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se transformar num leão, para que ninguém possa derrubá-lo. Sua luta é contra o 
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Virar homem, como você quer, não dá. Mas não se deixará morrer assim. Tem de 

ficar vivo, sadio, para poder usufruir os benefícios que a evolução da ciência lhe 

poderá proporcionar. Enquanto esse dia não chegar, poupe-se! Brinque com o seu 

defeito, com a sua inversão. Fale dele em voz alta. Desfaça o monstro! Quando o 

drama estiver insuportável, torne-se subitamente a plateia, para se ver atuando no 

palco. Verá a comédia que todo drama contém, como agora, e se fortalecerá. Não 

adianta mais ter ódio nem pena de si mesmo. Sobretudo, é preciso ter humor. 

Procure a essência do absurdo. Mas não se torne um alienado, antes, um 

inconformado. Se, num dado momento, a dor for insuportável, não racionalize a fim 

de obter a pseudotranquilidade. Consuma-se sem defesa até o fim. Esprema a dor e 

respire fundo.” 

João W. Nery 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Dialeticamente, a pesquisa em questão busca analisar, a partir de uma 

perspectiva crítica da realidade, a existência das hierarquias sexuais e de gênero no 

âmbito do Instituto Federal Fluminense campus Macaé. Adentrando, ainda, a 

construção histórico-social de gênero e sexualidade e a maneira em que se 

estabeleceu o processo de colonização, da catequização e da educação formal no 

país como fatores fundamentais para a preservação e disseminação do que é, hoje, a 

LGBTfobia. Fenômeno social esse integrado a sociabilidade capitalista e 

neoconservadora.  

 

Palavras chaves: LGBTfobia, homofobia, preconceito, educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Dialectically, this research looks to analyze, from a critical perspective of the 

reality, the existence of sexual and gender hierarchy in the Fluminense Federal 

Institute - Campus Macaé scope. Entering, still, the historical-social construction of 

gender and sexuality and the way the colonization, catechization and formal education 

processes had estabilished themselves in the country as key factors to the propagation 

of what is, today, the LGBTphobia. Social phenomenon, this one, integrated to the 

capitalist and neoconservative sociability. 

 

Key words: LGBTphobia, homophobia, prejudice, education. 
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INTRODUÇÃO  

 

O país reconhecido em todo mundo pela diversidade étnico-cultural é, 

contraditoriamente, recordista em assassinatos de pessoas LGBTs, como mostra os 

dados do Relatório Anual de Mortes Violentas no Brasil do Grupo Gay da Bahia – GGB 

que em 2017 contabilizou 445 mortes. Em 2018, até o momento de conclusão dessa 

página (em 04 de dezembro de 2018), o site do GGB contabilizou 372 mortes 

motivadas pela discriminação em razão da identidade de gênero e sexualidade.   

Desse modo, a homo/lesbo/bi/transfobia não é apenas uma adversidade de 

graves proporções em nosso país, mas, também, uma questão que deve ser 

reconhecida enquanto um problema de caráter público que, de maneira evidente, não 

é relevante para as autoridades.   

Compreendendo a LGBTfobia enquanto uma problemática que é fruto da 

construção social e cultural da espécie humana, os espaços relacionados à educação 

é – assim como outras superestruturas da sociedade – cenário para disseminação do 

referido preconceito.  

Como consequência disso, a pesquisa a seguir se debruça no desafio de 

analisar a existência do fenômeno social em questão nas dependências do Instituto 

Federal Fluminense campus Macaé através de uma entrevista (formulário online 

Google) com estudantes do Ensino Médio Integrado, por meio da análise de 

documentos institucionais e, ainda, de eventos realizados no ano de 2017 e 2018.   

Os propósitos desse trabalho estiveram necessariamente associados ao 

exercício de analisar o objeto em questão por meio de uma perspectiva crítica, capaz 

de visualizar as contradições inerentes ao problema a partir da totalidade em que o 

cerca. Isto é, tendo como parâmetro primário, as consequências provocadas – intitula-

se expressões da questão social – no seio da sociedade capitalista. 

Vale destacar, ainda, que são pontos relevantes para a pesquisa: a construção 

histórico-social de gênero e sexualidade (do machismo e da LGBTfobia), dos moldes 

do sistema educacional formal no Brasil (como resultado da imposição da Igreja 

Católica e dos colonizadores), da ideologia conservadora como um todo e, não menos 

importante, do alavancar do fundamentalismo religioso.  
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CAPÍTULO I 

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO SOCIAL DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes”.  

Paulo Freire 

“We don't need no education 
We don't need no thought control 

No dark sarcasm in the classroom 
Teachers, leave them kids alone 

Hey! Teacher! Leave them kids alone! 
All in all, it's just another brick in the wall 

All in all, you're just another brick in the wall”1 

Another brick in the Wall part II, Pink Floyd 

Composição Roger Waters 

 

Atentando-se para os desdobramentos histórico-sociais da construção de 

ferramentas ideológicas, meios pedagógicos e projetos educacionais após o processo 

de colonização no Brasil, o capítulo a seguir tem como foco analisar, de maneira 

breve, os episódios essenciais a fim de elucidar a compreensão em torno do que é 

hoje a função social da escola. Relacionando-a, dessa forma, aos princípios que 

fundamentam o abrandar do(s) preconceito(s) quanto ao gênero e sexualidade não-

hegemônicos. 

 

1.1 A construção dos aparatos ideológicos da Educação no Brasil sob intermédio da 

cultura ocidental e cristã 

 

A princípio, faz-se necessário contextualizar de maneira breve o processo 

histórico da inserção compulsória da educação formal – em detrimento das formas 

pedagógicas consideradas “arcaicas” de nativos sul-americanos e africanos 

                                                           
1 Traduzindo para o português: “Nós não precisamos de nenhuma educação, nós não precisamos de 
nenhuma lavagem cerebral, de nenhum humor negro na sala de aula. Professores, deixem as crianças 
em paz. Professores, deixem as crianças em paz. Ao todo, é apenas mais um tijolo no muro. Ao todo, 
você é apenas mais um tijolo no muro”. Como parte de um dos maiores sucessos do mundo do rock, 
“Another Brick in the Wall” foi composta por Roger Waters (vocalista do Pink Floyd) e lançada em 1979, 
a música reforça toda uma crítica em relação ao padrão do sistema educacional. A parte I do videoclipe 
(https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U, acessado em 19 de outubro de 2018) da canção é 
um outro marco na história da música internacional no qual mostra claramente a estrutura padrão de 
uma instituição educacional – a fábrica ideológica –, os ‘back vocals’ são representados por estudantes 
padronizados e doutrinados, que, no desenvolvimento do vídeo, se rebelam contra esse sistema.  

https://www.youtube.com/watch?v=YR5ApYxkU-U
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escravizados, ou melhor, inexistentes, uma vez que não eram consideradas, nem 

mesmo, um método educativo – e, posteriormente, sua expansão por meio da ordem 

vigente colonial portuguesa em parte do território latino-americano a qual, 

futuramente, será intitulado oficialmente de República Federativa do Brasil.  

As tais práticas desconsideradas educativas dos povos rejeitados, tendo como 

base, a título de exemplo, os Tupinambás que se apoiavam em um método de ensino 

que, de acordo com Ponce (2001, p. 21), pode ser compreendido como espontâneo, 

uma vez que os objetivos dessa “[...] educação coincidem com os interesses comuns 

do grupo e se realizavam igualitariamente de todos os seus membros, de modo 

espontâneo e integral” (apud SAVIANI, 2008, p. 38). Dessa forma, a inexistência de 

práticas pedagógicas formais ou estruturas pré-determinadas de educação foram 

questões essenciais para o “homem branco” recusá-la e abominá-la como uma 

fórmula impossível de educar o ser humano, visto que o mundo moderno se pautava 

em uma estrutura hierárquica e conservadora. Rejeitando, assim, qualquer resquício 

da mesma.  

Ao nos referirmos à educação em sua etapa colonial, citemos, inicialmente, o 

predomínio da autocracia católica, enquanto doutrina religiosa hegemônica em 

Portugal, como ente responsável pelo fornecimento da educação sob o codinome de 

“redenção” ou “salvação espiritual” para, aos olhos da moralidade ocidental, os 

“bárbaros” e “selvagens”.  

A catequese, o referido ato de disciplinar, não estava apenas associada à sua 

capacidade de adestramento de nativos às normas e costumes do homem “civilizado”, 

tendo, na realidade, como objetivo secundário, a expansão do catolicismo, uma vez 

que a reforma protestante se tornava, cada vez mais, um fardo e representava certo 

perigo para a influência da Igreja. Com base nisso, Ferreira Jr. (2010) expressa: 

 

[...] essa etapa da história da educação corresponde, no contexto da Europa 
Ocidental, aos episódios que desembocaram nas chamadas reformas 
religiosas do século XVI: a reforma protestante levada a cabo por Martinho 
Lutero (1517) e a contrarreforma da Igreja Católica, mediante a convocação 
do Concílio de Trento (1545-1563). Ambas tiveram um profundo impacto no 
âmbito da educação europeia e do mundo colonial (América, África e Ásia) 
de então. No caso brasileiro, devido ao fato de que o reino de Portugal 
assumiu o catolicismo como religião oficial (Padroado), os padres da 
Companhia de Jesus exerceram um controle de 210 anos (1549-1759) na 
educação colonial. Assim, a história da educação brasileira não pode, desde 
a sua origem, ser desassociada da educação europeia. Ela é fruto, 
diretamente, das ações econômicas desencadeadas pela burguesia 
mercantil, das grandes navegações e, como já foi dito, das reformas 
religiosas. A missão catequética jesuítica empreendida em relação aos 
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ameríndios, por exemplo, estava tanto relacionada com as disputas religiosas 
que se processavam entre os cidadãos como também mantinha vínculos 
orgânicos com a própria lógica econômica que cobiçava as terras ocupadas 
pelos povos brasílicos. Assim sendo, a educação brasileira nasceu como uma 
consequência direta da história da educação europeia ocidental (FERREIRA 
JR, 2010, p. 17).  

  

As terras dos tupiniquins e seus semelhantes representavam, além da 

presença imensurável de matéria-prima para exportação, item esse determinante para 

os homens brancos, a possibilidade de ampliação e imposição da cultura portuguesa 

e católica. Mesmo assim, a tentativa de aplicar a doutrina católica, por meio da 

catequese, não foi inteiramente vitoriosa, houve, de fato, resistência entre os nativos 

sul-americanos adultos, uma vez que esses apresentavam uma formação já 

consistente em relação à sua concepção de mundo. Assim, posteriormente essas 

“missões”2 passaram a optar por crianças nativas, ainda em desenvolvimento físico e 

mental, para que fosse incorporado nelas a ideologia do “mundo novo”. 

