativo talvez seja o grande desafio do educador na atualidade. A
sexualidade é uma construção política e social, cujo disciplinamento dos corpos se
marca por uma naturalização de gestos, atitudes e práticas constantemente vigiada
pelos pares sociais. (...) O binarismo heteronormativo enquanto norma social
predominante apenas contribui para um empobrecimento das possibilidades das
relações humanas, enjaulando sujeitos e continuamente gerando situações de
preconceito e violência, frutos da estigmatização e repressão do controle das redes
de poder instituídas. (SOARES; SOARES, 2012, p. 247-248).

Cabe aos bibliotecários refletirem sobre esta responsabilidade, ao atuarem na Formação
e Desenvolvimento de Coleções, com o compromisso de negociarem com gestores e
instituições a incorporação ao acervo de títulos que sejam favoráveis ao público LGBT e que
as bibliotecas possam ser o aporte para grupos minoritários que precisam de apoio,
conhecimento, entretenimento e informação. Assim a biblioteca realiza seu papel social,
ajudando a comunidade a reinvidicar direitos sociais não respeitados pela coletividade.
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METODOLOGIA EM DOIS PÓLOS: fazer para desfazer
O ciclo dinâmico das questões de gênero provoca mudanças nas teorias e ao mesmo
tempo é alimentado por elas. Ao recorrer à pesquisa bibliográfica para dar suporte teórico ao
processo de Formação e Desenvolvimento de Coleções, vimos que a temática de gênero
apresenta desafios peculiares.
A Formação e Desenvolvimento de Coleções – FDC, como campo teórico e prático da
Biblioteconomia, “trata o processo de desenvolvimento de coleções como atividade de
planejamento nas unidades de informação. Discute princípios para a formação e
desenvolvimento de coleção dando ênfase às políticas, métodos, técnicas e procedimentos
aplicáveis ao processo” (VERGUEIRO, 1989). A partir de estudos sobre FDC e de gênero,
recorremos ao estabelecimento de diretrizes para a formação de um acervo que atendesse as
particularidades das questões de gênero.
Frente a este desafio, percebemos que a formação deste acervo teria necessariamente
que estabelecer critérios de seleção, pois seria muito difícil atender a demanda da
complexidade das questões de gênero, que são inúmeras. O problema da questão das
homossexualidades no sentido político são as vozes dissonantes, pois cada sub-grupo tem o
direito de exigir que seus interesses e anseios sejam contemplados nas políticas públicas de
identidade de gênero.
O método, a partir da crítica à lógica binária do mundo ocidental que simplifica as
relações entre ricos/pobres, homem/mulher, hétero/gay, sempre posicionando o outro como
subordinado e inferior faz com que se questione o status quo das coisas. A teoria queer
demonstra o caráter discursivo da sexualidade e discute a materialidade do controle social
sobre a sexualidade.
Neste caso o procedimento metodológico está situado em dois pólos: o construtivo
(fazer), a partir da Formação e do Desenvolvimento de Coleções, reunindo textos,
documentos, filmes que fazem referência ao universo da homossexualidade, para em seguida
desconstruir (desfazer), quando a análise fílmica/textual desestabilizar conceitos, estruturas,
convicções e permitir um novo olhar para a questão da sexualidade e suas possibilidades. O
cerne da metodologia desconstrutiva “seria demonstrada à mútua implicação/constituição dos
opostos e se passaria a questionar os processos pelos quais uma forma de sexualidade (a
heterossexualidade) acabou por se tornar a norma, ou, mais do que isso, passou a ser
concebida como ‘natural’.” (LOURO, 2001, p. 549)

DISCUSSÃO E RESULTADOS PRELIMINARES
Com foco na seleção de materiais para a formação de um acervo de filmes com temática
exclusiva ao universo homossexual masculino, verificou-se que a aquisição do conjunto de
filmes tem contemplado a nova política de identidade homossexual, menos binária,
plurissexual e de diversas categorias.
Embora faça parte de um acervo particular e que o processo de Formação e
Desenvolvimento de Coleções ainda esteja na fase de aquisição de títulos, percebemos a
riqueza do pluralismo de ideias, visões e sentidos que os filmes apresentam, o que possibilita
um novo olhar para as discussões de gênero.
A análise fílmica é desfazer para entender. A estratégia do uso da película fílmica é um
recurso primoroso para a análise da cultura gay. Interpretar, entender e compreender o que
está explícito e o que está nas entrelinhas, abre um leque de possibilidade para a reflexão que
se faz necessária ao entendimento dos conflitos sociais e identitários, assim como podem ser,
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uma das formas de enfrentar as barreiras que delimitam territórios e cerceiam desejos, anseios
e sonhos, repreendidos, encurralados pela estrutura dominante. O filme é o espelho, no
sentido de permitir reconhecer a si mesmo, o semelhante ou o outro ignorado.

