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Resumo 

 Este trabalho busca trazer uma pequena análise, reflexão, sobre a questão 

da discriminação nas instituições de ensino no que confere à questão de gênero e 

orientação sexual, tal qual busca também, ainda que brevemente uma análise histórica 

sobre o surgimento dos movimentos LGBTs enquanto movimento social na 

reivindicação por direitos, visibilidade, representatividade e reconhecimento por parte 

do Estado em relação às mais diversas formas de exclusão, omissão e preconceito. 

Analisa as formas pedagógicas de atuação na busca pela igualdade dentro das 

instituições. Além do uso de  referenciais bibliográficos, foram usados recursos fílmicos 

– séries, filmes e novelas - e, também,  foi realizado um trabalho empírico, 

desenvolvido a partir de análises, observações, discussões acerca do tema, o que 

contribuiu para uma abordagem mais plural. A partir do entendimento, compreensão e 

função social que os termos educação e discriminação desempenham é possível 

compreender que há, sim, no atual cenário educacional, social em grande modo, uma 

disparidade de valores que são ou deveriam ser ensinados, tal como a forma com os 

quais são abordados, conforme veremos no desenvolvimento deste trabalho, em que 

através de dados e da prática empírica poderemos abordar mais a fundo os 

comportamentos das instituições. 
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Aluno, Discriminação, Educação, Escola, Gênero, Professor   
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Introdução 

Abordar o tema sexualidade e gênero nem sempre é algo fácil, ainda mais em 

um período onde as minorias sociais têm enfrentado tanta dificuldade para se afirmar, 

apesar de estar conseguindo, e também terem voz e vez na exposição e reivindicação de 

anseios e direitos. Além de direitos, enfrentam a questão da visibilidade, 

representatividade e inclusão, esta última no mercado profissional que a despeito dos 

avanços que vinham acontecendo, o conservadorismo em excesso tem posto a perder 

esta vertente ao ponto de oprimir ainda que de modo silencioso a manifestação e 

explanação da orientação sexual no ambiente profissional. 

Em consonância com tais questões de inclusão, exclusão, aceitação e afirmação 

pessoal e profissional vêm a mídia, em suas mais variadas vertentes, de modo positivo 

em algumas vezes e negativo em outras, expor toda essa busca seja através de seus 

noticiários ou até mesmo através da memória social por meio das telenovelas, seriados e 

até mesmo cinema. Falar da personagem homossexual explicitamente tanto na televisão 

quanto no cinema é algo recente na história em se tratando de representatividade e 

discussão de direitos e participação. 

Se levarmos em conta que até a década de oitenta / noventa eram raras as 

personagens homossexuais expostas, retratadas nas histórias, nos anos dois mil esta 

estatística aumentou de modo considerável, ainda que timidamente. Ressalto que o 

recorte aqui explicitado compreende as personagens homoafetivas nas telenovelas e 

séries brasileiras a partir da década de noventa e a filmografia compreendendo filmes 

com base histórica e política, selecionados, passando pelo período de 1969, 1980 e anos 

2000 até o atual momento; não será possível uma análise aprofundada década à décadas 

mas uma analise através de recorte pautado na relevância e também discussão que tais 

instrumentos trouxeram através da mídia e seus respectivos temas e pontos de vista 

abordados. 

Inicialmente, num primeiro recorte, será abordado o fato, de maior relevância na 

história do movimento gay, que foi o norteador de toda a luta e causa LGBT, o episódio 

acontecido em Stonewall, 28 de junho de 1969, na região Greenwich Village, Nova 

York, EUA que motivou a ida às ruas dos movimentos LGBTs e também precedeu os 

diversos movimentos sociais ligados à causa.  
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Posterior ao ocorrido em Stonewall, daremos um pequeno salto para a década de 

oitenta, quando das primeiras descobertas e testes com fármacos, em especial  o AZT, 

antirretroviral desenvolvido para conter o vírus da Aids que no período em questão era 

remetida como sendo uma " doença de homossexual " e, portanto, fonte de mais 

preconceito, intolerância, desrespeito e exclusão. O desconhecimento do vírus, suas 

causas e potencialidades era algo muito insipiente para a época e por uma infelicidade 

coincidente, os primeiros casos e óbitos aconteceram com homossexuais; eis que o 

estigma foi implantado e propagado pela sociedade, leia-se em plano global. 

No Brasil, na mesma época, pessoas de prestígio e destaque público, como o 

músico Cazuza e o sociólogo Betinho foram vítimas do vírus; sendo o primeiro, a ter 

maior repercussão na mídia. Cazuza ficou conhecido por suas letras transgressoras ao 

mesmo passo que românticas, poéticas e críticas. Filho de um importante executivo do 

cenário musical e conhecido da alta sociedade carioca, tentou, inclusive, tratamento fora 

do país mas não teve êxito contra a doença e faleceu em 1990 e teve sua história 

retratada nas telas de cinema no ano de 2004 com o título " Cazuza - O tempo não 

para". 

Após tantos anos de busca, pesquisa e, também, desenvolvimento de técnicas de 

pesquisa e investimentos nas mesmas, muito já se sabe sobre o tratamento e como 

conter o vírus, pois ainda não foi encontrada a cura, mas ainda sim é, em muitos grupos, 

um tabu falar de Aids. Não será discutida ou debatida a questão da doença em si, mas 

abordado o período em que os primeiros tratamentos começaram a serem expostos para 

a sociedade e o comportamento da mesma face aos portadores do vírus, seus 

preconceitos e abordagens tal como é mostrado no filme “Clube de Compras Dallas”* 

Além do filme citado, a proposta remete também analisar, comparativamente, os 

discursos utilizados pelos veículos de mídia, num primeiro momento obras televisivas e 

cinematográficas, e como tratam o tema ao longo do tempo/ história; como o 

personagem homossexual é trabalhado e sua trama desenvolvida, seus desfechos e 

histórias que trazem para a discussão tal como a sociedade lidava com tais personagens 

– tendo como ponto de partida novelas da década de 90 ao período atual e, pequenos 

recortes fílmicos que são necessários para uma compreensão mas que estão fora do 

período recortado. 
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Além da abordagem e análise através de personagens gays nas mídias, há a 

“parte triste” que, através de recortes de notícias em jornais e sites, traz ações, atos de 

ódio, desrespeito e incompreensão à comunidade LGBT. Atos de vandalismo em 

residência, agressão a casais, traumas causados na escola. e, em consonância a isso uma 

pesquisa que foi desenvolvida entre maio de 2015 e abril de 2017 onde a mesma 

buscava tratar, compreender a discussão de gênero e inclusão nas escolas.  

Ao citar a Escola, trazemos o questionamento do papel das instituições de ensino 

enquanto fomentadoras do pensamento crítico, do desenvolvimento interpessoal e, 

principalmente, da troca de saberes e relações junto aos alunos mas que têm sido negado 

aos mesmos quando há exclusão e diferenciação no tratamento e debate de questões 

pertinentes ao ambiente. 

Falamos, ao abordar temas ligados à educação sobre a limitação que fora 

proferida ao Plano Nacional de Educação onde ficou proibido o debate sobre questões 

de gênero na Escola, tal debate e proibição foram restabelecidos, inicialmente, nos 

planos municipais e estaduais e posteriormente retirado do texto base Nacional.  

Além de toda a discussão, todas as análises quanto à discriminação trazida pela 

mídia, vivida nas instituições de ensino e também domicílios, o que faz buscar por uma 

compreensão maior é a compreensão da legitimidade e ação do Estado enquanto 

instrumento de controle, promoção da igualdade  dos indivíduos, seus direitos e deveres 

para com a sociedade em um modo amplo e, num plano micro, para com os outros com 

quem se relaciona. Antes de qualquer discussão e aprofundamento em temas faz-se 

necessário “relembrar” o papel, dever e direitos de cada indivíduo inserido em uma 

sociedade cuja constituição e regime político, democrático, garante o direito à 

expressão, ir e vir, relacionar-se, constituir família e, principalmente, ser respeitado 

acima de qualquer coisa que não venha a ferir ou denegrir a si ou a outrem em sua 

existência.  Parto do ponto da laicidade do Estado e das instituições que o compõe tal 

como dos que as gerenciam ainda que seja sabido que tais instituições estejam 

tendenciosas ao conservadorismo e à doutrinação religiosa de algumas correntes 

fundamentalistas que têm tentado impor a subjetividade de valores e limitação de alguns 

para toda a sociedade fazendo com que uma corrente de retrocessos aconteça e limite / 

prive a existência e legitimidade na garantia de direitos, outrora negados, a indivíduos 

até então discriminados e marginalizados pela própria sociedade. 



13 
 

Não se trata de favoritismo a grupos minoritários, em especialmente à população 

LGBT, ou a concessão de direitos e privilégios a uma minoria; trata-se do 

reconhecimento e pertença destes indivíduos em uma sociedade que faz questão de 

marginalizá-los e, muitas vezes, negar sua existência enquanto cidadãos. Trata-se de 

garantir seus direitos civis enquanto cidadãos de direito,  que  contribuem junto ao 

sistema econômico, assegurar-lhes atendimento digno na saúde, esta totalmente 

despreparada e descapacitada para o tratamento de LGBTS como os transgêneros 

especialmente, nas escolas capacitar os professores para que não haja bullying  com os 

alunos e também para com os professores que se assumirem ou já tenham assumido sua 

orientação sexual, dar suporte a ambos e em especial aos alunos que ainda estão em 

formação para que não haja exclusão e evasão. 

A defesa, proteção, garantia de qualidade de vida e convivência é dever do 

Estado e toda a estrutura pública que lá foi eleita, através do voto democrático, para que 

garantisse à todos uma sociedade segura, respeitosa e participativa porém não é isso que 

se observa e a cada dia mais se deturpa as funções e os direitos exercidos e aplicados. 

Como já dito anteriormente, este trabalho, por mais que o desejo inicial seja de 

abordar e aprofundar os mais variados temas ligados à educação e discriminação quanto 

a orientação de gênero nas escolas, se proporá a analisar o comportamento dos 

indivíduos quanto sua orientação de gênero na Escola, seus anseios, suas histórias e 

junto a isso trazer uma análise iconográfica do papel da mídia junto aos personagens 

homossexuais  principalmente no Brasil e buscar entender, se possível for, o porque de 

tanta segregação e tentativa de negação dos direitos dos LGBTs partindo do ponto de 

análise a República Federativa do Brasil em seu sistema democrático onde todos têm, 

ou deveriam, ter o mesmo direito, tendo como pressuposto Jean Jacques Rousseau. 
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Metodologia: 

A partir da análise empírica de fatos e relatos em jornais sobre discriminação, 

preconceito e violência na escola contra pessoas LGBTs, vivências e experiências 

pessoais relacionadas ao preconceito por orientação sexual, este trabalho foi 

desenvolvido, também, a partir da análise iconográfica de filmes, séries e obras 

televisivas que dialogavam com a proposta do tema tal como o retratar, ainda que 

mínimo das questões e problematizações sofridas. Usando como referencial teórico 

autores como Guacira Lopes Louro, Clifford Geertz, Demerval Saviani e análises 

empíricas colhidas quando da prática de estágio docência em escolas, análise de filmes e 

documentários que retratam e analisam o tema. 

Num primeiro momento, capítulo é discutida a questão, relação, entre Estado, 

direitos e deveres que devem ou deveriam se estender à todos e que, em sua maioria, é 

privado das minorias sociais, as violências sofridas por estas minorias que nem sempre 

estão no âmbito físico mas, sim, no moral, que poderíamos associar à violência 

simbólica; discute-se o direito de existir deste sujeito às margens de uma sociedade que 

o limita e impõe seus padrões para existência e que, num segundo momento, busca criar 

leis, estabelecer métodos e conceituações para “curar” aquele que “ousa” se mostrar 

contrário, diferente ao padrão dito “normal” como por exemplo a deliberação sobre a 

“Cura Gay”. 

Em sequencia é apresentado um breve histórico afim de ambientar e trazer 

entendimento aos movimentos LGBTs, que ganharam força e notoriedade a partir da 

revolta de Stonewall, nos Estados Unidos, diante das constantes ações de opressão e 

repressão da polícia do local e discorrer também sobre o preconceito e manifestações 

que visavam negar o direito de existir destes indivíduos e banaliza-los diante da 

sociedade seja através de ataques virtuais ou até mesmo físico e moral. A evolução do 

dos movimentos a partir de tal revolta e a busca por representatividade e  inclusão. 

Por fim, é feita uma análise sobre a questão Escola x Preconceito de modo a 

salientar a discriminação enfrentada pelos estudantes em relação à sua orientação sexual 

e o despreparo das instituições e seu corpo docente para lidar e trabalhar com a 

diversidade, diferença existente nas instituições e a necessidade de se pensar os espaços 

plurais para estes alunos que têm buscado seu lugar de fala e representação também nas 

instituições de ensino.          
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  1 - Poder, Estado, Direitos e Deveres 

Discutir a violência seja em âmbito local ou global é e sempre será uma grande 

dificuldade face as varias nuances que tal fato social elucubra nas culturas, povos e 

grupos mas, ainda sim fragmenta e traz consigo problemas históricos, estruturais e que 

por vezes não encontram em si uma solução aparente. 

Ao longo do período acadêmico, primeiro de 2017, no perpassar das disciplinas, 

em especial sociologia política, foram traçadas, através de análises textuais, perfis, 

curiosidades, posicionamentos dos mais diversos autores, intelectuais, de diversos 

países e situações enfrentadas e relatadas por estes e que, de algum modo se fazem e 

com certeza farão muito atuais e presentes pelo tempo; textos e analises que mesmo em 

tempo e espaço demarcado nos possibilitam o traçar de paralelos e pontos de vista plural 

e diverso diante da perspectiva de cada um. A posição do Estado enquanto sujeito 

opressor tal como da população e sua hierarquização social, problemas e conjeturas 

políticas e sociais nas mas variadas formas com que seus países e grupos foram se 

desenvolvendo foi questionada e trouxe novas questões. 

Da intolerância religiosa causada pela padronização de meios e costumes, da 

invasão e tomada de territórios originalmente pertencentes a um grupo ou outro, 

tomadas de poder por meios que não as eleições ou maioria e até mesmo pelo regime 

imposto ao povo. Das condições precárias de vida e sobrevida ao populismo 

governamental que ao induzir e propor “soluções” tomava cada vez mais para si o poder 

e subjugava seu povo ás suas vontades, mandos e desmandos. 