Como apresentada por Ferreira Jr (2010), a longa influência e atuação da Igreja 

nos espaços formais educativos – e para além dele – no Brasil veio proporcionar, de 

fato, a construção de um projeto de escola vinculado à doutrina cristã, superando, de 

forma clara e indireta, os 210 anos citados pelo autor, uma vez que ainda é possível 

apontar condutas e elementos de cunho religioso, apesar de reformulados de acordo 

com o contexto socio-histórico, dentro de instituições formais de ensino, seja ela 

pública ou privada.  

Cabe reiterar que não se trata aqui dos mesmos instrumentos e métodos 

utilizados em épocas passadas e sim dos seus resquícios. Quer dizer, a presença de 

frases bíblicas em muros; murais e cartazes, símbolos cristãos (como o crucifixo) e 

outros que reforçam certamente a existência – para alguns sútil; oculto ou quase 

imperceptível – do teor expressivamente cristão do ensino escolar da atualidade, 

                                                           
2 Atualmente, podemos citar como parte de resquícios dessas práticas, os religiosos evangélicos que 
promovem missões “evangelizadoras” similares à essa em tribos indígenas da Amazônia. Como 
exemplo, citemos o “Ministério de Louvor Diante do Trono”, grupo musical de enorme sucesso gospel 
que em 2011 dedicou a gravação de videoclipes e um DVD na Amazônia com algumas tribos nativas. 
Não é difícil encontrar imagens da integrante e cantora do grupo, Ana Paula Valadão, “evangelizando” 
ou “levando a palavra de cristo” em algumas tribos da Amazônia 
(http://salvadorgospelnews.blogspot.com/2012/06/missoes-ana-paula-valadao-grava-clipes.html 
acessado em 13 de outubro de 2018). Além disso, em uma postagem na rede social Facebook, hoje 
excluída, é possível comprovar que a mesma integrante compreendia a necessidade de evangelizar as 
“mais de 100 tribos indígenas não alcançadas pelo evangelho na Amazônia brasileira”: 
https://1.bp.blogspot.com/-AAo-1e-hiVk/WSlga5ljiRI/AAAAAAAAQcI/bHZMc8tU_0IstGDIYKjXfVG-
EwZX1ZuyACLcB/s1600/Apresenta%25C3%25A7%25C3%25A3o1.jpg   (acessado em 13 de outubro 
de 2018). 

http://salvadorgospelnews.blogspot.com/2012/06/missoes-ana-paula-valadao-grava-clipes.html
https://1.bp.blogspot.com/-AAo-1e-hiVk/WSlga5ljiRI/AAAAAAAAQcI/bHZMc8tU_0IstGDIYKjXfVG-EwZX1ZuyACLcB/s1600/Apresenta%25C3%25A7%25C3%25A3o1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AAo-1e-hiVk/WSlga5ljiRI/AAAAAAAAQcI/bHZMc8tU_0IstGDIYKjXfVG-EwZX1ZuyACLcB/s1600/Apresenta%25C3%25A7%25C3%25A3o1.jpg
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atropelando, dessa forma, a presença da laicidade do Estado na Constituição Federal 

de 1988, como mostra o Art. 19 Inciso I, sendo vedado à União, Estados e municípios 

“estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência 

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” (p. 25) e 

ainda no inciso II “recusar fé aos documentos públicos” (p. 25).  

É claro que essa relação de tolerância com a religião cristã se dá por conta da 

sua influência construída ao longo do domínio português em terras tupiniquins. Isto é, 

as práticas educacionais euro ocidentais, ou melhor, as práticas da educação formal 

da civilização do mundo “moderno” foram, aos poucos, aplicadas, reaplicadas e 

naturalizas como única forma de aprendizado socialmente relevante.  

Essa relação contraditória do Estado em conceder a educação, no sentido de 

legitimar uma determinada religião, de dentro para fora das instituições, abrindo 

margem para a permanência da mesma e tornando, dessa forma, como a única 

concepção religiosa verdadeira, está vinculada a um fator expressivamente 

ideológico, uma vez que “[...] a ideologia predetermina e pré-forma os atos de pensar, 

agir e querer ou sentir [...] (CHAUÍ, 2016, p. 247)”, compreendendo, que seu êxito 

“[...]depende de sua capacidade para produzir um imaginário coletivo em cujo interior 

os indivíduos possam localizar-se, identificar-se e [...] legitimar involuntariamente a 

divisão social[...] (CHAUÍ, 2016, p. 247)”. Nesse sentido, ainda com base em Chauí 

(2016), a ideologia, quando ocultada sua gênese, torna-se capaz de eternizar as suas 

ideias e princípios frente a sociedade:  

 

Por essa razão, a ideologia deve fabricar teorias a respeito da origem da 
sociedade e das diferenças sociais de modo a poder negar a sua origem 
verdadeira. Trata-se, pois, da produção de uma gênese imaginária 
sustentada por determinadas “teorias” da história nas quais ideias, como as 
de progresso ou de desenvolvimento, têm a finalidade de colocar o presente 
como uma fase necessária do desdobrar do passado e do advento do futuro, 
estabelecendo continuidade entre eles. Assim, por exemplo, nos primórdios 
da ideologia burguesa, a gênese da sociedade era explicada por um pacto 
social como um “progresso” humano em face da natureza, enquanto, na 
ideologia burguesa contemporânea, a origem e a finalidade da sociedade são 
dadas pelas ideias de racionalidade, organização e planificação, entendidas 
como um “progresso” no conhecimento “objetivo” das relações sociais 
(CHAUÍ, 2016, p. 248).  

 

A título de exemplo, analisemos o conto fictício do bicho papão sob o ponto de 

vista proposto por Marilena Chauí (2016), nesse sentido, tal personagem foi criado 

necessariamente para motivar crianças desobedientes a submeterem às ordens, 
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anteriormente desrespeitadas, dos seus pais – sendo que essa afirmação expressa, 

na realidade, a sua gênese. Isto é, o ser mítico, bicho papão, representa a criação de 

um conceito ideológico, de influência obviamente inferior em relação às religiões, 

capaz de gerar um ser fantasioso, ilusório, irreal, que ludibria as mentes – todo um 

coletivo – das crianças com um propósito específico de contê-las. Vale ressaltar que, 

para Marilena Chauí (2016), ideologia é compreendida como falsa consciência.  

Ainda sobre o processo introdutório do ensino dos tempos de colônia no Brasil, 

somente no século XVIII, a corte portuguesa afastou das mãos dos Jesuítas, 

responsáveis pela concessão de práticas educativas, uma vez que, por conta do 

avanço burguês, a presença de religiosos a frente de posições estatais se 

considerava, naquela momento, algo arcaico e que, por conta de questões como essa, 

instaurou uma longa crise econômica em Portugal. Apesar disso, Ferreira Jr (2010) 

reforça que não houveram reais mudanças no novo processo educativo regido, agora, 

pelas reformas pombalinas, pois, assim como a antiga, “estavam desconectadas do 

processo histórico em curso em outros países europeus, nos quais se operavam 

transformações econômicas e políticas capitaneadas pela burguesia” (2010, p. 29).  

Enquanto parte dos países europeus, em plena revolução industrial, discutiam 

a construção de um sistema de educação pública para toda a população, as colônias 

portuguesas reforçavam ferreamente o antigo método, pois, para eles, não haviam 

motivos para a implementação de um sistema similar sendo que a população brasileira 

era, em sua maioria, de negros escravizados e de uma minoria parasitária, a elite 

colonial. Portanto, os métodos antigos de ensino eram satisfatórios para aquilo que se 

propusera a ser, um ensino cujo foco pautava-se em conteúdos gramaticais da língua 

portuguesa para filhos privilegiados de escravocratas.  

Nisso exposto, aos negros e negras escravizados – crianças, mulheres e 

homens – sobravam apenas os reflexos da exclusão socialmente produzida e a 

barbárie escravocrata: um futuro de longas jornadas de atividades diárias forçadas, 

sendo eles ensinados apenas para isso e uma infinidade de artifícios violentos e 

bárbaros.  

Após o processo de independência em relação à Portugal, o então império do 

Brasil continuara a optar por uma economia agrária e escravocrata, o que veio a se 

conformar como “sendo um país periférico, economicamente dependente em relação 

aos centros metropolitanos europeus, cujo capitalismo avançava rapidamente para a 

plena era industrial” (FERREIRA JR, 2010, p. 36).  
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Nessa fase imperial, tivemos, ainda, a introdução das escolas públicas 

primárias para aqueles que eram considerados realmente cidadãos, tendo acesso à 

alfabetização e os cálculos de matemática básica (soma, subtração, multiplicação e 

divisão).  

Mais uma vez, muda-se o título, mas o projeto de educação continuava o 

mesmo, a escola ainda se pautava na moral cristã da Igreja Católica oferecida apenas 

para meninos das classes privilegiadas, meninas – privilegiadas ou não – e crianças 

escravizadas não eram perfis e a sociedade considerava-os não-aptos para tal 

formação.  

Algumas transformações políticas, econômicas e sociais entre o fim do século 

XIX, início e meados do século XX devem ser recordadas para compreendermos a 

construção da educação pública no Brasil.  

Enquanto os países centrais realizavam as transformações no que tange o 

processo de produção, de meios arcaicos e manuais para processos industriais e de 

grande massa, necessitando de mão-de-obra assalariada, o Brasil, na realidade, 

passava a oferecer matéria prima à essas nações e a escravidão ainda era um meio 

vantajoso. Assim, chamemos a atenção para os desdobramentos conflitantes que 

levaram a monarquia e a elite da época, contrários a essa medida, a revogar, de fato, 

a escravidão. Na medida em que essas potências econômicas foram se 

desenvolvendo, o Brasil, considerado economicamente atrasado, foi sendo 

pressionado internacionalmente para que proibisse o ato ainda legal. Nesse sentido, 

o assalariamento foi tornando-se, de forma gradual e lenta, inevitável para aqueles 

que defendiam uma sociedade escravocrata, abrindo portas para a sociedade 

moderna do desenvolvimentismo industrial.  

Mesmo assim, a representação da lei Áurea, em relação ao fato de “libertar” os 

negros, antes escravizados, sem nenhuma indenização ou meios que possibilitassem 

melhorias de condições de vida para os mesmos, demostrou que, embora válida 

juridicamente, lhe faltava eficácia pela ausência de instrumentos que possibilitassem 

a ascensão social da população que por mais de 300 anos havia sido usurpada e 

violentada.  

Os passos do progresso foram tão curtos que, ainda assim, os filhos e filhas 

das senzalas continuavam a servir aos homens brancos, porém em um contexto 

socio-histórico diferenciado que, agora, dividiam-se em classes sociais divergentes. 