CONSIDERAÇÕES
Campanhas de retomada dos valores tradicionais da família, manifestações de extrema
agressão e até violência física pairam nas mídias de forma corriqueira. Posicionamentos que
vêm obtendo visibilidade da TV, embora seja claro que o discurso está envolto em hipocrisia,
pois os escândalos envolvendo os agentes que incitam a sanitização da sociedade, em nome
dos “valores da família”, da “salvação” e principalmente de um “Deus”, são os mesmos que
estimulam o ódio, a violência, e suas práticas são no mínimo contraditórias, se considerarmos
os casos recorrentes de corrupção, estupros, extorsões, provocados pelos mesmos agentes.
Infelizmente, percebe-se no Brasil um retrocesso quanto às discussões de gênero, num
olhar mais generalizado. Embora a AIDS tenha provocado mudanças na sociedade e também
no governo, que iniciou programas de combate à epidemia, com ações educativas inclusive
envolvendo o MEC, trouxe à tona o debate sobre a sexualidade, o que incluiu as discussões de
gênero na pauta do dia, e a produção de conteúdos que significativamente ampliou a
documentação e o número de informações sobre estas questões, mas percebe-se hoje no
contexto social mais amplo, fora dos campos limítrofes dos Grupos de Estudos de Gênero das
universidades, uma espécie de manobra política e ideológica (machista, principalmente) para
suprimir qualquer movimento de luta por direitos igualitários às minorias de gênero.
A biblioteca poderia ser o espaço por excelência de abertura para discussões, propostas
de intervenção diante do cenário de retrocesso que as políticas públicas na área LGBT
perpassam nos dias atuais no Brasil. Cenário de uma conjuntura política reacionária no
sentido que criminaliza a sexualidade fora dos padrões “normais”, propaga o preconceito e
estimula fundamentalismos, com o espírito arcaico da perseguição a toda forma de expressão,
seja corpórea, ideológica, fílmica ou literária que quebre/rompe os parâmetros
heteronormativos nos mais variados espaços sociais ou de sociabilidade. A biblioteca poderia
ser o espaço para estimular o debate e auxiliar os professores a levá-lo para a sala de aula.
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ANEXO 1 – Cópia de e-mail encaminhado à Justiça Federal sobre homofobia em
atendimento na Justiça Federal do Ceará.
Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho através deste, expressar minha indignação,
como
cidadão
que
paga
impostos
e
mantém
o
funcionamento
dos
órgãos e serviços públicos, diante de situação vexatória e constrangedora,
no serviço de atendimento da Secretaria da 26ª Vara da Justiça Federal em
Fortaleza.
Ontem dia 25/07/2013, por volta das 12:30 presenciei um servidor/funcionário (que não
estava usando crachá de identificação), proferindo em alto e bom som no seu ambiente de
trabalho, toda sua fúria preconceituosa e homofóbica, relatando de forma estúpida e
preconceituosa, cenas da novela Amor à Vida, da Rede Globo, do dia anterior 24/07/2013,
que
apresentou
o
diálogo
do
casal
homoafetivo que pretende formar uma família, com o médico que auxilia-os no
processo, e que na fala de um dos personagens, houve uma análise avançada
sobre o posicionamento de gênero dentro da sociedade, quando o personagem
foi questionado pelo médico, perguntando se ele gostaria de ser referenciado
como mãe ou pai da futura criança. O personagem apresentou seu sentimento de
amor incondicional à futura criança e disse que não se importava, podia ser
tratado
como
"mãe,
pai
ou
fada
madrinha".
O servidor/funcionário utilizou-se deste contexto para proferir todo seu
preconceito, apresentando aos colegas de trabalho e quem mais estivesse no
ambiente, seu discurso heterossexista, machista, homofóbico, falando alto na
sala da secretaria que aquilo não poderia passar em rede nacional, pois
estava
destruindo
a
figura
da
família,
que
era
uma
afronta
aos
heterossexuais, enfim, uma série de opiniões que ele tem todo o direito de
discordar, mas que com toda certeza, a Lei 8.112, que rege o servidor
público, não permite a ele o direito de utilizar-se do espaço de trabalho
para
fazer
proselitismo
de
nenhuma
forma,
inclusive
o
religioso,
desrespeitando a prerrogativa constitucional de manutenção do Estado laico.
Além disso, me senti profundamente triste, angustiado, ofendido pela
situação a que fui obrigado assistir, pois sou cidadão homossexual e cumpro
com todas minhas obrigações sociais perante à Lei e acho um abuso ter que
presenciar um servidor/funcionário de um Tribunal da Justiça Federal,
proferindo palavras de ódio aos homossexuais em um espaço público, onde
todas as minorias deveriam ter seus direitos como cidadãos respeitados,
independente
de
sua
raça,
cor,
idade,
sexo,
gênero,
vestimentas.
Solicita-se providências no sentido de ser feito uma trabalho de
conscientização e humanização com os servidores/funcionários da Justiça
Federal, de forma que antes de seus preconceitos e opiniões, prevaleça a
força
da
Lei
e
o
respeito
à
diversidade
humana.
O nome do servidor/funcionário é Alexandre. Segundo me informou o
servidor/funcionário
Jorge
(também
sem
crachá
de
identificação).
Ele
utilizava
uma
espécie
de
cordão
com
referência
ao
catolicismo.
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Aguardo retorno das providências e informo à V. Sa. que este texto está
sendo encaminhado para o MPF - Procuradorias Regionais dos Direitos do
Cidadão
e
a
Comissão
de
Direitos
Humanos
da
Câmara.
Gláucio Barreto de Lima
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