A violência discutida nem sempre foi a violência física nas vias de fato, como 

também a violência verbal, moral, intelectual e opressora nos mais variados meios tal 

como ainda hoje que, com a evolução dos tempos, podemos ver e, infelizmente, 

vivenciar diante das atrocidades, mandos e desmandos de poucos face ao muito da 

população. 

Não só tratou a questão sobre violência, Estado e poder, mas tobre movimentos 

sociais, cultura, comportamento e classes sociais e suas composições. 

Pude, perpassar por textos e fragmentos cujas estruturas sociais foram muito 

bem explicitadas e suas composições, tal como criticada nos moldes em que até o 

momento vem sendo conduzida, como relatado a seguir. 
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Na “Teoria dos movimentos sociais”
1
 é levantada a discussão sobre a 

organização das pessoas, sociedade enquanto classe e dialogando com pensadores  sobre 

como, de fato, as pessoas se organizam, mobilizam afim de interesses e anseios. Para 

Marx, as pessoas se mobilizam de acordo com seus interesses de classe; para 

Thompson, a classe se formaria a partir da dedicação, busca, das pessoas e a partir da 

busca ou mobilização é que surgem os sindicatos, partidos políticos e afins... 

Na conceituação e entendimento de movimentos sociais, as classes não 

mobilizam tudo; a identidade, como se identificam, é que transmite a ideia de classe e, a 

partir daí o fomento e lutas por interesses comuns. 

Exemplo disso é o atual momento em que o país atravessa, em uma disputa por 

valores e padrões éticos que rompe com a atitude do Estado no uso de seu poder, 

concedido pela população, inexoravelmente dividida em classes pautadas no poder 

econômico que vislumbra uma saída para o problema causado pela corrupção, e falência 

do Estado no que tange financiamento para os municípios. O que isso tem a ver? Muita 

coisa. Em meados, maio, do ano de 2016, acusações de má gestão do dinheiro e uso do 

poder público fez com que a então presidente, eleita nos ditames do regime 

democrático, Dilma Rousseff sofresse um processo de Impeachment. Tal processo foi 

tramitado e a então presidente perdeu seu mandato. Tal feito, grandemente “aprovado” 

por parcela, da sociedade, a classe economicamente favorecida, vislumbrou que tal feito 

faria com que o período delicado em que nossa economia atravessa cessaria, não.  Tal 

feito desencadeou uma crise tanto econômica como política. 

O Estado em crise faz com que as classes, categorias por assim dizer, também 

vivenciem e sofram, principalmente os mais pobres e excluídos culturalmente de toda a 

dinâmica política, os efeitos desta crise; a indignação faz com que o ordenamento social 

se revolte contra o Estado que, por sua vez tenta usar de seu poder e coerção para 

oprimir, minimizar e reprimir aqueles que ousam ir contra ou expor sua contrariedade 

diante dos fatos, usando da violência em sua forma direta e, injustificada ao meio que é 

aplicada e usada como argumento para manutenção da ordem e do funcionamento dos 

mecanismos sociais. 

                                                           
1
  - Tilly, Charles - “From Mobilization to revolution – 1978” -  
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Pode ser citado como exemplo o ocorrido em Brasília no mês de maio/junho, 

2017, a permissão do atual Presidente da República, Michel Temer, de permitir que 

oficiais da força nacional atentassem contra manifestantes que protestavam em Brasília 

– na paralisação geral motivada por grupo de sindicatos e contrários ás políticas que 

vem sendo aplicadas no país. 

Observa-se, no contexto acadêmico e social o constante uso, mobilização de 

pessoas, ainda que poucas e com pouca informação aprofundada dos assuntos, para a 

conquista de um objetivo político ou similar. Uma forma de adquirir, mais rapidamente, 

o que se quer sem despender de muitos recursos, considerando que haverá um grupo já 

cativado e mobilizado a buscar e propagar os ideais propostos e desejados. 

Caberia ao estado à mobilização, identificação de ações políticas e execução das 

necessidades e anseios da população a qual lhe concedeu o poder que detém uma vez 

que são atores em relação a justificar o Estado de direito. 

Contudo ao contrário do que deveria ser o Estado tem buscado cada dia mais a 

obtenção de seus interesses, grande parte pautado na vontade privada e não coletiva – 

em termos de sociedade e um país a espera de mudanças – enquanto o caos e a barbárie 

se instauram na sociedade face os crescentes índices de desemprego, marginalidade, 

depredação, miséria em que a grande população enfrenta. 

Entramos neste caso, numa situação de violência coletiva, não física mas moral 

levando em consideração que o direito das pessoas está sendo violado, não cumprido 

nem levado a sério. 

Falar em direito, nos coloca em detrimento com princípios ligados a Rousseau
2
, 

como já dito e citado aqui, e a buscar respostas diante de acontecimentos e fatos que 

rompem o princípio de que leis e diretrizes foram criadas e consentidas a um dado 

grupo de pessoas a fim de geri-las, mas que, ao contrário, usam de tal poder para 

manifestar vontades próprias e muitas vezes destoantes com a realidade e anseio social. 

A própria violência que se utiliza para oprimir, muitas vezes maquiada com o discurso 

de é feita com o intuito de mudar, conscientizar transformar. Transformar o que? 

Transformar valendo-se da opressão para justificar fins e meios? 

                                                           
2
 Jean Jacques Rousseau – O Contrato Social - 1762 
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E o povo? E os que são obrigados a deixar seu povo por lutar e se expor no 

desejo de mudanças que nunca vieram e que só favoreceram poucos já beneficiados? 

Será que a história sempre se repetirá e ainda que o faça privilegiará a minoria 

possuidora do poder e que legitima suas ações com justificativas pífias? 

Voltaremos, regrediremos, talvez, no tempo e retornaremos ao colonialismo ou o 

faremos de modo diferente, pela raça
3
 por exemplo, como nos fora apresentado outro 

autor ao longo da caminhada de estudos já citada no início desta atividade? Usaremos 

da língua, cujo uso comum permite acessar ao “mundo” em que se colocava ou a não 

identificação e comunhão com tal linguagem faria com que houvesse distinções e 

segregação? 

Ainda hoje, em tantos anos de evolução e história há a distinção pelos indivíduos 

por sua cor e raça, sua língua sendo subjugada e obrigada a adoção de outras; enquanto 

um fala a língua dos nobres, há quem fale a língua dos pobres, sobrepujados, desvalidos 

e colonizados. Reconhece o uso da violência, tão discutida e analisada, enquanto 

mecanismo legítimo de transformação para acabar com essa “colonização” que se 

espalhou. 

A violência em si não é capaz de criar o poder, o que ela faz é, usar o seu poder 

de convencimento
4
; tal como o individualismo é algo construído, estruturado dentro de 

uma sociedade, grupo e seus interesses e valores a seguir. 

Analisar e traçar paralelos diante de questões que envolvam o poder, violência e 

o Estado, nem sempre é tarefa fácil, pois haverá, sempre, alguma lacuna que o outro não 

conseguiu preencher ou então deixou passar desapercebidamente; principalmente 

quando tratamos em âmbito macro, num plano global e não minimalista. 

Compete ao Estado o controle do ordenamento social e, por sua vez jurídico, ao 

passo que usa da violência, que gera também um estado de terror e medo, através do 

poder adquirido enquanto detentor e executor das normas e ordem, para organizar e 

fazer com que as leis aconteçam; como proceder quando as leis não atendem a todos 

que deveriam e, muitas das vezes se põe em neutralidade ou contra alguns grupos, 

                                                           
3
 - Frantz Fannon – Os condenados da Terra, Civilização Brasileira – 1968 – Na obra, dentre outas 

colocações, o autor dialoga sobre  colonialismo a partir da raça. 
4
 Hannah Arednt – 1969/1970 – “A violência” – a autora dialoga as impossibilidade da dissociação do 

conceito de Violência e Poder e também o uso de ambos como mecanismos de controle e 
convencimento.    
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ciente que o uso do poder e da violência, enquanto repressora e também instrumento 

para correção  dos atos que fogem a normalidade, falha ?  

Se o individualismo é construído e desenvolvido dentro de uma sociedade, 

porque este, em seu direito legítimo de existir tem de ser limitado e cerceado de seus 

direitos enquanto cidadão consciente e partícipe da estrutura pelo simples fato, por 

exemplo, de se relacionar com outro comum a ele quanto ao sexo e gênero? Onde está o 

Estado no uso de seu poder a fim de garantir que tais relações possam existir e não 

omitir a seus direitos de exercê-la em paz quando, o mesmo Estado, por intermédio de 

poucos, faz com que tal direito seja negado levando em consideração valores e ditames 

pessoais, tendenciosos para justificar a injustiça causada a tais indivíduos. 

Coagidos, vítimas da violência física e moral, destituídos da proteção do Estado, 

que detém o poder de coagir, reprimir e punir a quem fere os princípios básicos da 

ordem, mas que faz com que tais princípios não existam ou coexistam, pois se coloca a 

favor dos que oprimem e, deveriam ser penalizados por promoverem manifestação de 

ódio, intolerância, barbárie constantemente contra a comunidade Gay e, também quando 

envolve minorias religiosas, de raça e classe social. 

Ainda que haja uma rebelião destes setores, grupos minoritários, utilizando da 

violência para reivindicarem; exigir e fazer com que os direitos sejam aplicados e 

respeitados é uma longa, árdua e difícil caminhada haja visto as tantas limitações 

impostas pelo próprio Estado em reconhecer a violência que constantemente é atribuída 

a dados grupos. Não falo aqui em violência física somente, que é grave e a cada ano se 

agrava, mas da violência moral, violência psicológica, opressora, que segrega e torna 

estes indivíduos uma “não-parte” da sociedade que deveria incluí-los, agregar e zelar 

pelos seus direitos uma vez que agem de acordo com o ordenamento jurídico, moral e 

social proposto pelo Estado no uso de seu poder e violência velada que gera e 

desempenha.  

Falta um olhar mais humano aos que pouco são olhados e “virar” o olhar dos já 

muito assistidos para que sejam exercidas as funções pertinentes ao Estado.  

Mais conscientização e participação social, popular tal como maior igualdade de 

direitos e não só deveres. Menos repressões, proibições e mais acessibilidade, diálogo 

de todos para com todos. O poder deve emanar sempre do povo e utilizado para com o 
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povo, ainda que poucos venham a possuí-lo. É atender a todos indistintamente sem que 

alguns precisem deixar seu lugar natural para buscar algo melhor fora, não ser oprimido 

por visão política, religião, classe social ou orientação sexual. Uma reforma necessária 

moral e valorativa que ademais se faz necessária e também sua manutenção. 

A discussão sobre violência, poder e Estado é vasta e, também, vaga quando não 

aplicada num contexto ou analisada dentro de um contexto social que a explicite e 

signifique. 

Contudo, a ação destes três fatores age destoante das funções e ações que 

deveriam; não há uma integração, harmonia e imparcialidade na execução do poder, 

aplicação da violência e assistência do Estado; digo isso fundamentado nas questões e 

problemas de gênero com que nos deparamos quando analisado o contexto do 

preconceito, agressão e violação dos direitos que deveriam ser à todos. 

No ano de 2015 iniciei uma pesquisa relacionada às expectativas e anseios da 

comunidade LGBT inserida no cenário educacional levando em conta a teoria de Emile 

Durkheim de que a Escola é o ambiente secundário de socialização e inclusão social de 

um indivíduo posto que o primeiro ambiente de inserção e contato social é a família. 

Pois bem, em dois anos de pesquisa, ainda não encerrada, meu maior desafio foi o 

acesso à jovens e adultos que, num primeiro momento se dispusesse a participar da 

pesquisa ( respondendo o questionário elaborado), num segundo momento, ter acesso 

à(s) escola(s) afim de que tivesse o apoio das mesmas para a aplicação. 

Não foi fácil, pois uma das barreiras foi imposta pelos gestores das escolas que, 

conscientemente despreparados e sem nenhuma vontade e motivação em trabalhar, 

discutir, tratar o tema diversidade e gênero na escola, negaram a entrada e aplicação do 

questionário; claro que fatores pessoais e, também, religiosos também incidem na 

recusa e limitação de pesquisas deste cunho. Tive aí meu primeiro ato de violência 

advindo do uso do Poder do Estado, a censura e privação do direito de ir e vir tal como 

de expressão e igualdade como reza a Constituição Federal de 1988. 

Neste momento, me vi como Suzy Castor
5
, quando de sua saída e, ao tentar 

retornar para o Haiti, ser limitada, proibida pelo ditador que governava seu país; 

                                                           
5
  - Historiadora e ativista dos direitos humanos, é considerada uma das mulheres mais ilustres que 

marcaram o meio intelectual haitiano.  
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contudo a mesma não se limitou e jamais deixou de lutar e participar dos movimentos 

sociais pela liberdade de seu povo. O que faço, fazemos, é tentar dar voz à pessoas que 

ainda nos tempos atuais são limitadas, coagidas, ofendidas e limitadas em seu direito de 

expressão, relação e externar suas identidades por conta do preconceito, da intolerância 

e ignorância de grande parcela da sociedade que, endossada pelo fundamentalismo 

religioso que norteia a bancada política do nosso país. 

A cada semana emanam notícias e mais notícias de agressão, morte, atentado 

contra homossexuais e o que é feito? Nada. Como não há uma lei que criminalize tais 

barbáries, as agressões são tratadas e incluídas em crimes equivalentes e as mortes, bem, 

estas são pouco divulgadas e a causa, as mesmas de muitos. É aí que se encontra a falha 

total do Estado no uso do poder e violência devida para a possível resolução ou, ao 

menos, início de uma mudança no comportamento e desenvolvimento de uma sociedade 

de fato mais justa e sensata de acordo com os direitos inalienáveis de todos a despeito 

do atual momento. 

Em dados prévios, retornando à pesquisa mencionada acima, de uma média de 

190 pessoas que responderam ao questionário, que foi aplicado on-line através do 

auxilio e intermédio de comunidades e grupos das escolas, presentes nas mídias sociais, 

um total de 65% dos entrevistados já pensaram em desistir de estudar ou mudar para o 

turno da noite. Destes 65 %, 21 % já sofreram abertamente discriminação por colegas e 

demais alunos, por serem assumidos quanto sua orientação sexual. 

O que mais impressiona é como estes casos são tratados perante à gestão 

pedagógica da Escola que quando questionada diz desconhecer o ocorrido ou, 

culpabilizar os alunos que sofrem a ação ao invés de acolhê-los e punir, sim, os que a 

praticam. 