Assim como seus pais e avós, o negro pobre recém libertado não teve acesso à 
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educação, enquanto o homem branco, descentes dos donos da casa grande, 

permanecia em sua posição de privilégio.  

Os impactos dessa medida proporcionaram, de forma clara, até os dias atuais, 

o desenvolvimento da barbárie em solo nacional e sul-americano, a intencionalmente 

profunda e intensiva construção social da desigualdade entre caucasianos e 

afrodescendentes.  

Para mais, cabe também evidenciar como se deu, de forma ainda mais precisa, 

a construção da escola no Brasil e quais eram, de fato, o seu primeiro público, assim 

como mostra a contribuição de Gilberto Freyre (2003): 

 

Os colégios dos jesuítas nos primeiros dois séculos, depois os seminários e 
colégios de padre, foram os grandes focos de irradiação de cultura no Brasil 
colonial. Aqueles estenderam tentáculos até os matos e sertões. Descobriram 
os primeiros missionários que andavam nus e à toa pelos matos meninos 
quase brancos, descendentes de normandos e portugueses. E procuraram 
recolher aos seus colégios esses joões-felpudos. Foi uma heterogênea 
população infantil a que se reuniu nos colégios dos padres, nos séculos XVI 
e XVII: filhos de caboclos arrancados aos pais; filhos de normandos 
encontrados nos matos; filhos de portugueses; mamelucos; meninos órfãos 
vindos de Lisboa. Meninos louros, sardentos, pardos, morenos, cor de canela 
(FREYRE, 2003, p. 501). 

 

Ou seja, enquanto os pardos eram alocados nas mesmas instituições jesuítas 

de educação dos brancos, aos meninos negros sobravam o mais puro limbo social. 

Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que os pardos – filhos de brancos e indígenas 

– não eram discriminados, porém, ainda assim, tal situação prova como as 

experiências sociais em relação ao preconceito racial, no Brasil, eram divergentes 

entre negros e pardos, onde a ordem portuguesa mostrava a irredutível agressividade 

em relação à questão do negro. Mais uma vez, Gilberto Freyre (2003) afirma: 

  

 Há tanto que criticar na política dos colonizadores portugueses no Brasil que 
para acusá-los de erros tremendos não é necessário recorrer à imaginação; 
e fazer do tipo mais complacente e plástico do europeu um exclusivista feroz, 
cheio de preconceitos de raça que nunca teve no mesmo grau elevado dos 
outros. Raros os governadores portugueses no Brasil que tiveram, já não 
diremos contra os índios, mas contra os negros, a atitude áspera e intolerante 
do 8ª vice-rei, marquês de Lavradio; o qual em portaria de 6 de agosto de 
1771 rebaixou a um índio do posto de capitão-mor por ter casado com uma 
negra e assim "haver manchado o seu sangue e se mostrado indigno do 
cargo". Aliás, já depois de independente o Brasil houve padres que se 
recusaram a casar branco com negra. Padres e juízes. Um dos juízes, o 
pernambucano Castelo Branco. Mas, atitudes, todas essas, esporádicas; fora 
da tendência genuinamente portuguesa e brasileira, que foi sempre no 
sentido de favorecer o mais possível a ascensão social do negro. Estamos, 
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porém, a sair dos limites deste ensaio; e a invadir os de trabalho próximo 
(FREIRE, 2003, p. 503). 

 

Por fim, a construção dessa relação entre brancos, pardos e negros deu-se de 

maneira contraditória, no qual os negros eram excluídos, mas, ao mesmo tempo, 

haviam saídas alternativas para os mesmos tivessem, de alguma maneira, acesso –

com imensas diferenças entre os brancos – à educação. 

 

1.2 A Construção da Escola Pública sob intermédio de aparatos autoritários e 

repressivos 

 

Até 1808 a colônia do Brasil apresentava enorme carência em relação a 

organizações formais de educação e cultura, essas instituições, hoje símbolos da 

cidade do Rio de Janeiro, veio a ser realmente esboçadas na história do país a partir 

da chegada da corte real portuguesa, ocasionando, assim, na transferência em cidade 

metrópole do Reino de Portugal. A ameaça das tropas de Bonaparte à Portugal foi 

suficiente para instaurar o medo em toda a nobreza que, antes que caísse, assim 

como o reino espanhol, escapou para as suas terras coloniais da América.  

O Jardim Botânico, a Biblioteca Real, o Museu Nacional3, a Academia de Belas 

Artes, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar, a Imprensa Régia e outras 

instituições surgiram como forma de atender e zelar pela estadia da corte, entediada 

pelo vazio cultural daquele lugar. Nesse sentido, a construção de um plano civilizatório 

– em contraponto às exposições bárbaras que assustavam os olhares dos recém-

chegados – resultou na reestruturação da cidade que, primeiramente, ordenou a “[...] 

promulgação da primeira Lei da Instrução Pública [...] que estabeleceu as “escolas 

das primeiras letras para meninos e meninas”, destinas às camadas mais populares 

e vedada aos escravos [...]” (SANTOS e MARQUES DOS SANTOS, 2016, p. 39).  

Para mais, tenhamos como base o Imperial Colégio D. Pedro II, primeira grande 

instituição aos moldes formais de educação secundária do país, sendo fruto concreto 

desses novos desdobramentos políticos e históricos. Em suma, Santos e Marques dos 

Santos (2016) reforçam em que condições se estruturavam tal forma de educação:  

                                                           
3 Vítima de um incêndio avassalador em 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional foi fruto de um 
“conjunto de projetos de destruição” por via do arquitetado descaso do Estado para com a cultura e 
educação brasileira, o que veio a eliminar quase todo o seu vasto e precioso acervo 
(https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html acessado em 13 de 
outubro de 2018). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/05/politica/1536160858_009887.html
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[...] encontra-se ratificada a parceria entre o Estado e a Igreja para a formação 
do “bom cidadão” que representa o modelo desejado da sociedade 
hierarquizada e ordenada pela subordinação de seus membros ativos aos 
poderes nacionais civis e eclesiásticos, sendo a educação de caráter cívico e 
a instrução religiosa obrigatória (SANTOS e MARQUES DOS SANTOS, 
2016, p. 43).  

 

A ordem imperial flertava, em parte, com as novas concepções do iluminismo, 

influenciados pelo padrão de ensino e de vestimentas franceses, mas que, ainda 

assim, paralelamente, insistia em não abdicar dos valores cristãos da Igreja. Ou seja, 

impuseram a ideia de mesclar o “velho” ao “novo”, adaptando-os à sociedade da 

época.  

Com base no exposto, tenhamos como análise às exigências do enxoval para 

o alunado: um vasto número de peças – jaquetas, camisas, calças, cintos e sapatos 

– que somente uma minoria elitista teria condições de acesso, sem citar, é claro, da 

não-gratuidade do ensino. Aliás, a forma de vestir, ou melhor, a imposição de um 

determinado comportamento, representa, de certa forma, uma perspectiva 

educacional que não condizia com a realidade social brasileira e nem se quer com o 

clima do país. Santos e Marques dos Santos (2016) aborda exatamente tal questão 

em relação ao Colégio Pedro II:  

 

As mudanças de uniformes no Colégio Pedro II refletiam as características 
do momento político e cultural do país. O primeiro uniforme refletiu a 
influência francesa, o segundo uniforme refletiu o padrão republicano nas 
cores da República e trazia elementos da Guarda Nacional, que na sua 
rigidez estrutural pode-se comparar à rigidez disciplinar do ensino. O terceiro 
uniforme apresenta ainda a características militares em consonância com o 
período entre guerras mundiais (SANTOS E MARQUES DOS SANTOS, 
2016, p. 83).  

 

Nesse sentido, é possível compreender que o referido instrumento, o uniforme, 

atendia a uma determinada concepção de mundo e um posicionamento ideológico 

que, claramente, não era daquele local. Os setores hegemônicos buscavam 

inspirações internacionais com o intuito de transformar a aparência do Brasil em algo 

similar, em partes, aos países – tendo a França como modelo central – que superavam 

o démodé4 dos padrões societários enraizados, como o próprio país. 

                                                           
4 Do francês, démodé é tudo aquilo que saiu de moda, algo antigo, arcaico, velho. É claro que, no Brasil, 
a elite se inspirava parcialmente na arquitetura, moda e, talvez, na culinária europeia, sobretudo 
francesa. Nada além disso, já que o pensamento relacionado ao ideário da Revolução Francesa não 
se aplicava. O “Liberté, Egalité, Fraternité”, aqui, não se sustentava.  
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A partir da primeira República, a ideia de educação pública, laica e gratuita veio 

como forma de embaçar o passado, ainda fortemente presente, da monarquia. Nesse 

sentido, mais uma vez, Santos e Marques dos Santos (2016) destacam: 

 

Nesse contexto político-ideológico, no início da República, houve o 
boom da escola primária, pois era necessário “educar, controlar e 
ordenar a população livre do país”, sendo a educação recolocada 
como instrumento central da construção da sociedade do novo regime. 
A finalidade da escola republicana pautada pela ideologia da 
“pedagogia do cidadão”, era desenvolver a moral e as virtudes cívicas, 
prioridades de um país livre e voltado para a modernização. No 
princípio da formação do cidadão, o dogma da liberdade do ensino 
representou o ponto básico do pensamento educacional republicano. 
No imaginário republicano, a escola foi o “signo da instauração da 
nova ordem, arma para efetuar o progresso” (SANTOS e MARQUES 
DOS SANTOS, 2016, p. 60).  

 

Santos e Marques dos Santos (2016) reafirmam, ainda, que as escolas 

primárias e secundárias só vieram a ser realmente regularizadas por meio do Governo 

Provisório de Deodoro da Fonseca em 18905, havendo, inclusive a adesão de 

disciplinas de ciências naturais – a física e a biologia –, até antes não vista em nenhum 

dos currículos, a sociologia e a história:  

 
Essa proposta pedagógica objetivava identificar a instrução pública primária, 
livre e laica, como meta da política educacional de caráter qualitativo e 
popular, evidenciados pelas “atitudes civilizatórias” de inclusão dos trabalhos 
manuais, da ginástica e dos exercícios militares, ao lado dos elementos de 
ciências físicas e naturais aplicáveis às indústrias, à agricultura e à higiene 
(SANTOS e MARQUES DOS SANTOS, 2016, p. 61).  

 

Mesmo assim, apesar da crença de um suposto avanço em comparação ao 

passado, essas escolas ainda se dividiam em instituições para meninos, reforçadas 

por condutas militaristas e repressivas, e instituições para meninas. Demostrando, 

dessa maneira, o reforço das relações fortemente conflitantes e desiguais de 

construções de gênero. Enquanto os garotos utilizavam uniformes e armas que faziam 

alusão ao exército6, as garotas que, se quer tinham acesso ao um sistema de 

educação consolidado, eram, em sua maioria, excluídas e conduzidas para as 

atividades domésticas.  