Infelizmente acontecimentos como estes são comuns e se intensificam se 

realizados em escolas do interior, falo com conhecimento de causa por ter sentido na 

pele o preconceito e descaso das Escolas no interior - um detalhe; nas escolas 

particulares a hostilidade do preconceito e tratamento é muito pior que nas escolas 

públicas. 

 O problema, infelizmente só se agrava, uma vez que as esferas públicas fecham, 

literalmente, os olhos para o problema social e tão recorrente no Brasil, a homofobia. 
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Há leis estagnadas no congresso federal que visam criminalizar a homofobia e todo 

preconceito e agressão que seja causado aos LGBTs, porém não são votados ou tirados 

de pauta por descaso, desinteresse e principalmente pelo fundamentalismo religioso que 

insiste em atacar, depreciar e zombar de tais questões chamando-as de anomalias e 

afins. 

Desde o ano de 1990, o termo homossexualismo deixou de ser considerado uma 

patologia necessária de tratamento e foi retirado do Código Internacional de Doenças 

pela OMS
6
; contudo ainda hoje existem pessoas, e não são poucas, que insistem em usar 

o termo com sufixo "ismo" ao invés de fazer referência ao termo como se deve: 

homossexualidade. 

A cada semana, notícias ao longo do mundo relatam casos tristes de agressão, 

morte, desrespeito e principalmente intolerância e ódio. No Brasil, infelizmente não é 

diferente e além de toda a humilhação que causam ao indivíduo, fazem também com sua 

família e lares. Em abril de 2017, um casal de Santa Catarina - SC, tiveram a casa que 

estão construindo atacada com colagens e panfletos com dizeres depreciativos sobre o 

novo casal da rua; o casal registrou queixa mas, mesmo assim, nada foi feito. 

Na última semana, uma igreja evangélica publicou uma mensagem em sua rede 

social com duas imagens: na primeira uma família heterossexual e na segunda, uma 

família homoafetiva com dois homens e uma criança. Na legenda e igreja pede para que 

as pessoas não aceitem uma família "genérica", e sim uma família "normal". 

E dentro de todo o exposto, onde "entra" o Estado e seu poder de controle, 

coerção e senso de justiça? 

Infelizmente "não entra". O Estado, ao passo que reconhece a necessidades de 

políticas públicas, não as pratica por motivos que muitas das vezes não são explicados; 

há, na esfera municipal e regional, Estados que criam leis locais para punir e oprimir 

pessoas que atentem contra homossexuais mas ainda sim é pouco diante de todo o 

exposto deste grupo que vive na insegurança e medo. 

Quando surge um projeto de lei que se coloca a favor da causa LGBT, logo e tão 

rapidamente surgem outros muitos contra e acabam tendo êxito. Prova disso foi a 

                                                           
6
  - Organização Mundial de Saúde 
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inclusão e vasto debate sobre a inclusão ou não da discussão de gênero e sexualidade na 

Escola no Plano Nacional de Educação. Mais uma perda para a comunidade LGBT. 

Louro, 1999, cita a Escola como ambiente de construção e legitimação de 

direitos e deveres, mas infelizmente, na prática, não é assim que acontece e tão cedo 

acontecerá. 

Não se trata de uma visão negativista, sem esperança ou estática diante de toda a 

situação, mas triste diante de um cenário, tal como outros muitos, que parece não ter 

uma solução aparente. 

Necessita-se de maior diálogo, maiores políticas públicas e repressão, sim, e 

meios mais eficazes de coerção, opressão que na verdade deveriam ser correção. Há a 

necessidade emergencial da criação e aprovação de leis que criminalizem e puna 

agressores nas mais variadas formas tal como, ouso falar, acontece com o racismo, outra 

batalha que após muita luta se concretizou e hoje pune, oprime e limita a quem ousar 

desacatar, humilhar ou agredir de qualquer forma que seja o negro. 

Deveria o Estado, comprometer-se em agir de modo laico face ao povo e, 

igualitário na aplicação das leis, sanções, punições e coerções diante da sociedade e não 

limitar-se a aplicar a norma somente nos menos favorecidos ou desprovidos. 

É não permitir que haja uma evasão, segregação, e sim inclusão. Não se deseja 

uma ditadura do certo ou errado e os incomodados que se mudem, mas uma política 

justa, sensata e pautada no respeito e direito de todos para com o Estado e do Estado 

para com todos, pois é por todos, através deles que o Estado existe e quando a isso não 

há uma bilateralidade. É uniliteral, o povo faz com que exista o Estado e não o inverso.     

1.1 – Cura Gay, movimento LGBT e Representatividade Política 

Parece que quando menos se espera uma nova “bomba” jornalística ganhar as 

páginas dos jornais e, quando esta bomba diz respeito à comunidade LGBT, todos 

querem opinar seja positiva ou negativamente gerando estardalhaços e ataques aos 

movimentos e foi o que aconteceu no dia 15 de setembro de 2017, em Brasília – DF, 

quando o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal concedeu 

uma liminar que, na prática, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam 

“pseudoterapias” de reversão sexual, popularmente chamadas de cura gay. 
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E como era de se esperar, causou uma onda de indignação e revolta em boa parte 

da sociedade brasileira que, indignados com tal liminar, foram às ruas de todo o país 

para protestar ou estão se organizando para tal. Leia-se boa parte pois não só membros 

da comunidade LGBT e movimentos mas também simpatizantes, profissionais da área 

e, principalmente intelectuais e formadores de opinião que também discordam de tal 

sentença. 

A ONU
7
Uma vez que foi reconhecido, em 17 de maio de 1990, a OMS retirou o 

homossexualismo de seu rol de distúrbios mentais, deixando de considerar um distúrbio 

e, também, pondo fim ao termo uma vez que o sufixo  ‘ismo” caracteriza uma condição 

patológica. Assim, dizer que a homossexualidade é vício, tara, ou alguma doença a ser 

curada passou oficialmente à categoria de ignorância e preconceito; vale ressaltar que 

apesar da transexualidade ainda figurar neste manual como uma disforia de gênero, em 

muitos países o consenso médico afirma que às pessoas trans deve-se assegurar o 

tratamento para que o corpo se adeque à sua percepção de gênero. 

Anos após a própria OMS reconhecer e retirar de todos os códigos e ditames tal 

questão, o juiz acima referido emite uma liminar onde determina que o Conselho 

Federal de Psicologia altere a interpretação de suas normas de forma a não impedir os 

profissionais "de promoverem estudos ou atendimento profissional, de forma reservada, 

pertinente à (re)orientação sexual, garantindo-lhes, assim, a plena liberdade científica 

acerca da matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença prévia". 

O magistrado, abertamente, não chega a defender explicitamente a “cura gay” 

nem derruba  a resolução do Conselho Federal de Psicologia mas fato é que a discussão 

veio à tona com tudo e também fez com que pessoas , muitas leigas e reprodutoras de 

discursos de ódio e intolerância se manifestassem favoravelmente a tal liminar. 

O que mais  impressiona é o posicionamento  hostil, “ignorante”, de uma grande 

parcela da sociedade que acredita, de fato, se tratar de algo patológico, uma doença, 

algo que mesmo  antes da resolução da Organização Mundial da Saúde já era 

questionado e que com tal resolução só trouxe a legitimação, certificação da não 

existência de uma patologia a ser tratada;  e num segundo momento, manterem  um 

discurso, confuso, de que “ todos têm direito de se tratar e deixar de ser”...  Como se 

                                                           
7
 Organização Mundial da Saúde 
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houvesse  uma privação de direitos, ação  coercitiva em relação aos que podem vir a 

pleitear uma correção em sua orientação. 

Diante de tais fatos, não se pode deixar de citar os movimentos de cunho 

fundamentalista religioso que se manifestaram favoráveis à liminar, mas o mais 

impressionante nisso tudo foi o boom nas redes sociais e, em específico, o  

posicionamento de uma conhecida minha ao questionar uma postagem em meu perfil 

social. 

Ao publicar a seguinte mensagem: “Mais amor,  por favor. Mais respeito, doença é o 

seu preconceito” 

Tenho o seguinte comentário: “Me desculpa, mais quem criou essa barreira são os 

próprios homossexuais. Respeito é para todos os seres humanos”. 

Toda opinião deve ser respeitada, premissa básica para o início de qualquer 

debate ou diálogo, por mais simples que seja; contudo é necessário o mínimo 

conhecimento no assunto em questão e sua relevância pra tal debate. Não é preciso ser 

um exímio conhecedor das causas debatidas, mas sim, ter noção da proporção que este 

assunto ocupa na sociedade, seu lugar de fala, atuação e afetação tal como o modo com  

que é expressado, motivo pelo qual questiono a fala da referida “colega” quando 

direciona, culpabilizando os homossexuais pelas mazelas em que a sociedade os coloca 

/ julga . 

  O que teria sido criado pelos homossexuais? A culpa de toda essa algaravia é 

dos homossexuais que são espancados, agredidos, expulsos de casa por suas famílias, 

marginalizados pela sociedade, banalizados em seu direito de existir? A culpa, então, é 

do negro ao sofrer atos de racismo e violência por sua pele ser negra? Da mulher 

abusada, estuprada, coagida, por usar roupas ou se portar como lhe convém? 

Coloquei-me a analisar, buscando, tentando entender de onde vem o termo “a 

culpa é dos próprios”, que ficou refutando em minha cabeça ao longo dos dias, até 

quando resolvi transpor esse questionamento em texto. Em um país onde, a cada 25 

minutos um LGBT é morto; um país que mais mata e discrimina o individuo por sua 

orientação sexual “divergir” da grande massa comum, que os transexuais não 

ultrapassam a faixa etária dos 30/35 anos. 
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De acordo com recente pesquisa divulgada pela ONG Grupo Gay da Bahia 

(GGB), até o dia 20 de setembro, 277 homicídios foram registrados este ano. Trata-se 

da maior média de assassinatos desde que os dados passaram a ser contabilizados pela 

entidade baiana; vale lembrar que são registrados os casos em que a homofobia ou 

transfobia foram um dos motivadores. 

Em 2017, a média de assassinatos de LGBTs registrados pelo GGB estava em 

1,05 por dia. Até então, a maior média tinha sido registrada em 2016, quando 

aconteceram 343 assassinatos – equivalente a 0,95 morte por dia. 

Em outra pesquisa em fase de conclusão, desenvolvida tendo como público alvo 

jovens do ensino médio e universitários, 63% já relataram ter sofrido preconceito / 

discriminação por sua orientação de gênero e destes, 23% já pensaram em desistir dos 

estudos por estas questões – preconceito; 19% deixaram de estudar ou se transferiram 

para supletivos, noturnos, para conseguirem terminar seus estudos. 

A questão aqui discorrida refere-se à comunidade LGBT, mas se buscarmos os 

índices de discriminação por raça, no caso, racismo, teremos dados e números tão 

elevados quanto e os mesmos se buscadas questões ligadas à mulher, agressão e afins e 

o que pergunto é se a culpa de todos esses males é das vítimas, dos que sofrem a 

agressão e têm de viver com seus traumas? Pois se for, de fato estamos numa sociedade 

onde os valores inexistem e a consequência da ignorância, limitação e das agressões 

sofridas é pura e totalmente dos que a recebem. 

Não, a culpa não é dos homossexuais , não é das transexuais, não é dos negros e 

das mulheres. A culpa é da ignorância, da intolerância, do discurso reproduzido em 

massa sem a menor noção dos fatos, dos números e de realidades que a mídia sequer se 

preocupa em mostrar. 

A culpa é do discurso de ódio propagado por pais, avós, mães que, intolerantes, 

transmitem aos seus filhos os traços de sua limitação em buscar o conhecimento de 

assuntos diferentes aos comuns. A culpa é da cultura machista, hipócrita que é difundida 

tanto nas casas quanto nas escolas, das religiões que em sua maioria, em seus discursos 

de salvação e condenação pregam indiretamente a intolerância, a limitação e 

discriminação de grupos sociais quando deveriam propagar a tolerância, o respeito ao 

próximo tanto quanto sua orientação quanto religião. 
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Ao falar, no parágrafo acima, sobre o discurso propagado no âmbito familiar e 

suas representações, me recordei de um episódio ocorrido no programa “Encontro”, da 

Rede Globo de televisão em junho de 2017 onde uma mãe expõe seu ponto de vista 

sobre a, inicialmente negação quanto à orientação sexual de seu filho e, posteriormente, 

aceitação da mesma partindo da premissa de que o amor por aquele indivíduo falava 

mais alto. Infelizmente nem todas as famílias se conscientizam de que as diferenças 

sempre existiram e que em alguns momentos não é o indivíduo que precisa se “adaptar” 

à realidade em que vive mas, sim, os demais se adaptarem àquela realidade, e, neste 

contexto, no mesmo programa de TV, a atriz Nicette Bruno, 84, mãe de três filhos e avó 

de quatro netos, uma atriz de vanguarda, manifesta-se diante da explanação feita e é 

aclamada pela plateia e usuários das redes sociais. 

Nicette profere o seguinte discurso: 

As pessoas não são iguais. Não tem duas pessoas iguais; cada um tem 

a sua individualidade, tem o seu caminho a seguir e todos devem 

conviver da mesma forma, da mesma maneira. Curioso é que se fica 

pensando, no caso da homossexualidade, como se fosse uma coisa 

estranha, diferente. Como se fosse um defeito, não é! Meu Deus! É a 

vida, é a individualidade da pessoa. Você pode ter dez filhos, os dez 

serão diferentes. Você vai educá-los de acordo com sua visão de 

família, mas pra cada um, você tem que ter um sentido único, pois são 

diferentes. Então, não são eles que têm que se modificar, mas você 

que tem que se adaptar a cada um deles, pois é isso que forma uma 

família. (...) é um problema de preconceito sim. Claro que isso já vem 

de muito tempo, é algo incutido nas pessoas a terem esse preconceito 

(...) 

 

A atriz foi tão categórica quando disse que toda a intolerância provém de um 

preconceito incutido na sociedade e, de fato, o é. Uma lástima a inexistência de maiores 

representações e defesa para as questões LGBTs. O comentário feito no referido 

programa motivou, com certeza, a luta contra o preconceito e, principalmente a 

intolerância. A atriz Nicette Bruno, não só promoveu o respeito e a tolerância, tal como 

também mostrou que é possível, sim, respeitar as diferenças, independente da idade, 

visto que ela possui 84 anos.  

  Infelizmente, a consciência não é de todos ou buscada por todos em seu 

entendimento e no fim, de um jeito ou de outro, a culpa é do negro agredido, da 

transexual espancada e morta na frente da família e do gay, que ao encontrar seu 
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companheiro (a) é agredido(a) até a morte e quando não, leva golpes, ataques com 

lâmpadas florescentes e/ou  sendo expulsos de casa, é da mulher que tem que suportar 

ser agredida moralmente quando um indivíduo ejacula em suas costas ou em sua perna e 

a justiça permite que tal meliante seja liberado por não concordar com a acusação de 

que houve estupro ou afins.. 

São tantos os atos de barbárie aos quais subjugam os LGBTs que a busca pelo 

entendimento de tanta intolerância se perde em questionamentos pessoais que muitas 

vezes levam a uma “auto sabotagem” deste sujeito que não consegue reconhecer na 

sociedade em que vive sua pertença.  

Os atos de barbárie estão desde as “brincadeiras” tidas como “normais da idade” 

nas escolas até os atos mais atrozes como assassinato na frente dos pais, sequestro, 

abuso sexual seguido de morte ou ataques em vias públicas valendo-se de itens, lixo, 

dispostos nas calçadas e cito como exemplo o casal que foi agredido, atacado, com 

lâmpadas florescentes na Avenida Paulista
8
. Também estão na falta de respeito à 

individualidade e, principalmente, no direito legítimo de constituírem suas famílias e 

laços afetivos como fato ocorrido em Curitiba
9
, quando um casal, João Pedro e Bruno, 

foi alvo de panfletos homofóbicos em bairro residencial onde estão a construir sua casa; 

tais panfletos traziam a seguinte mensagem – vide imagem original abaixo. 

                                                           
8
 Caso ocorrido em São Paulo, em dezembro de 2010, quando um jovem ao voltar de uma festa 

universitária é agredido por quatro jovens portando lâmpadas florescentes e agredido pelos mesmos 
até que um segurança de um prédio próximo o ajuda, interrompendo o ato. Fonte: G1 – Globo.com  
9
 Fato ocorrido em Curitiba, em abril de 2017 e relatado, dentre as mídias, pela Folha de São Paulo e, 

também, no facebook do casal. 
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Em sua rede social João Pedro, companheiro de Bruno, com quem sofreu o ato 

homofóbicos, publicou  a seguinte mensagem: 

“Eu nunca pensei em passar por isso na minha vida. Mas sim, estou 

passando. Esses panfletos foram distribuídos na rua para qual estou 

terminando a obra da minha casa, com o endereço da minha casa. 

Para quem acha que não existe homofobia, muito prazer.” 

 

Não caberia externar todos os atos que beiram a barbárie neste trabalho, pois tal 

tema demandaria um volume só para sua análise e desenvolvimento, mas fato é que 

tantos ataques, ofensas, atos desrespeitosos estão fundamentados primeiramente numa 

cultura em que o respeito ao que diverge do senso comum, ou dito comum, de uma 

sociedade ou grupamento de indivíduos demanda e, num segundo momento na 

conscientização de que tais indivíduos possuem direitos a externarem suas relações, 

desejos e anseios  quando estes não vão contra a legitimidade das leis ou atentam contra 

a dignidade dos outros indivíduos.  

A despeito do que já acontece em outros países do mundo, no Brasil não há leis 

que regulamentem e configurem crimes e atos bárbaros contra homossexuais como 

crime; nossa legislação, atrasada neste e em alguns outros pontos, não reconhece a 
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homofobia
10

 como crime e isso faz com que não existam leis e principalmente uma 

maior atenção aos homossexuais quanto aos seus direitos. Considerando que as que as 

leis são criadas de acordo com a necessidade da regulação social em respeitar e garantir 

a execução de direitos de uma sociedade, estas se fazem exclusas quando referidas aos 

homossexuais que, ao sofrerem atos de violência – física ou verbal – e buscam auxílio 

nos órgãos que deveriam auxiliar e regular seus direitos, estes são “enquadrados” em 

códigos ou condutas similares como, por exemplo, assédio moral, danos morais e etc... 

No Brasil a homofobia ainda não é considerada crime, mesmo havendo um 

projeto de lei, PL122
11

, proposto em 2006 com a finalidade de torna-la crime. Tal 

projeto propõe uma complementação na lei que pune, criminaliza, a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. 

É difícil falar em Estado de direitos quando o próprio em questão nega aos seus 

cidadãos direitos comuns e necessários, principalmente na segurança. Falta, em maior 

número, representatividade na política; poucos são os que legislam em prol dos direitos 

comuns de todos entendendo que mesmo havendo uma pluralidade social é preciso, sim, 

“voltar os olhos” para questões que demandem mais atenção e um tratamento cuidadoso 

como a questão LGBT. É impossível não se atentar para os crimes cometidos contra 

essa população, ataques, estatísticas que se elevam a cada dia mais dado a banalização 

do pedido de socorro que emana destas pessoas discriminadas, atacadas, brutalmente 

mortas e privadas de seus direitos de ir e vir, de se relacionarem, constituírem suas 

famílias.  

Não se pede privilégios a nenhum indivíduo, porém pede-se que existam leis que 

impeçam que estes tenham seus direitos omitidos. Leis que atuem coercitivamente 

contra quem desrespeite o limite dos direitos. Claro que tal reconhecimento de direitos e 

segurança à uma comunidade gay “bate” no conservadorismo majoritariamente 

religioso que hoje impregna o legislativo e, a partir de juízo de valor, considerações e 

ponderações altamente pessoais e não públicas, limitam que projetos de lei ou até 

mesmo medidas em âmbitos menores, aconteçam. Falta maior representatividade neste 

cenário para que possam haver mudanças e melhorias no estado de ação. 

                                                           
10

 Homofobia: termo que designa rejeição ou aversão a homossexual e à homossexualidade. 
11

 PL122 – Projeto de Lei, proposto em 2006, onde visa alterar a Lei 7.716/89, que define os crimes 
resultantes de preconceito, de raça ou cor. A alteração na lei consiste incluir e criminalizar preconceito 
em decorrência de gênero e orientação sexual. 
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Quando falo em falta de representatividade, não excluo àqueles que lutam, 

militam e se dispõe a buscar uma equidade de direitos, mas reconheço também, tal 

como os mesmos, que ainda é pouco diante do predominante conservadorismo que 

cerceia tal avanço e busca por maiores direitos. Os parlamentares num geral, na esfera 

federal, ou os vereadores nas esferas municipais/ regionais, são infinitamente menores 

em números do que os favoráveis a não concessão de direitos e manutenção das leis e 

deveres dos cidadãos como um todo. Um número inexpressivo que, quando tratado do 

direito LGBT, sofre grande pressão e muitas vezes, a maioria, derrota em propostas e 

projetos. Essa representatividade poderia ser maior se houvessem mais aliados e, até 

mesmo mais pessoas que conheçam, compartilham e lutam pela causa LGBT, sendo 

pertencente ao grupo ou não.   

Trago como um exemplo, simples, o caso verídico, acontecido em São 

Francisco, Estados Unidos, em 1978, quando Harvey Milk, um matemático de família 

judia que trabalhava como vendedor de seguros até o momento que decide se mudar da 

atual cidade, Nova York, para mudar-se para São Francisco, onde ingressaria na vida 

política se tornando Supervisor
12

 da cidade de São Francisco e, também se tornaria o 

primeiro homem abertamente gay nos Estados Unidos não detentor de mandato anterior 

a vencer uma eleição para cargo público. Lutou contra o conservadorismo existente na 

época e a desmistificação de que homossexuais eram anormais, doentes e queriam 

“recrutar” as pessoas para seu “exército”. Enfrentou manifestações, projetos de lei que 

previam, dentre elas, a demissão de professores homossexuais nas escolas e um de seus 

discursos, o “Discurso da Esperança” se tornou o mais famoso e conhecido: 

“Neste aniversário de Stonewall
13

, peço a minhas irmãs e irmãos gays 

para fazer o compromisso de lutar. Para si, pela sua liberdade, para 

o seu país… Não conquistaremos nossos direitos ficando tranquilos 

em nossos armários… Estamos saindo para lutar contra as mentiras, 

os mitos, as distorções. Estamos saindo para dizer as verdades sobre 

gays, porque estou cansado da conspiração do silêncio, então eu vou 

falar sobre isso. E eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês 

devem sair. Revelem-se a seus pais, a seus parentes.” 

  

                                                           
12

 O cargo de supervisor da cidade nos EUA equivale, no Brasil, ao cargo de vereador. 
13

 Stonewall: A Rebelião de Stonewall foi uma série de violentas manifestações espontâneas de 
membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova York. 
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Harvey Milk foi um exemplo na luta em prol dos direitos LGTS e se tornou um 

ícone em São Francisco e “um mártir dos direitos gays”, de acordo com Peter Novak – 

Professor da Universidade de São Francisco. Em 2002, Milk foi chamado de "o mais 

famoso e mais significativo político abertamente LGBT já eleito nos Estados Unidos". 

Diferentemente, no Brasil, esta representatividade na política é limitada haja visto a 

pouca participação, eleição, de membros LGBTs em cargos públicos e, quando existem, 

não “tomam partido” ou expõe-se de modo a lutar pela causa.  

No Brasil, o cenário político, no que tange a representatividade política LGBT é 

mínima; não estamos falando que quem defende a causa deva fazer parte do movimento 

LGBT, ser gay, mas que comungue do senso de justiça e igualdade que norteia o 

movimento e que lute por tais direitos junto a ele.  

Apesar de existir, ainda que insipiente, políticos e movimentos que lutem pelos 

direitos da diversidade, este número ainda é pequeno e muitas vezes é “aniquilado” 

pelas bancadas fundamentalistas religiosas e extremo-conservadoras que não 

reconhecem, torno a dizer, impondo seus juízos de valores pessoais, o direito dos que 

“diferem” deles. Seja na esfera federal ou municipal há uma luta a ser travada em prol 

de direitos que insistem em negar aos cidadãos LGBTs mas que lhes pertencem. 

 Ao contrário do que nos EUA e em outros países, onde inclusive há chefes de 

Estado assumidamente gay, com união reconhecida e respeitada; no Brasil, uma das 

representações políticas de maior relevância se dá na imagem do Deputado Federal Jean 

Willis, ativista e também professor universitário, que  se destaca no que tange a 

militância e luta pelas causas LGBTs, tal como a Senadora Martha Suplicy e outros que 

lutam na busca pela igualdade e reconhecimento  de direitos. 

O Estado insiste em negar direitos legítimos aos cidadãos. O faz pautado na 

moralidade, questionável e subliminar de quem em si, representa e renega, o 

reconhecimento a direitos inalienáveis, inatingíveis, mas que alienam e atingem a uma 

porção já grande e necessitada da sociedade. Quantos mais precisarão morrer nas 

esquinas da Avenida Paulista ou serem espancadas até a morte no Nordeste ou até 

mesmo ser agredido até a morte nas comunidades e zona sul carioca? Até quando as 

mulheres e homens trans terão de ser humilhados, de modo vexatório expostos no 

sistema público ou particular de saúde e não poderem usar sua identidade como devem, 

atidos num paradigma retrógrado e imutável documental? Até quando as escolas 
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negarão discutir, falar abertamente sobre gênero e sexualidade em suas pautas? Quantos 

jovens e adolescentes terão de abandonar as salas de aula, contribuindo para os altos 

índices de evasão escolar, por causa da ignorância de letrados em não reconhecer o 

problema do preconceito, discriminação, bullying nos corredores e salas de aula? 

A resposta para tantas questões que, logicamente não precisariam de tantas 

respostas e demora, eu não saberei informar, mas continuarei lutando, militando, 

buscando encontrá-las. 
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2 – “Stonewall”, história e o movimento LGBTI 

Quando se propõe a discutir, debater e analisar temas ligados ao social faz-se 

necessário conhecer a(s) causa(s) que motivaram ou fizeram necessário sua existência; 

conhecer usas origens e todo o que se diz a respeito daquele recorte social. 

Ao propor a análise, debate e discussão do movimento LGBTI, propõe-se 

também a analisar sua origem e o que motivou suas lutas até o período atual. Quais 

fatos foram recorrentes para que tal movimento buscasse visibilidade, respeito e atenção 

da sociedade? Que fatos marcaram o movimento ao longo de sua trajetória para que o 

mesmo recorresse ao poder do Estado para que sua legitimidade fosse reconhecida, 

mantida e houvesse manutenção das leis quanto ao comportamento social diante de suas 

questões? 

Como será discutido no discorrer deste trabalho, ao Estado compete o poder de 

regular as leis, cuidar para que as mesmas sejam cumpridas para que todos possuam 

igualdade na manutenção de seus direitos e deveres enquanto cidadãos pertencentes à 

uma sociedade de direitos comuns e iguais – ao menos como reza a Constituição 

Federal Brasileira.  

A discriminação e preconceito, tal como intolerância, se tornaram, desde os 

primórdios do movimento LGBTI, um fato social que ao invés de sanado, têm levantado 

debates e discussões que se dividem em prós e contras, mas cujas quais não serão 

abordadas e aprofundadas neste trabalho. Aqui se faz necessário o entendimento da 

origem do movimento, ou uma das origens, e a que mais se faz conhecida para que seja 

possível o direcionamento ao assunto proposto que é a questão da discriminação, 

perspectivas e realidade de alunos LGBT discriminados nas instituições de ensino. 

Para entendermos a origem do movimento LGBTI, ou um dos percursores de tal 

movimento, o qual conhecemos hoje, vamos retornar à década de 1960, mais 

especificamente em junho do ano de 1969 em Nova York, no bairro de Greenwich 

Village, em Manhattan, no bar  Stonewall Inn. 

Conhecida por ser um marco para o movimento LGBTI, a revolução de 

Stonewall, como ficou conhecida, se deu por uma série de violentas manifestações 

espontâneas de membros da comunidade LGBT contra uma invasão da polícia de Nova 

York ao que aconteceu nas primeiras horas da manhã de 28 de junho de 1969. 
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Tal como em períodos anteriores onde a personagem homossexual da sociedade 

deveria reprimir seus sentimentos e postura ou suportar a chacota e exposição, como a 

exclusão que viria a sofrer dado repúdio da sociedade diante de sua orientação, na 

década referida, 60, não era diferente. Não haviam direitos e principalmente respeito 

para com os homossexuais que, marginalizados pela sociedade conservadora da época, 

se via obrigado a encontra-se nos poucos bares ou afins para se relacionarem, 

conversarem e por que e divertirem. Acontece que mesmo nestes lugares, “próprios” 

para encontro, havia toda uma articulação de coerção que fazia com que o sentimento de 

insegurança e a incerteza do que poderia acontecer limitasse tais indivíduos. 