                                                           
5 O referido decreto, verdadeiro marco em nossa história, apesar das contradições e atrasados da 
mesma, pode ser encontrado em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-
8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html (acessado em 06 de novembro de 2018).  
6 O Colégio Pedro II, nesse tempo renomeado de Instituto Nacional, reforçava a imagem militar no 
vestiário e no comportamento para com os seus estudantes.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-981-8-novembro-1890-515376-publicacaooriginal-1-pe.html
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Como veremos nos próximos subcapítulos, a educação, nessa sociabilidade 

enquanto ferramenta de manipulação, tende a ser utilizada, renovada e adaptada 

como um meio de favorecer uma determinada ordem política e social. Tenhamos 

como base a Grande Depressão, conhecida também como crise de 1929 ou queda 

da bolsa de Nova Iorque, tal episódio é considerado como um dos piores desastres 

econômicos do século XX, que veio atingir drasticamente a produção cafeeira no 

Brasil – símbolo econômico desse lugar – resultando, por consequência, na política 

de queima ao café no qual o Estado passa a comprá-lo como forma de amparar a 

economia e seus os grandes produtores.  

Mesmo assim, o fracasso foi tão grande que a velha e agrária economia tivera 

a necessidade de definir um novo modo de produção. Os entes da esfera hegemônica 

passaram, então, a investir, justamente por conta da referida crise, na mão-de-obra 

industrial, concebendo, nesse sentido, o surgimento da acumulação industrial 

capitalista. Bem como exemplifica Otaíza de Oliveira Romanelli (1986): 

 

A economia brasileira reagia de forma dinâmica aos efeitos da crise: o 
crescimento do mercado interno e a queda das exportações implicaram a 
transferência da renda de um setor para o outro setor. Essa transferência se 
fez do setor tradicional para o moderno, ou seja, da área agrícola para a 
industrial. Tudo isso trouxe consequências benéficas para o setor industrial, 
que, graças à crise, passou a contar com a disponibilidade do mercado 
interno, então não mais dominado pelo capital estrangeiro e com a 
possibilidade de um aproveitamento mais intenso de sua capacidade já 
instalada e que, até então, vinha operando em regime de subaproveitamento, 
por causa da concorrência das importações (ROMANELLI, 1986, p. 48).  

 

Nisso exposto, o Brasil inicia, com suas especificidades, algo próximo à uma 

revolução industrial. Alterando, assim, as suas bases de um país necessariamente 

agrário para uma nação cujo potencial seja, agora, a indústria. Como é notável, tal 

área exige uma mão-de-obra qualificada, impondo, dessa maneira, ao Estado a 

construção de escolas e institutos de educação de base. Por isso, reafirma-se que a 

construção de um projeto educacional público para uma parcela maior da população 

atende, sobretudo, às demandas da esfera privilegiadas da economia. Isto é, a 

educação se renova e se adapta às imposições dessa ordem. Mais uma vez, 

Romanelli (1986) reforça:  

 

Desde a segunda metade do século XIX, os países mais desenvolvidos 
vinham cuidando da implantação definitiva da escola pública, universal e 
gratuita. De fato, esse século se caracterizou, quanto à educação, pela 
acentuada tendência do Estado de agir como educador. É que as exigências 
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da sociedade industrial impunham modificações profundas na forma de se 
encarar a educação e, em consequência, na atuação do Estado, como 
responsável pela educação do povo. As mudanças introduzidas nas relações 
de produção e, sobretudo, a concentração cada vez mais ampla de população 
em centros urbanos tornaram imperiosa a necessidade de se eliminar o 
analfabetismo e dar um mínimo de qualificação para o trabalho a um máximo 
de pessoas. O capitalismo, notadamente o capitalismo industrial, engendra a 
necessidade de fornecer conhecimentos a camadas cada vez mais 
numerosas, seja pelas exigências da própria produção, seja pelas 
necessidades de consumo que essa produção acarreta. Ampliar a área social 
de atuação do sistema capitalista industrial é condição de sobrevivência 
deste. Ora, isso só é possível na medida em que as populações possuam 
condições mínimas de concorrer no mercado de trabalho e de consumir. 
Onde, pois, se desenvolvem relações capitalistas, nasce a necessidade da 
leitura e da escrita, como pré-requisito de uma melhor condição para 
concorrência no mercado de trabalho (ROMANELLI, 1986, p. 59). 

 

Apesar da real intenção, tal medida apresenta algumas contradições, uma vez 

que a mesma demostra pontos, de certo modo, favoráveis ao conjunto da classe 

trabalhadora. Classe essa que anteriormente sofria de agonizantes condições sociais 

e jornadas de trabalho extensamente deploráveis, porém, de fato, é sabido que a 

melhora de tais circunstâncias atende à um determinado propósito da sociedade do 

capital e este não está necessariamente associado à busca de melhoria de vida dos 

trabalhadores e sim da acumulação do mais valor. Esse movimento contraditório é 

reiterado por, novamente, Romanelli (1986), uma vez que “a proletarização representa 

um progresso em relação à vida e ao trabalho nas economias de subsistência. É que 

o capitalismo gera [...] uma oferta de trabalho assalariado” (ROMANELLI, 1986, p 59), 

produzindo, nesse sentido “um crescimento constante da demanda social da 

educação” (ROMANELLI, 1986, p. 59).  

A introdução do capitalismo implicou, assim como em outros países, no 

desenvolvimento da luta de classes. O pertencimento de classe em relação ao sujeito 

que é proletário, reconhecendo a sua posição e interesse coletivo na sociedade, tende 

a se fazer presente em contraponto aos artifícios alienantes e exploratórios dos 

setores privilegiados do grande capital, havendo, assim, um embate ideológico entre 

essas forças.  

Em relação a adesão de mulheres no ensino, tenhamos como exemplo a 

primeira turma mista do Colégio Pedro II em 19307, porém, na prática, os uniformes e 

as salas de aula eram divididos por gênero: saia e sala específica para meninas, 

calças e sala específica para meninos.  

                                                           
7 Santos e Marques dos Santos (2016) reforçam a referida questão na página 88.  
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Uma outra questão que deve ser reforçada é que a introdução do sistema de 

educação básica não foi, de forma intensa, desenvolvida em todos os territórios do 

país, muito pelo contrário, ela se concentrou, de início, somente nos espaços urbanos, 

local esse em que as forças hegemônicas exigiam mão-de-obra especificamente 

qualificada. Havendo, dessa maneira, uma defasagem em relação ao espaço rural no 

que diz respeito, por exemplo, o analfabetismo. A expansão das escolas de ensino 

básico só veio a ser, realmente, aplicada de forma expressiva na República por volta 

do fim da década de 1940 quando “foram instaladas, na maior parte dos municípios 

brasileiros, as classes de ensino supletivo, em horários vespertino e noturno, para 

pessoas de mais de 14 anos” (ROMANELLI, 1986, p. 63). Tal investimento – partindo 

do pressuposto que a educação, nesse caso, é uma ferramenta cuja finalidade está 

associada ao mercado industrial – veio a proporcionar, a partir das décadas de 1950 

e 1960, a expressiva queda do analfabetismo à nível nacional. 

Vale ressaltar que essa realidade apresentava um atraso de mais de um século 

em comparação aos países de capitalismo central, países esses que já haviam 

passado pela fase de industrialização e caminhavam, agora, para o Estado de bem-

estar social, o Welfare State, enquanto o Brasil ainda elaborava, lentamente, meios 

para firmar questões elementares, como o ensino primário, público e gratuito.  

Além disso, a alternância do sistema, de oligarquia para capitalismo industrial, 

se deu através do paternalismo e das condutas autoritárias simbólicas da Era Vargas. 

Isto é, os devaneios dos processos democráticos, como a social democracia, que 

começavam a ser discutidos e aplicados no primeiro mundo, não seriam, ainda, 

pautados nas terras do leste da América do Sul, muito pelo contrário. As condutas 

estatais, aqui, eram alicerçadas pela fusão esquizofrênica entre economia moderna e 

pensamento arcaico oriundos justamente dessa formação socio-histórica conflitante e 

contraditória. 

Cabe ressaltar que o compromisso do Estado em relação à educação só foi, de 

fato, findado a partir da Constituição Federal de 1934 que define “[...] como 

competência privativa da União “traçar as diretrizes da educação nacional” (Artigo 

quinto, Inciso XIV)” (SAVIANI, 2006, p. 9), porém, mesmo assim, as discussões quanto 

a determinação de uma legislação de Diretrizes e Bases da Educação Nacional só se 
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deram em torno do fim dos anos dourados (1950) e sua real concretização no início 

da década de 19608.  

A tão sonhada democracia, mesmo pela via da experiência societária burguesa, 

durou, aqui, um período relativamente curto, datado entre o fim da Era Vargas (1945) 

até o golpe civil, militar e empresarial de 1964. Tempo esse que somados não 

passaram de 20 anos. Comprovando, mais uma vez, a obsessão da esfera 

hegemônica em impor os seus ideais, assim como foi retratado os episódios passados 

da história do país, por meio do autoritarismo, repressão e desigualdade social. Cabe, 

ainda, compreender por qual motivo se comprova o golpe de 1964 uma atuação para 

além dos militares:  

 

Quando Dreifuss se utilizou do termo empresarial-militar para 
qualificar a ditadura, procurou indicar não somente a participação e a 
articulação entre empresários e militares no golpe e nos governos 
posteriores, mas também o caráter de classe da própria ditadura. O 
anticomunismo que a articulou e o temor ao ascenso de luta os 
explorados e espoliados, no fim da década de 50 e início da década 
de 60, são dois dos traços do movimento golpista que também 
apontará para a ditadura como um recurso adotado pelas classes 
dominantes como solução “modernizadora” do país (Associação dos 
Docentes da Universidade Federal Fluminense, 2018, p. 24).  

 

Como previsto, os militares reafirmaram o projeto econômico dos setores 

burgueses readaptando a primeira legislação de Diretrizes e Bases da Era Vargas ao 

contexto daquela época. Por isso, a referida legislação nessa etapa veio a ser, outra 

vez, reformulada cujo propósito estava interligado à necessidade de favorecer a 

ordem socioeconômica em vigência que exigia mão-de-obra qualificada em nível de 

graduação superior. Nisso exposto, Saviani (2006) constata:  

 

O ajuste em questão foi feito através da Lei 5.540/68 que reformou a estrutura 
do ensino superior sendo, por isso, chamada de lei da reforma universitária. 
O ensino primário e médio, por sua vez, foi reformulado pela lei 5.692/71 que 
alterou a sua denominação para o ensino de primeiro e segundo graus. Com 
isso os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
4.024/61) relativos ao ensino primário, médio e superior foram revogados e 
substituídos pelo disposto nessas duas leis (SAVIANI, 2006, p. 21).  