Em Stonewall não foi diferente. Mesmo sendo conhecido como reduto de 

encontros e relações entre homossexuais, o bar constantemente sofria “vistorias” pela 

polícia que agredia e prendia alguns frequentadores, principalmente aqueles que não 

possuíssem algum documento, mesmo que falsos, não que fosse um critério para a 

vistoria, mas um argumento para justificar tal ação. 

A história ocorrida no bar foi retratada no filme “Stonewall – Onde o orgulho 

começou”, com direção de Roland Emmerich, 2016, EUA; onde mostra que o ataque foi 

muito maior, e atingiu grandes proporções, do que fora retratado no filme. Obviamente 

não daria, por conta de fatores múltiplos, principalmente risco de ser censurado, para 

expor num filme todas as atrocidades pelas quais aqueles indivíduos eram submetidos. 

O filme retrata, tendo como pano de fundo a relação homoafetiva de dois estudantes do 

ginásio de uma escola do interior que é descoberta pelo treinador que tenta “corrigir” 

um dos meninos e este se revolta indo para Nova York, os desdobramentos e luta dos 

gays em manterem-se vivos diante de tanta repressão, exclusão social e domínio das 

máfias que eram quem regiam os bares e espaços gays da época. 

Um dos momentos de destaque e que também chamam a atenção no filme é o 

posicionamento da Escola face aos acontecimentos  e a comunhão da mesma com a 

credulidade de que tal relação ali descoberta se tratava de algo doentio e que deveria ser 

corrigido. 

Stonewall se tornou um marco para a luta LGBT não simplesmente por ter sido 

um bar onde ocorreram ataques contra homossexuais, pois se assim fosse, muitos outros 

em outros lugares também deveriam ser reconhecidos por tal, mas porque ali 

começaram os primeiros movimentos de revolta, rebelião contra toda a opressão e, 
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principalmente pelo fato de terem se rebelado e ido contra as ações coercitivas da 

polícia. 

No documentário: “A revolta de Stonewall”, Stonewall Uprising, 2010 - David 

Heilbroner, Kate Davis -; é revivido, através dos depoimentos de pessoas que 

vivenciaram todo o movimento, tudo o que acontecia e aconteceu naquela época e 

porque a revolução foi tão necessária e se tornou um marco na luta pelos direitos 

LGBTI. 

É necessário citar, também, que Stonewall não era o único bar voltado ao 

público homossexual, mas o que mais plural atendia à eles. Era um lugar aonde iam 

tanto pessoas de poder aquisitivo, dinheiro, quanto estudantes e pobre, haja vista que a 

entrada era um dólar. Foi um período crucial historicamente, pois as minorias estavam 

tendo seus direitos, ou os poucos que existiam, dizimados e a citar o movimento negro 

que tinham seus direitos garantidos por ementas constitucionais oriundas da Guerra de 

Secessão e o que não acontecia com o movimento LGBTI, que não possuía nenhuma lei 

que os defendesse de agressões ou lhes garantissem algum direito civil. 

Os gays tinham de viver às margens da sociedade e do cruel julgo de que eram 

pessoas promíscuas, perdidas, incapazes de formar ou estreitar relações sociais, eram 

julgados como pessoas pecaminosas que só se permitiam a banalidades, eram 

chamados, dentre tantos adjetivos negativos, de “esquisitice”. Nas escolas, eram 

frequentes campanhas e doutrinação anti-homossexualismo ( conforme termo usado à 

época).     

Mas como estes bares, redutos eram formados, abertos ao público? É também 

uma pergunta que muitos faziam e a resposta está no investimento ilegal, clandestino. 

Tais bares eram abertos pela máfia, uma vez que a empresas, principalmente de bebidas, 

não queriam atrelar seus nomes à parcela discriminada da sociedade e também porque 

temiam os escândalos que poderiam acontecer haja vista que constantemente com as 

batidas policiais, ainda que muitos pagassem propina aos mesmos, os locais eram 

fechados, proibidos de funcionar. Era a máfia quem financiava os bares e obtinha 

lucratividade de 100%; apesar de a entrada ser barata, o valor da bebida, adulterada que 

era servida, era praticamente o dobro da bebida que era vendida no bar ao lado – 

segundo relato feito no documentário – e o consumo, produtos para tal, eram 

provenientes de furtos e afins, ou seja, não havia custo para quem comandava. 
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A homossexualidade, já na época, era tratada como uma doença, patologia e que 

deveria ser tratada e desde a escola era ensinado que era algo errado, demoníaco e que 

deveria ser severamente punido. A contrariedade era tamanha que levava ao extremo de 

uso de terapias de choque, lobotomia, literal exclusão do convívio social e internamento 

em clínicas para “tratamento”. 

Ser assumidamente gay era algo a se temer, pelas consequências que poderia 

sofrer diante da sociedade da época; a partir da revolução de Stonewall esta 

configuração mudou e, muitas pessoas passaram a assumir, sentirem-se seguras para 

assumirem sem medo de retaliações e afins sua homossexualidade. Houve muita 

resistência, sim, mas o ponto inicial, a coragem de enfrentar como na noite da revolução 

trouxe uma nova configuração à sociedade e a partir daí, em todo o mundo o dia 28 de 

junho ficou instituído como dia internacional do orgulho gay; tendo as passeatas em 

prol do reconhecimento dos direitos LGTIs, conhecidas como Parada do Orgulho Gay, 

acontecendo em todo o mundo com o intuito de buscar, cada vez mais, visibilidade, 

direitos e respeito. 

No Brasil as paradas gays acontecem em praticamente todos os estados sendo a 

de São Paulo a mais conhecida e a maior em número de participantes a cada ano, o que 

aquece a economia e aumenta o turismo na cidade. 

2.1  Os LGBT’s e a representação na mídia televisiva  

A presença de personagens homossexuais na mídia não é recente e, em principal 

nas telenovelas e seriados; contudo tal presença sempre foi limitada e suas histórias 

idem. Nunca se expôs, de fato, a história ou trajetória destas personagens num plano 

central nos folhetins e, quando tentava-se algo do gênero, estes eram forçados – pelo 

público que assistia e também por parte da direção e avaliação dos programas – a tirar 

total ou parcialmente estas personagens do foco das histórias. 

Poderia fazer um levantamento empírico, etnográfico, sobre a personagem 

homossexual na mídia ou desmembrar tal tema diante dos seguimentos das artes como o 

cinema, teatro e televisão que teria muito material para análise e levantamento de 

hipóteses sobre o comportamento, aceitabilidade e empatia para com tal tema. Se 

fôssemos falar de cinema, principalmente o nacional, teríamos como referência, ou uma 

grande contribuição, a obra de Antônio Moreno: “A personagem homossexual no 
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Cinema”, 2002, Eduff, onde através do estudo da filmografia brasileira, ao longo dos 

127 filmes catalogados no período de 1923 a 1996, a personagem homossexual é 

tratada. 

Propus-me a fazer uma breve análise sobre as personagens homossexuais na 

teledramaturgia pegando como referências as novelas e algumas minisséries / seriados  

das emissoras abertas do país, de maior destaque em produções e também seriados 

estrangeiros, no caso um em específico, Rede Globo e SBT, tal como o nível de 

exposição e participação destas personagens face aos movimentos ou comportamentos 

sociais da época em que foram exibidas.  

Se pararmos para analisar as histórias e roteiros destinados às personagens 

homossexuais nas novelas, nos depararemos, em longa escala, com uma sequencia de 

estereótipos, estigmas e não protagonismos destas personas nas tramas; claro que isso se 

deve, também, ao público que assiste, visões conservadoras e de gestão das emissoras 

que, tementes de perderem público, investimento comercial e consequentemente 

audiência “freiam” as histórias de serem contadas. 

Analisar a personagem homossexual na televisão é, também, analisar o avanço 

ou retrocesso de toda uma sociedade em tempo delimitado por pensamentos e 

momentos sociais; salientando que data da década de 1970 a aparição da primeira 

personagem LGBT em telenovela no Brasil.   

Ainda que seja algo delicado e que reverbere posicionamentos diversos, 

favoráveis ou não, debater o tema homossexualidade nos tempos atuais, 2017, é menos 

“problemático” do que quando se tentou falar sobre na década de 90, por exemplo.  

Menos problemático pelo fato de que houve, ainda que lentamente, um avanço nas 

perspectivas sociais quanto ao tema, entendimento e compreensão da existência destas 

personagens que nada mais retratavam uma parcela da sociedade, invisibilizada pelo 

preconceito e intolerância de parcela conservadora e impositiva de hábitos e costumes. 

Fato é que a personagem homossexual nas novelas só começou a ganhar espaço, 

destaque, a partir da crescente dos movimentos LGBTS na busca por direitos e 

visibilidade. Se na década de 90 e início dos anos 2000 eram retratados como indecisos 

ou caricaturados / estereotipados  como o cabeleireiro e maquiador , o dono do salão de 

beleza ou melhor amigo das “madames”, com o passar do tempo a consciência de 
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retratar estas personagens e seus dramas era necessário para que primeiramente 

houvesse uma diminuição do preconceito e ignorância e, num segundo momento para 

que houvesse o entendimento de que eles/as, existem na sociedade e, se a premissa de 

uma telenovela é retratar questões ligadas à sociedade e suas múltiplas representações, a 

personagem homossexual têm o legítimo direito de também ser retratada. 

Em uma análise sobre as novelas produzidas pela principal emissora aberta do 

país, Rede Globo, cujo recorte partiu do ano de 1995 e encerra-se em 2017, podemos 

analisar a evolução das tramas, personagens e espaços alcançados por essa 

representação; claro que muitos, uma boa parcela conservadora e pudica da sociedade, 

criticaram a presença e espaço dado à personagens homossexuais ao passo que uma 

outra parcela consciente reconheceu o direito de serem representados.  

Tal análise não se pautou como a pesquisa levantada pela jornalista e 

pesquisadora Fernanda Nascimento, que lançou o livro Bicha (Nem Tão) Má: LGBTs 

em Telenovelas (editora Multifoco).  

Fruto do trabalho de mestrado em Comunicação pela PUCRS, a obra analisa 

uma das figuras mais icônicas nesse processo de ampliação da pluralidade de 

personagens: Félix, interpretado por Mateus Solano em Amor à Vida (2013) - que 

protagonizou o primeiro beijo gay em uma novela global, mas para que pudesse fazer 

tal estudo fez um levantamento de todas as personagens LGBT´s da emissora até o ano 

de 2013 e constatou que, em 43 anos, 1970, o primeiro, até 2013, foram 126 papéis em 

62 novelas, conforme foi relatado em matéria  num jornal gaúcho. 

Analisando as obras a partir  de meados da década de 90 e o comportamento / 

papéis destinados a estas personagens há uma espécie de ciclo entre as personagens, 

obras e horários de exibição; personagens mais densas, complexas sempre exploram a 

história e dramas fazendo com que tais personagens sejam mais fortes, menos caricatos, 

mas nem sempre foi assim. As obras do horário das 18:00 e das 19:00 sempre remetem 

personagens estereotipadas, caracterizadas pelo humor pastelão, estigmatizado e, 

principalmente superficial e caricato pela sociedade - o bobo ou o melhor amigo de 

todos.  

 As obras apresentadas entre 1995 e 2000 trouxeram personagens caricatos, ou 

jovens românticos descobrindo os dilemas de uma relação homoafetiva ao casal lésbico, 
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rejeitado pelo público e que teve de ser "morto" nos desdobramentos da trama como 

"torre de Babel", 1998. A bissexualidade também foi, superficialmente citada, mas 

rejeitada da trama, em "Por Amor, 1997. Havia na época uma grande rejeição de 

personagens que fugissem do estereótipo do/a gay afetado, cabeleireiro ou o fiel 

escudeiro de personalidades da sociedade ou ainda o conselheiro, guru, filho cuidadoso 

e zeloso da família.   

A partir das tramas desenvolvidas entre 2001 à  2010 as personagens começaram 

a ganhar mais importância, destaque e participação, tal como também, a não serem 

meros "anexos", complementos de outras histórias ou núcleos. Começou-se a expor os 

dilemas que enfrentam quando da descoberta, aceitação, auto aceitação, inclusão e 

exclusão destas personas nos meios sociais – escolas, instituições corporativas -  e 

familiares, como por exemplo, o  apresentado nas novelas "Mulheres Apaixonadas", 

2002, e  "Senhora do Destino", 2004, perpassando por outras tramas como “Duas Caras,  

"Paraíso tropical”, 2007. Vale a ressalva que o tema transexualidade também já fora 

abordado, muito superficialmente e, novamente em tom de humor, através da 

personagem da atriz Cláudia Raia, em 2001 na novela  “As filhas da mãe”, onde  a 

mesma interpretava uma mulher Trans que resolve voltar de uma temporada fora para 

gerir os negócios da família. 

As análises a partir das personagens e tramas citadas foram extraídas após 

levantamento no portal Memória Globo  e também através de registros e anotações 

pessoais de tais obras e também o interesse em algumas tramas pontuais como vem 

sendo destacada e discorrida neste tópico.  

Como já dito, foi a partir dos anos 2000 que as tramas começaram, ainda que 

sutilmente a inserir a personagem homossexual não somente como coadjuvante ou 

auxiliar na narrativa, mas a dar espaço para que pudesse ter sua história, dilemas e 

questionamentos tal como fomentar e externar ao grande público. Ainda que insipiente, 

foi nesta década que começaram os primeiros passos para que houvesse a 

conscientização de que ninguém quer afrontar expondo tais histórias na mídia, mas, sim, 

mostrar que elas sempre existiram e a mídia do entretenimento enquanto reprodutora 

das questões e comportamentos sociais, aqui restringindo-nos aos folhetins televisivos, 

deve também retratar as realidades destas pessoas invisibilizadas pelos intolerantes. 
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Foi a partir da novela “América”, 2005, Glória Perez, que o principal debate 

começou sobre a presença e participação de personagens gays na televisão. Ressalto que 

tal obra causou grande frisson nos expectadores por se tratar da trama da personagem 

vivida por Bruno Gagliasso, de um jovem se reconhecendo  homossexual, a negação de 

sua mãe e a paixão que foi desenvolvida pelo boiadeiro que trabalhava para sua mãe e 

que cativou e fez com que houvesse torcida para a exibição da cena do beijo que não foi 

exibido mas que, oito anos depois foi e causou positiva repercussão. 

A partir da história defendida e da frustração, acreditamos que um novo 

posicionamento, pequeno, começou a se formar e a buscar por estas pessoas não 

representadas. 

Contudo, foi no período entre 2010 e 2015 que houve uma ruptura em boa parte 

do padrão das tramas escritas, tabus e paradigmas  e ao invés de coadjuvantes, 

começaram a dar protagonismos, histórias com enredo e porquês para estes personagens  

que passaram a contar suas histórias não só pelo interagir do elenco em cena mas para o 

público, como ocorreu na novela “Ti Ti Ti”, 2011, onde a história de um casal tem uma 

interrupção com a morte brusca de um e o outro se vê obrigado a procurar a família de 

seu companheiro que inicialmente o rejeita mas se dispõe a conhece-lo melhor e torcer 

para que encontre outro companheiro. Temas como aceitação familiar, expulsão 

domiciliar e outras questões enfrentadas e até então pouco compreendidas ou tidas como 

“frescuras” ou ou então em  “Amor à vida”, 2013, onde foi exposto a rejeição familiar a 

partir da homossexualidade e mais recente a novela “Babilônia”, 2015, que sofreu um 

boicote por grande parte da sociedade ao abordar o relacionamento homoafetivo na 

terceira idade; a produção foi duramente criticada, com perda de audiência mas 

discussões acaloradas no sentido de reprovação por exibir o relacionamento de duas 

senhoras ao passo que o de dois jovens é “tolerado”. Comentários do tipo: “ pra que 

colocar duas velhas se beijando?” ou, “quem quer ver duas velhas sapatas, se fossem 

novinhas até ia..”. A intolerância e o preconceito, por mais que ditos que não existam, 

existe sim, velado, oculto, tolerável até dado modo quando não fere o cunho fetichista, 

machista exposto e cultivado na sociedade ou então quando tais personas são 

secundárias, estereotipadas, limitadas ao cômico ou ao trágico das histórias pois a que 

tudo indique não devam se destacar em sua existência e sim coexistir às margens da 

sociedade, das famílias como base de ajuda e apoio, acompanhando madames no salão 

de beleza ou vivendo de modo discreto, oculto, sacro. 
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Como última colocação, destaco dois programas que abordaram o tema à mesma 

época porem em pontos de vista diferentes; a série “Os dias Eram Assim”, 2017, Globo 

e a trama exibida pelo SBT
14

, concorrente, “Amor e Revolução”, onde ambas trataram o 

tema durante o período do golpe militar de 64. Na primeira, da ótica social um casal 

jovem, descobrindo o relacionamento e buscando vivê-lo em sua simplicidade num 

período político e social conturbados e intolerante, de certo modo, tendo como pano de 

fundo principal o apoio e motivação familiar  ao passo que na segunda trama, a relação 

era de perseguição e tortura, pois a ótica demonstrada era política, repressiva e de 

coação aos que lutavam contra as opressões da época de modo direto – a primeira teve 

como pano de fundo o golpe mas não como história principal, já a segunda sim – e a 

luta para as minorias, tidas como doentes, se manterem. 

Citando ainda obras dramatúrgicas, não poderia deixar de citar duas produções 

que tiveram grande destaque nos últimos anos e foram norteadoras para se debater com 

respeito e, também, reconhecidas, nacional e internacionalmente, pelo seu papel 

inclusivo, principalmente no que tange à educação; a primeira diz respeito ao filme 

“Hoje eu quero voltar sozinho”, 2014 do diretor Daniel Ribeiro em que o personagem 

principal é cego e no desenrolar da história, sutil, leve e poética, descobre estar 

envolvido pelo colega recém-chegado na Escola. O filme aborda de maneira leve e sutil 

a descoberta da sexualidade, ao mesmo tempo em que derruba a barreira do preconceito, 

uma vez que os personagens, seguros de si e de sua relação ainda inicial, não se deixam 

oprimir pelos comentários depreciativos e desdenhosos aos quais são submetidos. 

Outra produção, esta internacional, que chama a atenção é a série norte-

americana encerrada em 2015, “GLEE”, série criada pelo trio: Ryan Murphy, Brad 

Falchuk e Ian Brennan, onde a trama central acontece em torno de jovens ditos 

“fracassados” na visão da comunidade escolar onde estão inseridos e estes, por sua vez,  

buscam a constante superação. Em Glee, apesar de um seriado musical, onde grandes 

cantores e bandas são homenageados com releituras de suas músicas e sua pluralidade 

de personagens faz e fez com que ao longo do mundo muitas pessoas fossem cativadas 

pela série. Um dos dramas apresentados dizia respeito ao personagem interpretado pelo 

ator Chris Colfer, Kurt, um jovem homossexual cuja mãe falecera e seu pai, dono de 

                                                           
14

 SBT – Sistema Brasileiro de Televisão, Emissora Paulista fundada pelo empresário Sílvio Santos. As 
informações referentes à novela “Amor e Revolução, 2011/2012, foram extraídas de anotações pessoais 
e internet, uma vez que a emissora não disponibiliza um portal de memória e arquivo digital sobre suas 
produções. 
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uma oficina mecânica teve de aprender a cuidar do filho e também zelar pelo bem do 

mesmo. Kurt, ao contrário do que vemos nos corredores e escolas, não se abatia ou 

diminuía face aos atos discriminatórios e preconceituosos que sofria na escola, tanto por 

parte dos colegas quanto professores, chegando a ser um dos porta-vozes contra a 

discriminação e diferença. 

A trama de Glee, apesar de musical e lúdica, tratou temas importantes e que 

raramente seriam ou são tratados com naturalidade nas salas de aula. Falar sobre 

inclusão e ter personagens transexuais, lésbicas e gays e seus direitos dentro de uma 

sociedade tipicamente machista e padronizada sem perder a leveza de retratar as 

realidades externas àquele meio, acredito eu ter sido um desafio para os autores. O 

ponto alto da série, na minha opinião enquanto expectador e também analista social, 

aconteceu no episódio 14 da 3ª temporada em que o personagem karofsky, ao se 

aproximar de Kurt e se declarar para ao mesmo, é visto por colegas do time de futebol 

americano da escola e os mesmos lhe discriminam, aterrorizam ao ponto de ele tentar se 

matar por enforcamento. A cena, muito delicada e forte, é de causar comoção e fazer 

refletir até onde o preconceito vai e que quais consequências é capaz de trazer para uma 

pessoa e, também para a família deste indivíduo, que não se sente ou encontra “seu 

lugar” na sociedade e meio em que vive.  

A presença de personagens com histórias embasadas na problemática social 

atual do país, claro que acompanhado à sua época e questionamentos, forçam a 

sociedade a debater, falar e romper a hegemonia do padrão pré-estabelecido quando na 

verdade nunca houve uma padronização. O papel de uma telenovela ou programa 

midiático, a meu ver, é muito mais que contar apenas uma história e sim levar para os 

expectadores as mais variadas questões que fomentem a análise, discussão e busca por 

melhorias ainda que possa ser pautada por um trabalho artístico. Deve-se sim, chamar 

atenção, expor a ferida para que jovens gays não sejam vítimas de “lâmpadadas” nas 

ruas, espancamento seguido de estupro... 

 Que não precisem ouvir humilhações e comentários depreciativos do estilo 

“virou sapata porque apanhou pouco enquanto criança”, ou “não encontrou um macho  

altura pra te fazer mulher de verdade” ou ainda “ todo homem que se envolve com 

travesti é assaltado” . 
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A mídia desenvolve papel importante em expor à sociedade e dar voz e vez 

àqueles que ela inviabiliza, invisibilisa e por vezes nega em suas múltiplas formas e ter 

a presença e representação da personagem homossexual nas tramas, históricas ou não é 

um ganho, uma evolução e o fomento ao debate das questões de, acima de tudo, respeito 

à individualidade humana e direito do cidadão de ir, vir e manifestar-se. 

A discussão do papel e presença da personagem homossexual no entretenimento, 

novelas, sempre será uma surpresa quanto a aceitação do público e, claro, que em se 

tratando de um produto oferecido para ele e por ser uma obra aberta onde o termômetro 

é a aceitação ou não, sempre será um incógnita o destino de tais personagens. Ainda sim 

é necessário que sejam representados, tal como a personagem negra, saia dos papeis de 

empregada e secretária e possa assumir papéis de protagonismo, para que haja 

discussão. Eles sempre estiveram ali, a história nos comprova isso, porém deve haver 

resistência e, principalmente consciência em retratá-los não só como o estereótipo aceito 

pelos modos “padrões” de uma sociedade machista, dominante, heteronormativa que 

aceita um homossexual se estiver no estereótipo mas o agride, rechaça, exclui se este 

ousar ser protagonista de suas histórias e expô-las.  Vale sim cada papel, cada destaque 

para que conscientize e isso foi feito brilhantemente pela autora Glória Perez em sua 

última trama, “ A força do querer”, 2017, onde explorou de modo delicado, 

humanizado, questões ligadas à transexualidade, gênero e família. 

Já foi dito, mas têm de ser repetido e entendido que tais personagens, pessoas, 

histórias e contextos sempre existiram e não estão sendo expostos, explorados em suas 

histórias e tramas por mero entretenimento; para alguns pode ser que seja essa a 

finalidade, entreter, mas principalmente por obras serem retratos de histórias reais, cabe 

a eles também seu papel e pertencimento a estas histórias. 

Ainda que seja uma análise simples, superficial a fim de ilustrar e fundamentar a 

existência destas personas na discussão, não é dirimido ou delegado o direito de omitir 

sua existência, nossa existência no trato social. Obras artísticas são, senão a expressão e 

reverberação de assuntos, problemas, contextos e anseios presentes na sociedade; são 

alertas, termômetros temporais e, também, atemporais de marcos positivos ou negativos 

que impregnam o cerne da história. Retratar um gay, uma lésbica, um@ transgênero em 

um produto da ficção é expor e retratar, ainda que sem cartazes,  sua existência e 

respeito por ela. 
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3 - Breve Análise Temporal: Escola x preconceito 

Antes de pesarmos o contexto educacional atual, devemos pensa-lo em sua 

origem, buscar na história alguns fatores e filosofias que nos coloquem em análise e 

reflexão de como a educação, a pedagogia dentro das escolas se desenvolveu para que 

tenhamos um referencial de partida.  Como historicamente pensar a educação como algo 

para iguais, uma vez que poucos possuíam acesso a ela, escola, ensino e a grande 

maioria pobre era privada de frequentar tal ambiente. 

 O homem, ser humano, era considerado como homem livre ao passo que o 

escravo não era considerado humano, logo, não detinha direitos e liberdade. Tal vertente 

de pensamento, tal filosofia, era conhecida como filosofia da essência que, na Idade 

Média passa a ser questionada e recebe uma inovação que associa a relação humana e a 

criação divina que defende que o homem ao ser criado já teria seu destino traçado, 

predeterminado e consequentemente estaria sujeito às distinções sociais, hierárquicas 

previamente definidas pela própria concepção da essência humana. Em resumo as 

diferenças eram justificadas pela essência humana. 

É valido a lembrança e entendimento de que na Idade Média a burguesia era 

uma classe em ascensão e que vai manifestar-se como classe revolucionária e como tal 

reivindica a igualdade dos homens como um todo, tendo como suporte a teoria da 

essência, que por sua vez, aciona as críticas à nobreza e ao clero.  

A fim de exemplificar o contexto ao qual se discorre neste tópico, é pertinente a 

citação de Dermeval Saviani (2012)
 15

 em “Escola e Democracia” ao discorrer sua 

análise sobre o ponto de vista da Escola democrática e, também da pedagogia a ser 

desenvolvida na mesma de forma a traçar um parâmetro político para os diferentes 

momentos da história e do processo de formação; segundo ele: “...a dominação da 

nobreza e do clero era uma dominação não natural, não essencial, mas social e 

acidental, portanto histórica.” 

Vale ressaltar que o processo da busca pela igualdade de direitos e 

oportunidades, inicialmente desejado pela burguesia em ascensão, objetivava uma 

                                                           
15 Professor emérito da Universidade de Campinas ( Unicamp) e Coordenador geral do Grupo 
Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”. 
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reforma na sociedade cujas diferenças configuravam injustiças e isso não poderia 

existir.  

Ainda de acordo com Saviani (2012) é a partir de meados do século XIX, 

quando na posição de classe dominante, a burguesia vai estruturar os sistemas nacionais 

de ensino e advogar a escolarização para todos. Uma forma de fazer com que todos 

fossem cidadãos era educando os homens que, então, sairiam da condição de servos e, 

também, teriam conhecimento e participariam, por sua vez, do processo político e social 

assim de consolidar uma ordem democrática, ainda que burguesa. 

Contudo, cai por terra com o avanço do tempo, tais ideias de igualdade e 

equilíbrio social, no momento em que a mesma se vê como classe dominante e todo a 

conceituação de igualdade passa a ser questionada uma vez que há uma inversão de 

valores e interesses e, em contrapartida é proposto a pedagogia da existência em que 

conclui-se que os homens não são essencialmente iguais, são diferentes. 

Com base no exposto acima e reiterado pela visão de Saviani (idem), desde os 

primórdios a educação e sua proposta igualitária passa por restrições impostas pela 

sociedade que, de acordo com seus interesses a torna humanizada e busca pela 

igualdade ou segrega e limita à poucos. Observa-se deste então as várias teorias e 

formas de definir a sociedade, seus membros dentro da visão das estruturas e como 

fazê-las de modo a beneficiar o domínio dos poucos. 

A Escola, ao contrário do que muito se fala, não é democrática tanto no âmbito 

político quanto social,  mesmo que em uma sociedade ambos andem, ou deveriam, 

andar conjuntamente. Uma vez que o sistema educacional contemple às classes e meios, 

o mesmo é excludente por natureza, ou melhor, dada a natureza de seus membros 

participantes. Há, por questões também históricas a cobrança por uma educação de 

qualidade e superior pelos pais de alunos cuja classe econômica é desfavorecida, pobres, 

que exigem do sistema que seus filhos despertem o gosto pela cultura e conhecimento 

oferecido a fim de evoluírem cultural e socialmente e cabe aos professores, detentores 

do conhecimento, o despertar deste interesse na nova geração, ainda que por 

metodologias diversas. Saviani (2012) destaca que: “..quando mais se falou em 

democracia no interior da escola, menos democrática ela foi, e quando menos se falou 

em democracia mais ela esteve articulada com a construção de uma ordem 

democrática.” 
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A democracia não deve ser limitada, deve ser legítima, mas é preciso a 

compreensão de que há situações onde o seu limitar se faz necessário a fim de que as 

estruturas possam desempenhar seu papel e atender à todos e não só ao ideário de 

alguns. Ainda sim é questionável tal limitação, visto a inserção de valores e 

questionamentos pessoais que vão além do que deveriam no interior das escolas e 

políticas empregadas,  é neste ponto que chamo a atenção para a discriminação, para os 

separatismos e limitações dos membros da escola. 