 

A agenda educacional vinculava-se à construção de um ensino superior 

necessariamente tecnocrático e conduzido pela ideia de modernização 

                                                           
8 Mais precisamente em 20 de dezembro de 1961.  
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(conservadora) que se alastrava a partir da industrialização e urbanização dos 

grandes centros. Por mais que tivesse sido ampliada, a universidade ainda se 

reafirmava como um espaço de privilégio:  

 

Por um lado, conserva-se a compreensão do ensino e da universidade como 
espaço seletivo de formação de elites, com esse traço aparecendo na fala de 
formuladores como Roberto Campos que, em 1968, no âmbito da discussão 
sobre a Reforma, declarou que: “a educação secundária num País 
subdesenvolvido deve atender à educação de massa, enquanto o ensino 
universitário fatalmente continuar um ensino de elite. [...] Para a grande 
maioria, ter-se-á de considerar a escola secundária como sua formação final” 
(Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense, 2018, p. 33). 

 

O governo ditatorial, sob o comando dos militares, propiciou o desenvolvimento 

de uma política ideológica cuja base estava vinculada a criação e introdução dos 

valores moralizadores da pátria: 

 

Sob todos os aspectos, a educação tinha que ser estruturada de forma que 
ela fosse capaz de criar as condições para legitimar o regime; o que 
significava adaptar e ajustar as gerações vindouras aos valores concebidos 
como essenciais pela nova ordem social que estaria sendo criada. A ditadura 
militar possuía, assim, um projeto de homogeneidade. A insistência na 
inculcação dos valores patrióticos através dos símbolos nacionais fazia parte 
das características motivadoras de sua pretensão de legitimidade [...] 
(REZENDE, 2013, p. 46).  

 

Esses valores, citados por Rezende (2013), reforçam os planos doutrinários do 

governo ditador em promover a sua adesão frente aos outros setores da sociedade 

alinhando-se aos valores e pautas do conservadorismo sob os seus codinomes: da 

defesa da nação – questão essa que reforça a construção da valorização do 

nacionalismo –, da família, da moral, bons costumes e da propriedade:  

 

Na esfera da educação formal, as escolas deveriam reforçar com grande 
assiduidade os símbolos que expressavam o patriotismo. A bandeira 
nacional, o hino nacional, as datas comemorativas como a semana da pátria, 
dentre outros, podem ser citados como exemplo. Na esfera da família, o 
regime batalhava para que fossem propagados, também, símbolos que 
enaltecessem os valores considerados por ele como fundamentais. Na esfera 
empresarial, a ditadura solicitava que fossem multiplicados continuamente os 
símbolos de congraçamento e de cooperação entre o patrão e o empregado 
(REZENDE, 2013, p. 94).  

 

 Nesse sentido, tal projeto de educação do período militarista pretendia 

adequar, basicamente, o indivíduo à uma forma padronizada sob os parâmetros de 

“[...] internalização dos valores de não-contestação e não-conflito pelas diversas 
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instituições sociais (empresa, escola, família, dentre outras) objetivava conduzir todos 

os indivíduos ao congraçamento total com o regime (REZENDE, 2013, p. 93)”.  

Cabe ressaltar que o desenvolvimento estrutural desse conceito de escola, 

coercitiva e doutrinária, resultou na constituição da imagem estereotipada –

amplamente difundida na atualidade – do bom aluno/a: aquele/a jovem que, além de 

decorar, proclamava, orgulhosamente, aos berros, o hino nacional com a mão direita 

no peito esquerdo sob forma corporal ereta à la saudação militar (continência). Essa 

estética de padronização do estudante reforçava o que já havia sido encravado na 

bandeira, a ordem.  

O brasileiro médio de hoje, ainda fanático pelo futebol da seleção brasileira9, 

foi e, de certa forma, ainda é alimentado por essa ideologia que se faz presente sob a 

justificativa do ideal nacionalista de educação civil e moral10, no qual sua base está 

necessariamente vinculada ao pensamento conservador.  

 

1.3 Educação em fase neoliberal: retomadas semidemocráticas e a conciliação entre 

capital e trabalho 

 

Após longos anos de recessão econômica, a recusa de aparelhos autoritários 

e de repressão sob o povo e, posteriormente, a pressão dos movimentos sociais e 

setores da sociedade motivaram, juntos, o enfraquecimento e a queda do poder dos 

militares. Essa nova fase, de abertura política, veio promover o debate, mesmo 

polarizado, em relação à criação de uma constituição que estivesse, de fato, 

amparada nas raízes da democracia social e, sobretudo, inspirada nos valores 

igualitários como dos países de primeiro mundo.  

Apesar do atraso, não há como negar que a construção da Constituição Cidadã 

(1988) foi um marco na história do país, uma vez que considera-se inédito a realização 

de uma proposta tão progressista, embasada pelo defesa do acesso à cidadania, do 

pluralismo político, dos direitos humanos, da promoção da erradicação da pobreza; 

das desigualdades sociais e dos preconceitos (raça/etnia, sexo, origem e idade).  

                                                           
9 Vale, também, destacar o envolvimento do futebol, enquanto cultura manipulada e massificada, no 
favorecimento dessa estrutura societária, uma vez que o referido esporte reforçava o ideário de 
nacionalismo em eventos internacionais, como a Copa do Mundo.  
10 Em alusão a própria disciplina, educação cívico-moral ou educação moral e cívica, daquela época.  
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Para mais, em relação aos direitos fundamentais é resguardado à igualdade 

entre homens e mulheres, a livre expressão de pensamento, da cultura, da religião, 

de informação, renegando, assim, todo o passado antidemocrático.  

Além disso, as chamadas questões voltadas para o âmbito social, os direitos 

sociais da população – direito à educação, saúde, trabalho, aposentadoria, moradia, 

transporte, lazer e outros – são, agora, responsabilidade do Estado. Esse último 

passará a intervir sob tais problemáticas por meio de políticas públicas e sociais 

universalizadas, ou seja, legalmente, para todos os seus cidadãos. A presença da 

concepção universal de seguridade social – o tripé de saúde, previdência e assistência 

social – complementam o referido documento constitucional.  

Torna-se evidente que tais propostas, até então distantes da realidade do país, 

não veio a ser realmente concretizadas, visto que as forças neoliberais, à nível 

internacional, começavam a suscitar os setores políticos conservadores, materializado 

através das medidas de privatização e terceirização do governo de Fernando 

Henrique Cardoso11. Manobrando, dessa maneira, rapidamente, parte daquilo que 

havia sido firmado na carta constitucional. Portanto, não houve experiência de Estado 

de bem-estar social em seu sentido pleno no Brasil.  

Em relação às contradições expostas no referido acordo de 1988, as 

discussões quanto a natureza das instituições de educação, sejam elas públicas ou 

privadas, se firmaram, como evidencia Oliveira (2005), da seguinte maneira: 

 

Como resultado das disputas na Constituinte, o texto final da 
Constituição Federal 1988 consagrou, no capítulo da educação, uma 
formulação que no essencial contemplava o interesse dos setores 
confessionais: apesar de manter a identidade entre estatal e público, 
admitiu uma diferenciação, no âmbito das instituições privadas, entre 
as com fins lucrativos e as sem fins lucrativos, estas com direito a 
receber subsídios do Poder Público (OLIVEIRA, 2005, p.156).  

 

Ou seja, abriram-se o precedente para o surgimento de novos conceitos de 

instituições educacionais – não-estatais, porém públicas – recebessem investimentos 

do Estado. A iniciativa privada, dessa maneira, torna-se parte interessada, e 

beneficiada, na construção dos processos educacionais, sob justificativa de que há 

um comprometimento da sociedade civil em relação aos interesses públicos.  Nesse 

sentido, ofertaram-se três noções distintas: o público estatal, o privado com fins 

                                                           
11 Presidente eleito pelo PSDB entre 1 de janeiro de 1995 até 1 de janeiro de 2003. 
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lucrativos e, agora, o intitulado de terceiro setor: não estatal público sem fins 

lucrativos. Este último mescla os conceitos de público, antes restritamente associado 

ao Estado, e privado, porém sem intenções de obtenção de lucro.  

Em síntese, os setores hegemônicos, a fim de preservar e assegurar a contínua 

acumulação do mais-valor, apelaram para a reformulação de legislações para que a 

sua soberania não fosse ainda mais impactada. Essa nova prática, das organizações 

não-governamentais sem fins lucrativos, proporcionaram o surgimento de instituições 

comunitárias e filantrópicas de ensino público, transformando os entes da sociedade 

civil em instituições que operam em nome do Estado, uma vez que recebem recursos 

do mesmo, mas que não fazem parte dele.   

 

1.4 A catastrófica virada de século e suas atuais incertezas 

 

Apesar do ato constitucional de 1988, como já foi exemplificado, a década de 

1990 se confirmou contraditoriamente como o período de instauração em massa de 

políticas neoliberais em resposta às crises econômicas. Ao mesmo tempo em que se 

investe de forma bruta em produções tecnológicas de ponta, essa tendência que é 

mundial amplia, por demais, as contradições intrínsecas ao sistema capitalista: as 

desigualdades sociais, o desemprego e a agressiva destruição do meio-ambiente, 

bem como afirma Mauro Del Pino (2002):  

 

Estamos vivenciando uma época em que regiões inteiras e diferentes 

seguimentos sociais são excluídos da expansão do capital. O fenômeno da 

globalização que, como diversos autores já analisaram, não é novo 

(Therborn, 1999: 88; Frigotto, 2001: 11) não dá evidências de que a 

superação da defasagem existente entre o mundo industrializado e os países 

dependentes seja apenas uma questão de tempo. Ao contrário, a exclusão 

social não é produto natural do devir histórico. O processo e globalização, 

combinado com o atual momento de crise do processo de produção 

capitalista, é, em si mesmo, diferenciador. Ao mesmo tempo e no mesmo 

movimento aprofunda o fosso que separa os países desenvolvidos dos 

países subdesenvolvidos (DEL PINO, 2002, p. 66).  

 

O que vemos, nesse momento, é algo similar ao fim dos tempos. Impera-se em 

conjunto a exclusão massiva do ser humano e a aniquilação de reservas finitas de 

matérias-primas em troca da sobrevivência da ordem social e econômica em vigência. 

Apesar dos pontuais investimentos em desenvolvimento educacional e social – a 
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expansão das Universidades Públicas, Institutos Federais e a criação do Programa 

Bolsa Família –, a conciliação de classes projetada pelos governos do Partido dos 

Trabalhadores (PT) não foi realmente eficiente e substancial no sentindo de atender 

a massa das demandas da classe trabalhadora, mas, sobretudo, promoveu o avanço 

das raízes ideológicas do capital. O errôneo entendimento das classes baixas e 

médias em compreender o direito pela via da adesão e do acesso ao consumo, 

ignorando, dessa forma, a sua real existência enquanto classe social, desfavorecida 

e excluída, veio a manobrar a sua consciência.   

 

1.5 A conversão da Educação como braço direito do capital  

 

Em contraponto à essa percepção hegemônica, István Mészáros12 em sua obra 

Educação para Além do Capital resgata a seguinte reflexão gramsciniana que 

vislumbra todos os indivíduos como seres capazes de construírem, de fato, 

conhecimento intelectual: 

 

Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer 
intervenção intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo 
sapiens. Além disso, fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma 
atividade intelectual; ele é, em outras palavras, um “filósofo”, um artista, um 
homem com sensibilidade; ele partilha uma concepção do mundo, tem uma 
linha consciente da conduta moral, e portanto contribui para manter ou mudar 
a concepção do mundo, isto é, para estimular novas formas de pensamento 
(GRAMSCI, apud MÉSZÁROS, 2008, p. 49). 

 

Nesse sentido, Mészaros afirma que a criação de instituições padronizadas da 

educação formal – o que viria a ser a escola moderna – contribuíram paulatinamente 

para a ampliação de um determinado sistema de produção, o capitalismo, incidindo, 

diretamente, na construção de sua hegemonia frente a sociedade, tornando-o, assim, 

como uma espécie de modelo único, imutável e irrefutável. Como se os valores da 

ordem capitalista fossem naturais ao mundo do homem e não socialmente construída 

por ele, sendo assim, supostamente eterna.  

Essa forma de educação torna-se uma ferramenta não só necessária, mas 

essencial para a preservação e favorecimento do capital, cuja lógica está imbricada à 

                                                           
12 Filósofo húngaro, István Mészáros foi considerado um dos mais importantes intelectuais do século 
XX. De origem pobre, sua mãe era operária, realidade essa que também veio a ser sua, dedicou-se à 
docência, compartilhando seu conhecimento com instituições como a Universidade de Sussex e 
Universidade de York, ambas na Inglaterra.  
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uma composição de conformismo e adestramento dos indivíduos em relação ao 

sistema. Nesse sentido, Mészáros, mais uma vez, descreve o significado da educação 

formal:  

 

Essa espécie de abordagem é incuravelmente elitista mesmo quando se 
pretende democrática. Pois define tanto a educação como atividade 
intelectual da maneira mais tacanha possível, como a única forma certa e 
adequada de preservar os “padrões civilizados” dos que são designados para 
“educar” e governar, contra a “anarquia e subversão”. Simultaneamente, ela 
exclui a esmagadora maioria da humanidade do âmbito da ação como 
sujeitos e, condena-os, para sempre, a serem apenas considerados como 
objetos (e manipulados no mesmo sentido), em nome da suposta 
superioridade da elite: “meritocrática”, “tecnocrática”, “empresarial”, ou o que 
quer que seja (MÉSZÁROS, 2008, p. 48 e 49).  

 

Assim, analisemos, de forma breve, a ordem societária capitalista pelo ângulo 

apontado por Mészáros (2008) a qual as práticas educacionais hegemônicas são 

ferramentas favoráveis a esta ordem pré-estabelecida e definida contraditoriamente 

pela própria humanidade. Para isso, se faz necessário contextualizar a sua gênese, 

uma vez que o capital emerge, se desenvolve, cresce, se fortalece e torna-se 

soberano através dos seus “lacaios”13, impulsionado por preceitos elementares que 

favorecem, sobretudo, o capital em detrimento do sentido real do trabalho: a ideologia, 

a propriedade privada, os meios de produção, o modo de produção e, por último, o 

Estado. Esses são fatores que merecem nossa total atenção.   

Por isso, em primeiro lugar, o trabalho, fator que deve ser considerado central 

para a sobrevivência da espécie humana – sendo o ato de planejar o seu trabalho o 

elemento x capaz de diferenciar o ser humano de outros animais –, está associado a 

capacidade humana de arquitetar, esboçar uma determinada ação, bem como 

explicita Netto (2012): 

 

[...] as condições materiais da existência e reprodução da sociedade – vale 
dizer, a satisfação material das necessidades dos homens e mulheres que 
constituem a sociedade – obtêm-se numa interação com a natureza: a 
sociedade, através de seus membros (homens e mulheres), transforma 
materiais naturais em produtos que atendem às suas necessidades. Essa 
transformação é realizada através da atividade a que denominamos trabalho. 
(NETTO, 2012, p. 42) 

                                                           
13 Lacaios são aqueles que se dedicam a servir trabalho e toda a sua existência inteiramente ao seu 
amo. Aqui, na realidade, considera-se equiparar a imagem do trabalhador, ludibriado e conformado, 
como o lacaio e o amo, ser superior e incomparável admirado pelo lacaio, aos detentores da 
propriedade privada dos meios de produção e propriamente o sistema capitalista como um todo. Ou 
seja, por mais que o sistema seja contrário, hostil e desfavorável ao lacaio, torna-se dever do mesmo 
zelar pelo seu amo, como uma verdadeira Síndrome de Estocolmo.  
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Ainda com base no mesmo autor, para ilustrar de outra forma o seu significado, 

conceitua-se o trabalho como “[...]uma atividade projetada, teleologicamente 

direcionada, ou seja: conduzida a partir do fim proposto pelo sujeito[...]” (NETTO, 

2012, p. 44), dessa forma, como se propõe fazer, o homem utiliza os meios de trabalho 

(as ferramentas criadas por ele mesmo) e o seu conhecimento para intervir sob a 

natureza e os elementos disponibilizados por ela, objetivando a si mesmo na 

transformação do objeto/matéria-prima. Ou seja, o resultado do objeto, o produto final 

do trabalho é um reflexo do homem, do próprio sujeito criador.  

Além disso, Netto (2012) reitera que “[...] o trabalho é, sempre, uma atividade 

coletiva: seu sujeito nunca é sujeito isolado, mas sempre se insere num conjunto de 

outros sujeitos [...]” (NETTO, 2012, p. 46). Essa realidade explicita o teor social do 

trabalho, demostrando, dessa maneira, a constituição do ser social – resultante das 

relações de trabalho –, uma vez que a ação laboral, enquanto atividade 

transformadora, modifica o próprio sujeito. Isto é, o trabalho, na realidade, é a 

atividade que proporcionou o surgimento do ser social e, que através dele, motivou a 

criação de inúmeras estruturas e superestruturas, como, por exemplo, a sociedade.   

Um outro elemento não menos importante é a propriedade privada, Engels 

(1984), autor esse que dedicou uma obra sobre o assunto14, desvenda a origem, 

desenvolvimento e ascensão do referido elemento criado especificamente pelo 

homem. Antes disso, para exemplificar de forma ainda mais clara, é necessário 

elencar algumas etapas anteriores a ela no qual Engels reparte em tempos diferentes 

– estado selvagem, a barbárie e civilização15 – que antecedem o desenvolvimento de 

um outro objeto estudado pelo autor, a família.  Essa última desenvolve as mais 

variadas formas até se consolidar em um modelo que está atrelado ao contrato de 

matrimônio16 (e o relacionamento monogâmico) entre o homem, o patriarca17 e 

                                                           
14 Apesar da referida obra apresentar diversos equívocos em relação à homossexualidade, repugná-la 
e reconhecê-la erroneamente como fruto da sociedade capitalista, Engels é referência no que diz 
respeito ao estudo da origem da família e da propriedade privada por conta de “A origem da família, da 
propriedade privada e do Estado”. Portanto, a obra é utilizada para reforçar o surgimento das 
instituições: família, propriedade privada e Estado como elementos fundamentais para compreensão 
da análise histórico-social propostos pelo referido trabalho.  
15 Tal questão pode ser encontrada na página 28 da mesma obra do autor.  
16 O contrato matrimonial, nessa época, representava quase que unicamente uma relação de troca, 
relação essa econômica, no qual a família da noiva era encarregada de conceder o dote – riqueza 
definida de acordo com as condições financeiras dos parentes da noiva – para o noivo ou sua família.  
17 Cabe reiterar que apesar de ser abordada, as questões interligadas à família patriarcal, envolvidas 
no que tange a discussão de gênero e sexualidade, só serão desmembradas no próximo capítulo.  
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responsável pela família, e a mulher, reprodutora e submissa. O vínculo consanguíneo 

se tornou o único fator necessário para que os objetos pertencentes – bens materiais 

– ao homem se tornassem, assim que ele morresse, de seus familiares, fazendo com 

que um grupo de pessoas – a família – acumulassem riquezas. Dessa maneira, Engels 

(1984) reforça: 

 

Nasce, conforme indicamos, da família sindiásmica, no período de transição 

entre a fase média e a fase superior da barbárie; seu triunfo definitivo é um 

dos sintomas da civilização nascente. Baseia-se no predomínio do homem; 

sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade seja 

indiscutível; e exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, na 

qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos bens de seu 

pai. A família monogâmica diferencia-se do matrimônio sindiástico por uma 

solidez muito maior dos laços conjugais, que já não podem ser rompidos por 

vontade de qualquer das partes (ENGELS, 1984, p. 66).  

 

A criação do sistema de herança, pautada através dos vínculos familiares, 

foram essenciais para dar início ao acúmulo de riquezas individuais que, de antemão, 

produziam desigualdades entre os homens. Posto isso, Engels (1984) cita: 

 

A monogamia foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, 
iniciou, juntamente om a escravidão e as riquezas privadas, aquele período, 
que dura até nossos dias, no qual cada progresso é simultaneamente um 
retrocesso relativo, e o bem-estar e o desenvolvimento de uns verificam às 
custas da dor e da repressão de outros. E a forma celular da sociedade 
civilizada, na qual já podemos estudar a natureza das contradições e dos 
antagonismos que atingem seu pleno desenvolvimento nessa sociedade 
(ENGELS, 1984, p. 71).  

 

Dessa maneira, para que essas diferenças econômicas, sociais e sexuais 

fossem fielmente mantidas se fez necessário a criação de um ente que, tecnicamente, 

seria superior a todos os homens e mulheres da sociedade: o Estado. Este, com base 

ainda em Engels (1984) veio a ser constituído por intermédio do chamado 

antagonismo de classe. Isso exposto, ele reafirma: 

 

O Estado é [...] um produto da sociedade, quando esta chega a um 
determinado grau de desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade 
se enredou numa irremediável contradição com ela própria e está dividida por 
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar. Mas para que 
esses antagonismos, essas classes com interesses econômicos colidentes 
não se devorem e não consumam a sociedade numa luta estéril, faz-se 
necessário um poder colocado aparentemente por cima da sociedade, 
chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da “ordem”. 
Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela se distanciando vez 
mais, é o Estado (Engels, 1984, p. 191).  
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Em resumo, os elementos que foram antes citados (família, propriedade 

privada e Estado) estão necessariamente associados uns aos outros. As criações das 

organizações familiares cujo objetivo estava vinculado a concessões das riquezas 

adquiridas (pelo homem) para os seus herdeiros, o que, dessa forma, veio a configurar 

um grupo familiar em rico ou pobre – o sobrenome, nesse sentido, torna-se um fator 

de prestigio na sociedade. Essa antagônica realidade, parteira da propriedade privada 

e dos meios de produções do mundo privado, possibilitou o surgimento da entidade 

estatal, o Estado, que vem a ser o feroz conciliador das classes sociais.  