Chamo a atenção em específico para a discriminação quanto ao gênero e 

orientação sexual; situação vivida e enfrentada por muitos a cada dia mais no cenário 

educacional e vista com certo descaso pelas autoridades competentes. 

3.1 - Educação,  Discriminação e Cultura 

Educação e discriminação são palavras, que em tese, deveriam ser antônimas 

dado os extremos que ocupam, ou deveriam ocupar, no contexto e vivência social, mas 

que infelizmente têm sido exemplos, sinônimos de exclusão, diferenciação e problemas 

sociais advindos da não separação ou exploração como se deveria dos termos. 

Enquanto a escola tem o papel socializador, integralizador e, principalmente, da 

promoção da igualdade, a discriminação é fruto, dentre vários fatores sociais como 

desigualdade de renda, cor, raça, etnia, orientação sexual, mas principalmente pela falta 

de informação e conscientização que estamos sob uma sociedade plural e, por 

conseguinte, diversificada em costumes, crenças, culturas – ainda que pelo senso 

comum vivamos dentro de um padrão cultural estabelecido. 

É sabido, ou fora outrora discutido, que a Escola é o segundo grupo de 

socialização do indivíduo sendo a família o primeiro grupo (Durkheim -1917); contudo 

o trabalho da escola enquanto socializadora e responsável por integrar este indivíduo na 

sociedade através dos conhecimentos técnicos e, também, da relação interpessoal, não 

será cumprido se houver, do outro lado, a família que questiona, desmente e impõe sua 

visão de mundo e opiniões e julgamentos pessoais diante das questões sociais ensinadas 

na escola. Como, por exemplo, uma criança branca vai tratar como igual outra criança, 

porém negra, se dentro de casa o discurso discriminatório quanto à cor do outro impera? 

E são a partir de comportamentos desta categoria que a discriminação toma conta dos 

corredores e salas de aula fazendo com que o espaço que deveria ser integralizador, 
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dentro de sua heterogeneidade, se configure num ambiente hostil e limitado tanto pela 

existência do diálogo até políticas públicas igualitárias. 

Não está sendo dito aqui que as instituições de ensino são as responsáveis pelo 

aumento da discriminação e problemas gerados em decorrência dela, porém estamos 

questionando o porquê de tal feito ser crescente em um ambiente, onde deveria ser 

superado, dando espaço  à pluralidade e igualdade. 

Um dos fatores que podemos apontar como argumento para a existência do 

preconceito, discriminação, é a falta de preparo, em grande parte, das equipes 

pedagógicas que embebidas no conservadorismo histórico e no juízo de valor que 

empregam na reprodução / propagação do conteúdo, fazendo com que os alunos não 

questionem e tenham o conteúdo ensinado como verdade absoluta e, por sua vez, 

passam a agir e a reproduzir os conteúdos de acordo com seu ponto de vista baseado na 

explanação de outros pontos de vista já estabelecidos. 

Cultura e educação são questões que estão ligadas, imbricadas uma na outra, tal 

como educação e discriminação; componentes e comportamentos sociais que são 

gerados seja através de fatos históricos ou experiências vivenciadas. Fato é que ambos 

são questões e conceituações geradas através de um contexto, um ambiente de 

socialização, sendo o primeiro conceito, educação, entendido como  processo de 

socialização da criança, (Durkheim, 1978), definição que ao longo de sua obra 

“Educação e Sociologia” discorre sobre a educação e o processo de constituição de 

valores e personalidades as quais o indivíduo é dotado, tal como exemplifica que 

primeiramente para que exista o processo educativo é necessário a percepção do meio e, 

também, a noção de que para que haja educação, faz-se mister que haja, jovens, crianças 

e adolescentes; e que uma ação seja exercida pela primeira sobre a segunda; [...] Para 

encontrar um tipo de educação absolutamente homogêneo e igualitário seria preciso 

remontar até às sociedades pré-históricas, no seio das quais não existisse nenhuma 

diferenciação. [...] 

Diretamente ligada à questão da educação está a cultura que externaliza no meio 

social as ideologias e valores estabelecidos em comum ou pela maioria dos indivíduos 

que nele se fazem presentes e que é transferida, ainda que algumas vezes indiretamente, 

para seus descendentes com juízos de valor e questionamentos.  
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De acordo com o senso comum, podemos definir cultura como sendo todas as 

características, costumes, tradições e valores que ao longo da história foram compondo 

a sociedade; cada sociedade possui sua cultura e a forma de explorá-la ou impor aos 

seus. Contudo o antropólogo Clifford Geertz (1926), define cultura como sendo: “[...] 

assumo a cultura como sendo essas teias e suas análises; portanto, não como uma 

ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura 

do significado.  [...]” ( Geertz -1926) 

Geertz enfatiza, tal como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a 

teias de significados; e levando em consideração a construção desta “teia” de 

significados, valores e ideais construídos  que se explica, ou busca-se explicar, as 

construções sociais as quais o homem se encontra. 

Diante da questão colocada por Geertz e também por Durkheim, podemos 

compreender, ou tentar fazê-lo, o porquê que a questão educação e discriminação andam 

próximas apesar da diferenciação de significados que apresentam. Ao passo que a 

cultura é algo construído por um grupo social e, por conseguinte a educação como fruto 

de organização da sociedade em seus ordenamentos sociais e hierárquicos, a 

discriminação se faz membro desta “teia” construída e valorada pela sociedade. Uma 

teia que não só inclui, mas também exclui dado seus simbolismos e ritos que, quando 

difere-se do senso comum ou do juízo de valor da maioria, acaba por sendo tratada 

como diferente e inaceitável. 

3.2 - Discriminação x Escola: O despreparo com as diferenças 

Ao tentar explicar e buscar uma justificativa para esclarecer a limitação dos 

professores quanto ao diálogo e desenvolvimento de atividades ligadas à questão de 

diversidade e gênero na escola, FREITAS (2010), em sua tese de Doutorado esclarece 

que a dificuldade do diálogo acontece devido ao despreparo dos professores para 

abordarem o tema e, também, pela falta de interesse e julgo pessoal de que o debate e 

inclusões de temáticas ligadas à diversidade não são importantes. 

As concepções generalistas presentes no sistema escolar e nos cursos de 

formação de professores podem reproduzir e reforçar padrões que, ao longo da história, 

converteram diferenças em desigualdades. 
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Nesse sentido, assumir as diferenças como ponto de partida é condição para 

avançar em concepções e práticas de educação, de docência e de formação, que 

favoreçam a compreensão de tais processos históricos, repensando e desconstruindo os 

padrões classificatórios e normatizadores presentes no universo escolar.  

Quanto à questão da discriminação, principalmente a discriminação por gênero/ 

orientação sexual, é nítido ver o quão despreparadas as escolas estão para debater este 

tema; não se trata, apenas, de uma questão comportamental mas sim ideológica e 

cultural como discorre Louro (2013): [...] É fácil concluir que nesses processos de 

reconhecimento de identidades inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuição de 

diferenças [...]”  

Tudo isso implica a instituição de desigualdades, de ordenamentos, de 

hierarquias, e está, sem dúvida, estreitamente imbricado com as redes 

de poder que circulam numa sociedade. O reconhecimento do “outro”, 

daquele ou daquela que não partilha dos atributos que possuímos, é 

feito a partir do lugar social que ocupamos [..]” (Louro, 2013, pág. 15) 

 

Tomemos como exemplo o fato ocorrido em 2014, quando um aluno transexual 

do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, que atendia às chamadas pelo nome de batismo 

(masculino), decidiu trocar as calças compridas pela saia em um dos intervalos das 

aulas. Foi encaminhado à direção da escola e solicitado que voltasse a usar o uniforme 

destinado aos alunos do sexo masculino, pois de acordo com o Código de Ética 

Discente da instituição, apenas estudantes do sexo feminino poderiam fazer uso de 

saias. 

Alguns dias depois, em apoio a este aluno, 15 colegas de classe resolveram então 

usar saias também. A direção apoiou a decisão dos alunos por promover a diversidade 

sexual, como foi colocado em nota divulgada pelo colégio, além de informar que o 

Código de Ética Discente está sendo reformulado e que os alunos podem, inclusive, dar 

sugestões do que ser acrescentado no mesmo. 

Mas este não foi o único caso de solidariedade prestado por alunos para com os 

seus colegas, vítimas de preconceito de gênero. 

Em 2013, cerca de 50 alunos de um colégio tradicional de São Paulo foram à 

escola trajando saias dias depois de um aluno de 16 anos ter sido impedido por um 
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professor de entrar na festa junina da instituição usando um vestido e um outro aluno de 

17 anos ter sido mandado de volta para casa por usar uma saia longa em solidariedade a 

este primeiro rapaz.  

Neste colégio, entretanto, não existe uma conduta de vestimenta de seu corpo 

discente. A direção e o professor que impediu a entrada do aluno de 16 anos alegando 

que estavam tentando proteger os alunos de preconceito por parte de outros alunos, e 

que aquela área da cidade é conhecida pelos casos de descriminação contra 

homossexuais. 

Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Rio Grande do Sul, o preconceito e a 

intolerância estão em todos os lugares e, também onde não deveria estar, ou seja, no 

espaço escolar. Nos últimos anos os relatos de alunos, ex-alunos ou pessoas ligadas a 

jovens discriminados em suas instituições de ensino são surpreendentes e esses números 

de opressão aumentam quando as escolas têm caráter confessional. 

Na cidade de Niterói, em abril de  2016, o ex-aluno do Colégio Salesiano, Santa 

Rosa, Gabriel Aglon através de sua página no Facebook revelou “conselhos” que teria 

recebido de uma orientadora pedagógica da escola sobre sua orientação sexual: “Um dia 

cheguei com o cabelo um pouco maior e ela falou que eu deveria cortar pois estava 

fora de um ‘padrão’. Já fui elogiado pela mesma por parecer um ‘rapaz’ e não ser uma 

pessoa ‘alegre com trejeitos” 

O fato fez com que outros ex-alunos e até mesmo pessoas que ainda tinham 

acesso ao colégio procurassem o jovem para, também manifestar que atitudes como a 

praticada por ele sempre aconteceram na instituição e que, por se tratar de uma escola 

cuja gestão é religiosa, que  prega o amor e Deus, mas não aceita a diversidade. Quando 

procurada, a assessoria da escola não se manifestou sobre as acusações do ex-aluno nem 

como o mesmo era tratado na instituição. 

Infelizmente casos como o de Gabriel é comum de acontecer, independente de o 

colégio ser ou não religioso. O que amedronta é a ausência de políticas públicas pra se 

trabalhar e debater temas e comportamentos que precisam ser discutidos para combater 

a intolerância. A escola tem entre suas funções a de atuar junto aos pais, buscando 

identificar problemas e orientar, ao invés de apontar, acusar e excluir. 
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Pior que o despreparo é o descaso para com aquele indivíduo que sofre o 

preconceito e chega ao limite extremo, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Um 

aluno de 15 anos, que foi agredido na saída da escola por ser gay, seus professores 

ignoravam que o mesmo sofria bullying e não interviram na situação. O mencionado 

aluno foi espancado por um colega de turma na frente de outros colegas que nada 

fizeram e permitiram que tal barbárie acontecesse. Em depoimento o jovem proferiu a 

seguinte frase: “Às vezes eu sinto que ninguém gosta de mim e que a única solução é me 

matar” 

Tal aluno foi transferido de escola e vive amedrontado com toda a situação em 

que foi exposto e o trauma que sofreu na escola que até então estudava. O delegado 

responsável pelo caso reconheceu que faltou a escola práticas medidas ética e 

pedagógicas que viessem a impedir o extremo em que a situação chegasse a esse 

extremo, mas também informou que a escola não levou a sério quando o aluno expôs 

ser homossexual, disse que levaram na brincadeira por se tratar de um rapaz jovem. 

É por este e por inúmeros outros casos de agressão, preconceito e intolerância 

que temas tão importantes precisam ser, sim, debatidos em sala de aula. Não somente 

como tema transversal como é proposto nos PCNs, como também como através de tema 

de aula, pauta de ensino e de orientação. Escolas preparadas formam cidadãos 

preparados para lidar com e contra a intolerância, a falta de respeito e valores. As 

opiniões devem sempre ser respeitadas, ainda que discordante da forma com a qual 

sejam conduzidas. 
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4. Diversidade e Discriminação na Escola: Relatos e Fatos  

“... Nas escolas, nas ruas, campos, construções. 

Somos todos soldados, armados ou não. 

Caminhando e cantando, e seguindo a canção. 

Somos todos iguais, braços dados ou não...”
16

 

 

Em um período tão delicado na história recente do país, relembrar o passado nos 

faz refletir que, mesmo com o passar dos anos, a luta não terminou; pelo contrário, 

continua e necessita, cada vez mais de novos aliados para que possa progredir. De um 

marco da revolução, à motivação. Para não dizer que não falei das flores relata, externa 

o desejo de mudança, de lutar, de melhorar através da luta conjunta de toda uma 

sociedade diante da opressão, repressão em tempos “sombrios”. 

Tempos difíceis em que toda uma conjuntura social enfrenta sua pior crise, 

principalmente na educação. Infelizmente me vejo obrigado a discordar do autor da 

canção quando trazendo a mesma para o momento atual, mais de cinquenta anos depois. 

Discordo da afirmação de que “somos todos iguais, braços dados ou não”. Não é 

verdade, somos diferentes, muito diferentes e é essa diferença que têm sido, para alguns, 

a causa de muitos problemas. Principalmente no que se fundamenta o papel da Escola. 

A escola, meio pelo qual o indivíduo se inicia ao convívio em sociedade, após 

seu primeiro contato dentro de casa, na família, têm o papel de interagir e dentro da 

pluralidade de membros, costumes e culturas que nela convivem esboçar de modo 

harmônico essas diferenças nas relações para com seus alunos e, principal e 

primordialmente, entre os mesmos. 

Por definição, segundo dicionário Aurélio, “Escola é um estabelecimento 

público ou privado destinado ao ensino coletivo”. Destaco, dentre a definição exposta a 

palavra coletivo, que dá sentido a um grupamento, conjunto de pessoas reunidas em 

busca ou prol de algo comum sendo estas, diferentes ou não das outras. Falar em 

coletivo é abranger uma pluralidade, diversidade de pessoas e, por conseguinte culturas, 

histórias, entendimentos e posições diversas, mas que quando reunidas devem, ou 
                                                           
16

 Trecho da música: “Para não dizer que não falei das flores”, Canção eternizada na voz do cantor 
Geraldo Vandré e que se tornou marco, hino contra a ditadura instaurada no Brasil em 1964 e teve seu 
fim em 1985. 
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deveriam, fomentar, dialogar algo maior, pena que não é isso que tem acontecido ou 

acontece nas escolas e principalmente quando se trata de diferenças, sexualidades e 

gênero. 