 

1.6 Educação como prática libertadora  

  

Como já foi relatado, a educação atende necessariamente à uma determinada 

finalidade, não havendo, dessa maneira, um método isento, neutro ou imparcial, como 

mostra Mészáros, por exemplo, no sistema da educação formal no qual há, de forma 

indireta, um propósito a ser alcançado como outro método qualquer. Os métodos 

educativos atendem à uma ordem, uma ideia, um pensamento, uma ideologia ou 

perspectiva política, econômica e social existentes no interior da sociedade. Inclusive, 

até mesmo quando tais fatores não são exatamente tão claros, já que, na realidade, 

a intenção é que eles não sejam mesmo compreensíveis e transparentes.  

Com base no exposto, cabe reafirmar, da mesma forma, que a educação na 

contemporaneidade atende necessariamente a critérios e anseios da ordem societária 

capitalista. Isto é, a imposição de propostas vindas de cima, da esfera hegemônica, 

tende a responder e beneficiar justamente os interesses do lado mais favorecido da 

balança através de um discurso que, em geral, é mascarado como benéfico para o 

conjunto da sociedade, sobretudo os mais pobres. 

Atualmente, vimos a expansão em larga escala da Educação Superior à 

Distância (EaD) no qual seu objetivo, sob o ponto de vista de seus idealizadores, está 

atrelado à uma formação de baixo custo e de fácil ingresso para aqueles que não 

tenham acesso à universidade que, em geral, são trabalhadores ou pessoas 

socialmente desfavorecidas. Apesar dessa tentadora oportunidade às vistas dos 

sujeitos “excluídos”, os fatos nos provam que a nova forma – ainda mais exploratória 

– de educação superior, e imensamente lucrativa aos olhos do empresariado do ramo 

educacional, se revela como uma realidade brutal para aqueles que usufruem dela e 
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de extrema contradição para com a sociedade, uma vez que às condições materiais 

e os avanços tecnológicos, são, aqui, utilizados apenas para promover o acúmulo 

ainda mais intenso de capital:  

 

Quanto mais “avançada” a sociedade capitalista, mais unilateralmente 
centrada na produção de riqueza reificada como um fim em si mesma e na 
exploração das instituições educacionais em todos os níveis, desde as 
escolas preparatórias até as universidades – também na forma da 
“privatização” promovida com suposto zelo ideológico pelo Estado – para a 
perpetuação da sociedade de mercadorias (MÉSZÁROS, 2008, p. 80).  

 

A educação sob as garras do mundo privado, como já exemplificado por meio 

do Ensino à Distância, evidencia, através da sua conversão em mercadoria, a 

naturalização e, ao mesmo tempo, quietação dos sujeitos sociais frente ao sistema 

capitalista, tornando-o erroneamente como único e imortal. Por isso, toda e qualquer 

mudança radical são, aos olhos dessa sociedade, algo impossível de ser realizado. 

Os reparos promovidos nesta sociedade, resultado da manipulação e alienação, só 

são aplicados caso está for favorável ao poder hegemônico. 

 O fato é que a sociedade capitalista apela para um modelo de educação capaz 

de ser aplicado no agora, no imediato e que vive unicamente do presente. Esse estilo 

“carpe-diem” promovido pela sociedade do consumo e do viver agora estabelece uma: 

 

[...]consciência temporal, no que concerne ao “futuro”, se restringe ao tempo 
presente constantemente renovado de sua luta com o poder fetichisticamente 
limitador da imediaticidade de sua vida cotidiana: uma luta que não pode em 
absoluto vencer sob a vigência do tempo de trabalho necessário do capital. 
O caráter local e a imediaticidade devem, portanto, prevalecer em toda parte. 
O conceito de mudança estrutural geral material e socialmente plausível, sem 
mencionar seu caráter desejável e legítimo, deve permanecer, nos termos do 
sistema educacional dominante, como absoluto tabu (MÉSZAROS, 2008, p. 
112). 

 

Em contraponto, “a moralidade da educação socialista se preocupa com a 

mudança social de longo alcance racionalmente concebida e recomendada” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 89), no qual somente através dela “o pleno significado de 

educação pode chegar à fruição” (MÉSZÁROS, 2008, p. 90) e romper aquilo que o 

autor expressivamente citado, Mészáros, intitula de falsa consciência18.  Em resumo, 

para rompermos com a falsa consciência e alcançarmos uma educação sustentável, 

                                                           
18 Se atentarmos para ao modelo de educação à distância, é nítido que a sua intenção, por de trás do 
discurso igualitário e fácil acesso, está, na realidade, próximo da falsa consciência.  
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de fato e que atenda unicamente as necessidades humanas e sociais, se faz 

necessário promover radicalmente a tão sonhada transformação social.  

Além disso, outra questão que deve ser enfatizada é que a educação socialista 

se compromete com o cultivo de sujeitos sociais e não, de maneira isolada, o indivíduo 

em si. Para isso, cabe reforçar também que o envolvimento ativo e direto dos 

indivíduos nos espaços educacionais, a partir da promoção de um modelo socialista, 

é uma questão elementar que está imbricada, paralela e posteriormente, às 

transformações das práticas econômicas hegemônicas. Dessa maneira, a real 

transformação de práticas educacionais é capaz de promover a modificação da lógica 

societária atual, ocasionando, muito possivelmente, na queda do sistema excludente.  

Tenhamos como base, a título de exemplo, o método de Paulo Freire, brasileiro 

esse cujo o trabalho é utilizado em diversos países19, que sugere um meio de 

proporcionar ao indivíduo o acesso ao conhecimento – via pedagogia da libertação – 

por meio da totalidade em que ele mesmo vive. Um sujeito social, o pobre analfabeto 

e trabalhador que jamais teve acesso à escola formal, não se reconhecerá, muito 

provavelmente, nesse método e, por isso, apresentá-lo os meios que possibilitem uma 

educação libertadora com base no cotidiano e realidade vivida por ele mesmo é 

essencial. Baseado nisso, Freire (1987) reforça o significado, já compreendido por 

outros autores, da educação formal que o autor intitula de bancária:  

 

Na concepção “bancária” que estamos criticando, para a qual a educação é 
o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não 
se verifica nem pode verificar-se esta superação. Pelo contrário, refletindo a 
sociedade opressora, sendo dimensão da “cultura do silêncio”, a “educação” 
“bancária” mantém e estimula a contradição (FREIRE, 1987, p. 34).  

 

Essa contradição, citada pelo autor, está atrelada à ideia de que o educador (o 

professor) é o sujeito detentor do saber e o educando (o aluno) é a mente passiva e 

vazia que receberá a luz do conhecimento. A educação libertadora, ainda com base 

em Freire (1984), busca superar essa relação verticalizada de haver um sujeito e um 

subordinado ou de superior/disciplinador para o inferior que exige necessariamente 

ser disciplinado. Ou seja, “não mais educador do educando do educador, mas 

educador-educando com educando-educador” (FREIRE, 1984, p. 39).  

                                                           
19 Em Estocolmo, capital da Suécia, por exemplo, Paulo Freire é equiparado à Angela Davis e outros 
filósofos/ autores/militantes de diversas partes do mundo em uma estátua presente em uma praça da 
cidade.   
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1.7 O intensivo preparo para o fenômeno contrário à natureza20: a LGBTfobia  

 

Todo conteúdo apresentado até aqui foi construído com a pretensão de 

alcançar questões histórico-sociais fundamentais no sentido de sinalizar, 

compreender e, finalmente, analisar as expressões da lgbtfobia no espaço 

educacional ainda existente (ou não) no interior da sociedade brasileira, tendo como 

foco o Instituto Federal Fluminense. Para isso, como foi feito, demonstrou-se 

necessário traçar, em síntese, as raízes da construção das instituições educacionais 

no país, reforçando, mais uma vez, a herança cristã da nossa cultura e a presença de 

artifícios autoritários.  

Em suma, não há como negarmos que a nossa educação não só foi, mas, 

claramente, ainda é, sem sombra de dúvidas, lgbtfóbica.  

Em primeiro, trocaram-se, arbitrariamente, as originárias práticas educativas 

informais e livres para a adesão de uma educação forjada, católica e europeia, 

centrada na doutrinação via catequese, da pudorização dos corpos e da sexualidade, 

na condenação da homossexualidade e na imposição da monogamia e 

heterossexualidade como único meio de cabível realmente respeitado e tolerado pelas 

divindades cristãs. Além de reforçar tais questões, a escola pública no Brasil foi sendo 

construída e reestruturada através dos aparelhos ideológicos já citados.  

Fatalmente, desde a chegada dos jesuítas até o fim dos recentes tempos de 

ditadura, as práticas de educação em solo brasileiro estiveram, para mais e as vezes 

para menos, atreladas à um contexto máximo de lgbtfobia, de machismo e racismo. 

Este tripé de preconceitos converteu-se em valores de cunho moral construídos, 

depositados e massificados, de forma direta e indireta, no subconsciente da 

população. Criando, assim, a ideia de repulsa a tudo aquilo que representa e promove 

um efeito contrário à imagem do homem branco, viril e heterossexual. Somente esse, 

cuja imagem é padronizada, será símbolo de tolerância, de respeito e de sucesso para 

o conjunto de esferas da sociedade.  

Em todas essas épocas citadas e em seus mais variados espaços, as pessoas 

LGBTs foram recepcionadas por meio de medidas coercitivas que, quando não 

                                                           
20 Se considerarmos que todos as espécies existentes no planeta abrangem de forma natural a 
homossexualidade, sendo o ser humano o único a reforça e promover as práticas preconceituosas, é 
possível afirmar que estamos, nós, seres pensantes, recusamos a nossa própria natureza?  
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buscavam o seu extermínio, adotavam forças capazes de impor, a qualquer custo, a 

heterossexualidade. Ou seja, essa forma de sexualidade foi durante muito tempo e, 

inclusive, ainda pode ser considerada como única forma realmente aceitável e 

necessariamente compulsória.  