Vale salientar, ainda que não faça parte da composição deste projeto, e destacar 

que prestes a completar 10 anos da lei de inclusão, onde institui que todas as escolas, 

privadas ou públicas, adequem-se para receber alunos portadores de deficiência, tal 

tema foi abordado como tema da redação do ENEM
17

. 

Retomando a discussão quanto ao espaço escolar, este, a que deveria ser 

inclusivo, plural e múltiplo nas formas do saber e manifestar, continua apostando no 

modelo “aluno x professor” de modo que o primeiro esteja abaixo as colocações, 

explanações e, em algumas vezes, imposições do segundo face a hierarquia estrutural 

existente na escola, como salienta Louro (2014, p. 61) ao falar sobre os processos 

separatistas causados pela escola, diz que: 

“...A escola que nos foi legada pela sociedade ocidental 

moderna começou por separar adultos de crianças, católicos e 

protestantes. Ela também se fez diferente para os ricos e para os 

pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas...” 

 

Há de se destacar, também, que até certo período a escola não era e não se fazia 

acessível para todos. Era algo ao alcance de poucos e estava “aberta” para estes até 

quando começou a ser reivindicada, também, pelos que até então eram excluídos de 

seus espaços, da busca pelo saber e quando dessa busca viu-se obrigada a reformular e 

ampliar-se ao passo que esse “novo grupo” a obrigou a ser diversa, fazendo com que 

alterações e inclusões tanto nos espaços físicos quanto na organização do currículo, 

corpo docente e  regulamentos fossem feitas tal como as avaliações que, implícita ou 

explicitamente, iriam produzir / “garantir”, diferenças  entre os indivíduos, sujeitos. 

A escola passou a adequar-se à todo o público que a procurava mas em 

contrapartida, fazia e ainda faz com que este se adeque às suas hierarquias, símbolos e 

signos sociais sejam eles religiosos ou comportamentais. Um espaço plural, mas ainda 

limitado e distinto à grupos e ordenamentos sociais, padronizados, estruturados em 

                                                           
17

 Exame Nacional do Ensino Médio que se tornou obrigatório para o ingresso em todas as universidades 
públicas do país, substituindo o tradicional vestibular e que, para as particulares, sua pontuação pode 
substituir o vestibular e auxiliar na obtenção de bolsas de ensino. 
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acordo com o senso comum e interesses ainda engendrados onde as minorias, ali 

também, tenham pouca voz e vez. 

 Por vezes a naturalização causada pelas percepções e moldes impostos pela 

sociedade e que refletem na escola, nos impede de observar que neste espaço plural, de 

comportamentos e posturas naturalizadas, há distintos indivíduos em constante mudança 

e com percepções diferentes do que prega o comum à todos. A construção do indivíduo 

e compreensão de raça, cor, etnia, sexualidade, gênero também estão presentes ali, 

naquele espaço e necessitam ser percebidas, entendidas e dialogadas.  

A escola exerce poder de coerção e doutrinamento tão grande sobre seus 

indivíduos que consegue “estruturá-los” desde a forma de se portar, organizar e falar, 

ainda que nem todos permitam afetar-se por esta doutrinação que se encerra após o 

período da escola, ainda sim, toca uma grande maioria; contudo é necessário falar, 

debater essas diferenças e inquietudes que permeiam os corredores e são omitidos. Aqui 

falaremos sobre questões de gênero, inclusão, exclusão e questões vivenciadas, sofridas 

por indivíduos homossexuais nas escolas; o preconceito, a discriminação, a vontade do 

abandono e como lidaram ou lidam com essas questões.  

A violência vivida, muitas vezes não fisicamente, mas nas suas mais variadas 

formas de existir e agir numa sociedade e aqui falaremos sobre a violência de gênero, 

englobando, por conseguinte a população LGBTI quanto à orientação de gênero. Ainda, 

na maioria das literaturas, quando queremos ou vamos falar de gênero, encontramos o 

referido  como se atrelado à questão biológica homem / mulher e toma-se a mulher 

como foco para discussão e toda problemática a qual estão imbricadas, seja na 

sociedade como um todo, seja na escola e nas violências que sofrem e muitas vezes são 

obrigadas a calarem-se haja visto a cultura, impregnada, do machismo e da submissão 

que lhes é imposta historicamente. 

Falaremos, pois sobre sexualidade, identidade de gênero, questões que vêm 

sendo coercitivamente extraídas dos corredores, das salas de aula – algumas sequer 

ousaram em falar sobre tal tema algum dia. 

“Estamos acostumados a pensar identidade de gênero como 

uma espécie de pacote: se você nasceu com determinado corpo, 

logo, todo o resto deve ser coerente com ele. Em nossa cultura, 

associamos corpo, identidade de gênero, desejos e práticas 
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sexuais e esperamos coerência entre esses aspectos”(Lins, 

2015,p. 69 ) 

 

O trecho acima citado, extraído de uma obra que discorre sobre a questão de 

gênero nas escolas, nos faz pensar o organismo, a mecânica que é imposta face ao 

comportamento social exigido para que haja aceitação do indivíduo numa sociedade, no 

caso a escola como sendo micro sociedade. Acontece que a realidade se distancia, 

diferencia da questão padronizada e rompe com o paradigma cultural de identidades do 

sujeito e essas questões se tornam mais complexas quando tratadas da ótica interna das 

instituições de ensino. 

Não “treinamos” o nosso olhar para respeitar, entender e nos adequar ao que 

“foge” do senso comum; o outro, que difere da grande massa tanto no pensar quanto no 

comportamento ético e moral é julgado, exposto, criticado e forçado a conviver numa 

sociedade onde a informação é inexistente, proposital ou ingenuamente, o que discordo. 

Tudo o que foge do padrão estipulado é rechaçado e tratado como anomalia social ou, 

quando não, o julgamento social se anula diante da condição financeira, estratificada 

pela sociedade que “engole” e aceita aquele que possui prestigio ou alta condição 

financeira. 

“(...) Muitas vezes, no espaço escolar, profissionais relatam 

dificuldades em lidar com essas questões, gênero, e acabam 

optando por não interferir. Com isso, ao não combater 

preconceitos que geram discriminação e violência, a escola 

funciona como um lugar que reproduz desigualdades (...)” 

(Lins, 2015, p. 64). 

 

As desigualdades reproduzidas dentro do espaço escolar, onde deveriam ser 

estimulados o pensamento crítico, o questionamento, a problematização e o despreparo 

ou não desejo em trabalhar e problematizar estas questões, por parte dos professores faz 

com que o ambiente se torne mais hostil e venha a se repetir mais frequentemente, 

naturalizando-se naquele local. Muito mais que a questão do assédio entre meninos e 

meninas, quando passa para o ponto afetividade e as múltiplas formas de 

relacionamento começam a se configurar e figurar pelos corredores, têm-se aí uma nova 

questão a tratar, ou que deveria ser tratada, os relacionamentos na escola e suas 

variantes, heterossexuais e homossexuais; este último fora toda a questão de possível 
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rejeição e julgamento por parte da escola, também enfrentará, o preconceito e desdém 

dos que não aceitam / respeitam e temos aí o questionamento: Como lidar, acolher à 

todos num espaço que exclui ? Como dialogar? 

É comum na convivência escolar encontrarmos os mais variados perfis e tipos de 

aluno: os mais quietos, os mais falantes, àqueles que gostam de praticar esportes, os que 

não gostam de esportes mas desenvolvem outras aptidões; fora o comportamento, o tipo 

físico também é chamariz para elogios, admiração e zombaria. Quanto mais venha a se 

diferenciar dos demais alunos, mais destaque se ganha nas brincadeiras e zombarias 

que, muitas vezes e na maior parte delas, perdem o bom senso e limite de respeito. 

O aluno pobre, gordo, negro, com trejeitos femininos, dito afeminado ou até 

mesmo o mais falante, mais descolado, são os que mais recebem os rótulos, estigmas 

dentro do ambiente escolar, seja pelos colegas mais “populares” ou até mesmo pelos 

professores que compactuam com a zombaria. Rótulos que delimitam comportamentos 

e fazem, se não advertidos e podados, com que problemas sejam desenvolvidos e 

traumas levados para além dos muros da escola. 

Piadas depreciativas, comentários maldosos, humilhações, brincadeiras 

desrespeitosas estão inclusas no cerne deste sujeito “diferenciado” pela comunidade 

escolar que tacha a seu modo todo aquele que não esteja de acordo. O gordo, pobre, 

preto, o bolsista e o “viado” – termo pejorativo e ainda utilizado para se referir a gays – 

em face de exclusão.  

Se analisar do ponto de vista dos setores público e privado, o hiato é enorme, 

pois no público, ainda que em menor escala, as adversidades e limitações que tal 

população escolar enfrenta é tão grande diante das dificuldades do dia a dia que acaba 

não existindo uma exclusão direta, ainda que ocorra em forma micro, mas 

reconhecimento de grupo; todos, em sua maioria, estão “no mesmo barco”, identificam-

se de alguma forma, já pertencem a uma parcela minoritária e desprivilegiada da 

sociedade, marginalizada ao passo que no campo privado, quanto mais se têm, mais se 

conquista e quer ter,  mais se cativa. O padrão estético é muito valorizado e levado em 

conta e todos àqueles que fogem dos padrões ali impostos, mesmo que tenham as 

mesmas condições, sofrem a sua parcela que se faz depreciar para alunos, por exemplo, 

bolsistas ou que tenham alguma concessão diante daquele universo predominantemente 

excludente, de desiguais. 
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Ainda que silenciosamente, a escola inspira muros, delimita indivíduos e cria 

mecanismos ocultos de distanciamento, segregação e julgamento. O diálogo inexiste e 

quando não, se faz por obrigatoriedade das normas existentes e necessárias para a 

manutenção e permanência no sistema social. 
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Considerações finais 

Diante das constantes mudanças no cenário educacional, principalmente do ponto de 

vista das leis e projetos aprovados e que visam a limitação do debate, da discussão sadia 

e necessária nos espaços escolares, é necessário atentar-se, a estes espaços e seus 

indivíduos participantes de modo a, não infringir a lei / norma, mas usar o bom senso e 

empatia para com tais questões tão necessárias de debate e conhecimento. 

Muito mais que representados nas séries, novelas, filmes, ainda que muitos insistam em 

usar o tom jocoso de deboche, desdém e omissão de suas histórias, estas personagens, 

retratadas através de histórias reais, merecem  e necessitam do direito de fala e obtenção 

de direitos nos espaços. Não há o que se curar, não há o que e o porque se limitar ou 

limitá-las às sombras de onde por muito tempo viveram, vivemos. 

Precisamos capacitar nossos professores, gestores e atentar o olhar não somente par ao 

fim do preconceito, racismo e toda manifestação que deslegitime o sujeito em seus 

direitos básicos mas conscientizar através da educação, do respeito que a eles também 

são competidos os espaços, os cargos, o saber. Não é uma saia que determinará a 

conduta de um indivíduo e tampouco seu relacionamento afetivo. 

Politicamente a configuração atual das leis ainda marginaliza e ignora estes sujeitos, 

dirimindo a eles limitados espaços, ações, mas é necessário sim fazer com que existam 

leis que lhes garantam os direitos mínimos e não simplesmente os “delegue” leis 

similares. Reconhecer e legitimar a igualdade de direitos, tal como exige o cumprimento 

de deveres, viveremos num constante estado de desigualdade, inferioridade.  

Debater gênero nos espaços sociais e, principalmente na Escola é debater consciência, 

tolerância, respeito ao próximo, inclusão, fazer com que estes indivíduos não se 

marginalizem à luz de seus anseios pela negação de seus direitos. É não permitir que 

passem pelos muros da escola sem o conhecimento e, se o fizer, que seja para o bom 

desenvolvimento ético, moral, social.  Que se crie oportunidades, atividades inclusivas 

para que possam sentir-se pertencentes ao todo e não sejam somente “números” da 

“parte”. 

Que haja representatividade na mídia, personagens gays, trans e seus dramas nas 

novelas, nos filmes e seriados; que as escolas consigam através do entendimento e 



60 
 

humanização das relações, compreender que seu papel não é coagir, oprimir, limitar e 

sim incluir, pluralizar e respeitar. 

Não se pretende, nem nunca foi a pretensão, ainda que haja um conservadorismo e uma 

limitação por parte de uma grande camada da sociedade, instaurar uma ideologia de 

gênero, “forçar” ou “transformar” a sociedade para aceitar e transformar-se 

homossexual, fato que já por muitos estudos e análises se comprova a ilegitimidade de 

tal fala; pretende-se atentar os olhos para um fato, uma presença, que sempre existiu e 

sempre esteve em nosso meio mas que, em contrapartida, também sempre foi / fomos 

obrigados a viver no silêncio, nos “armários” da vida e romper estas “portas” para 

alguns é inaceitável. Porque? Busco, ainda, muitas respostas para tal questão.    

Há um trabalho muito grande a ser feito, muito a ser conquistado, respeitado, mudado e 

para que estas mudanças e avanços tanto em direitos sociais quanto morais aconteçam é 

necessário educar, respeitar e é através da educação tanto escolar quanto familiar e a 

conscientização das várias formas de composição da sociedade que conseguiremos 

propor mudanças.  

Aos colégios, além do reconhecimento da necessidade de se trabalhar a inclusão, a 

diversidade num todo, deve sugerir propostas em seu regimento pedagógico, atividades 

e principalmente capacitar aos professores e colaboradores para que saibam lidar com 

toda a forma de diversidade respeitando, orientando e não discriminando. Aos pais 

competem a consciência, muitas vezes esquecida, de valores plurais, respeito ao 

próximo e a consciência de que vive-se numa comunidade onde há e sempre haverão 

diferenças, concordantes e discordantes de tal assunto e tema mas que isso não diminui 

ou inferioriza o outro, tolerância e respeito. 

Ao Estado, em esfera macro e micro, deve competir a proposição de medidas 

socioeducativas, inclusivas nas políticas públicas e que contemplem à todos, 

indiscutivelmente, principalmente no âmbito jurídico para que possamos ter, ainda que 

em longo prazo, sendo otimista, uma sociedade mais igualitária ainda que diferente. 
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