O resultado desse mix de horrores não poderia ser outro: somos fruto da nação 

que mais mata, assassina, elimina, das formas mais bárbaras possíveis, lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transgêneros e transexuais (e demais integrantes da 

comunidade LGBT) em todo o planeta.  
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CAPÍTULO II 

A LGBTFOBIA21: DO PRINCÍPIO AO PORTÃO DA ESCOLA 

 

“Porque nós somos bonitos, não importa o que 
eles digam  

Sim, palavras não vão nos fazer cair  
Nós somos bonitos de todas as maneiras  

Sim, palavras não vão nos fazer cair”22 

Beautiful, 
De Christina Aguilera 
(Composta por Linda 

Perry) 

 

O capítulo a seguir busca alcançar, de forma breve, elementos teóricos 

fundamentais que possibilitem historicizar as relações de opressão quanto à 

orientação sexual e identidade de gênero, incluindo a cultura eurocêntrica – os 

costumes religiosos e patriarcais – como influência na composição do que é 

atualmente o preconceito no Brasil, tendo esse último como foco. 

O avanço do conservadorismo, a cultura machista e, sobretudo, o 

fundamentalismo religioso serão questões intrínsecas às discussões inseridas no 

capítulo, identificando-os como elementos que possibilitam a (re)existência das raízes 

do preconceito. 

Para além disso, é interessante afirmar que a proposta do capítulo é trazer as 

particularidades das relações sociais que perpassam a LGBTfobia no contexto 

brasileiro em consonância com a forma em que o espaço educacional compreende e 

intervém na problemática. 

 

2.1 A homofobia de ontem como rascunho do amanhã 

 

Ao longo da história, da antiguidade e até os diais atuais, as relações 

homoafetivas23 foram impactadas pelas expressões do preconceito de formas mistas: 

perseguidas, condenadas e eliminadas em contextos histórico com base nos aspectos 

                                                           
21 Apesar do termo não ser ainda tão utilizado no Brasil, o significado desse conceito, a LGBTfobia, se 
torna mais compreensível e abrange a totalidade dos preconceitos em relação às orientações sexuais 
e de identidades de gênero. 
22 Canção traduzida do Inglês: Beautiful (bonito em português). 
23 Para além dos homossexuais, cabe ressaltar que o objetivo é citar todas as relações que se diferem 
do padrão cisgênero e heterossexual.  
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culturais, sociais e econômicos de cada tempo. Com base nisso, compreende-se a 

homo/lesbo/transfobia por meio da análise de Fernandes (2011): 

 

Conforme aponta Byrne Fone (2000), historiador norteamericano, não há 
homofobia, mas homofobias, sempre no plural. A homofobia deve ser 
associada a uma explicação contextual do que entendemos por homofobia 
na situação teórica e/ou política analisada, ou seja, a homofobia é, como a 
categoria de “experiência” estudada por Joan Scott (1991), contextual, 
contestável e contingente. Considero que homofobia é um conceito 
eminentemente ambivalente e marcado por lutas políticas (com suas 
interpretações, tensões e alianças particulares) (FERNANDES, 2011, p. 67). 

 

Em primeiro lugar, frisa-se, a partir de um contexto determinado, o 

desenvolvimento de um fenômeno social que será um fator de extrema importância 

para compreender e analisar os efeitos do preconceito, a cultura machista. De acordo 

com Borillo (2010)24, a misógina dominação masculina25 como consequência de um 

sistema patriarcal no mundo antigo greco-romano será um instrumento que dará luz 

às práticas do preconceito atreladas, primeiramente, ao machismo. Nesse sentido, as 

regras societárias criadas, na época, toleravam os relacionamentos homossexuais 

com diversas ressalvas, em que “[...] somente a bissexualidade ativa era bem vista e 

aceita[...]” (BORRILLO, 2010, p. 45) onde, também, os homens deveriam “[...] evitar 

absolutamente de assumir o papel passivo nas relações” (BORRILLO, 2010, p. 45). 

Cabe, ainda, ressaltar que em uma sociedade no qual a misoginia era 

naturalizada, ostentar a função de ativo em uma relação era sinônimo de virilidade. 

Por isso, na cena contemporânea, é comum identificar discursos similares a esse 

citado, em que performar comportamentos que, em geral, foram socialmente 

construídos por mulheres seja inadmissível para os homens. 

Em poucos cliques no mundo paralelo das redes sociais de computadores, 

mais precisamente no Twitter26, observa-se, ao colocar no ícone de pesquisa a 

seguinte frase: “ser gay tudo bem, só não pode ser afeminado”27, um número vasto 

                                                           
24 Argentino, Daniel Borillo é escritor, advogado e professor universitário do curso de Direito da 
Universidade de West Paris Nanterre La Défense na França. Seu trabalho em relação a análise do 
preconceito homofóbico é extenso e conhecido mundialmente. Nesse caso, a obra utilizada para 
esclarecer questões específicas da pesquisa é “Homofobia, História e Crítica de um Preconceito” 
(2010), sobretudo o capítulo II. 
25 Vale ressaltar que o conceito de “dominação masculina” está presente na obra Dominação Masculina 
de Bourdieu (1998).  
26 Rede social que possibilita ao usuário a publicação de pequenas postagens em até 280 caracteres. 
27 Disponível em: 
https://twitter.com/search?q=tudo%20bem%20ser%20gay%20s%C3%B3%20n%C3%A3o%20pode%
20s er%20afeminado&src=typd (acessado em 26 de maio de 2018). 

https://twitter.com/search?q=tudo%20bem%20ser%20gay%20s%C3%B3%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20afeminado&src=typd
https://twitter.com/search?q=tudo%20bem%20ser%20gay%20s%C3%B3%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20afeminado&src=typd
https://twitter.com/search?q=tudo%20bem%20ser%20gay%20s%C3%B3%20n%C3%A3o%20pode%20ser%20afeminado&src=typd
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de reclamações de homossexuais que escutam cotidianamente que “agir como 

mulher” não seria o correto. Logo, reitera-se que uma prática intolerante e sem 

fundamento como essa exposta ainda é surrealmente – apesar dos séculos passados 

– difundida, porém através de especificidades da contemporaneidade. A internet pode 

ser compreendida, dessa maneira, como um fragmento da ordem societária no qual a 

construção de valores e prerrogativas designadas a homens e mulheres, através da 

genitália, atravessam, de modo distinto, diferentes instituições sociais, espaços de 

poder, aparelhos ideológicos e/ou grupos sociais. Por conseguinte, é perceptível a 

necessidade de compreender a questão de gênero e sexualidade, não como similares, 

mas como complementares. 

Nesse sentido, Welzer-Lang (2001) reforça como a figura masculina, atrelada 

à natureza homofóbica, impõe frontalmente o ato de negar qualquer comportamento 

que se relacione às mulheres: 

 

De fato, o duplo paradigma naturalista que define, por um lado, a 
superioridade masculina sobre as mulheres e, por outro lado, normatiza o que 
deve ser a sexualidade masculina produz uma norma política andro-
heterocentrada e homofóbica que nos diz o que deve ser o verdadeiro 
homem, o homem normal. Este homem viril na apresentação pessoal e em 
suas práticas, logo não afeminado, ativo, dominante, pode aspirar a 
privilégios do gênero. Os outros, aqueles que se distinguem por uma razão 
ou outra, por sua aparência, ou seus gostos sexuais por homens, 
representam uma forma de não-submissão ao gênero, à normatividade 
heterossexual, à doxa de sexo e são simbolicamente excluídos do grupo dos 
homens, por pertencerem aos “outros”, ao grupo dos dominados/as que 
compreende mulheres, crianças e qualquer pessoa que não seja um homem 
normal (WELZER-LANG, 2001, p. 468). 

 

Em razão disso, aquele homem que ousa em experimentar um comportamento 

tido socialmente como feminino, sendo homossexual ou não, será, provavelmente, 

alvo da descriminação, igualado a mulher – de forma pejorativa, como símbolo 

dominado – e jamais intitulado como homem. Dessa forma, os estilhaços da cultura 

machista, que incidem inicialmente na construção social da imagem feminina [o que 

traz implicações para o cotidiano das mulheres], também refletem na construção do 

masculino, porém de forma oposta. Ou seja, a construção social da imagem do 

homem e da mulher apresentam uma natureza obrigatoriamente inversa: enquanto a 

mulher deve ser delicada, o homem deve ser bruto. 

Após a queda do Império Romano e a ascensão da Igreja Católica, além do 

domínio da cultura machista já enraizada na era medieval, o preconceito passou 
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também a ganhar mais um fundamento, a questão religiosa [do cristianismo] atrelada 

aos versículos bíblicos que consideravam a “prática” – cabe reforçar que o senso 

comum difunde a ideia de que a homossexualidade é um comportamento, um ato em 

que o indivíduo escolhe para si mesmo, contrapondo a heterossexualidade – como 

algo tão grave quanto o homicídio e canibalismo28. Nessa etapa, o ódio, 

principalmente aos homossexuais e lésbicas, passou a tomar proporções fatais, onde 

milhares foram condenados à morte através de métodos de extrema perversidade, 

sobretudo a eliminação pelo fogo. 

No mundo ocidental, tal realidade excessivamente maléfica só veio a ser, a 

princípio, alterada a partir da separação entre o regime estatal e a Igreja mediante às 

ações impetradas pela Revolução Burguesa na França. Convém, ainda, salientar que 

tais desdobramentos não impuseram a eliminação do preconceito. Muito pelo 

contrário, as suas manifestações foram disseminadas da mesma forma, porém sem a 

legitimidade por parte do Estado em relação aos assassinatos que, de forma direta, 

eram aplicados pela ordem do mesmo. 

Com todos as suas limitações, compreende-se que as alterações no seio da 

sociedade causadas pelos atos revolucionários na França foram imprescindíveis para 

cessar, naquela época, a perseguição estatal contra a comunidade LGBT29. Isto é, 

conceitua-se tal período como o momento inicial de pequenos avanços para esse 

segmento em relação a vida privada. Com base em Borrillo (2010), é possível 

compreender como se desenvolveu a compreensão da sexualidade a partir da 

Revolução Francesa: 

 

A Revolução Francesa pôs termo à condenação da sodomia: inspirado na 
filosofia das Luzes, o Código Pena de 1791, assim como o de 1810, cessam 
de incriminar os costumes contra a natureza. A liberdade individual aparece, 
desde então, como um valor fundamental que deve ser preservado; em nome 
dessa liberdade é que o Estado abstém-se de interferir na vida privada dos 
indivíduos (BORRILLO, 2010, p. 55). 

 

Mesmo assim, o suposto fim da perseguição e condenação estatal durou 

somente um intervalo de aproximadamente 150 anos. Em meados do século XX, no 

continente europeu, a homossexualidade voltou a ser caso de polícia. Nesse sentido, 

                                                           
28 Borrillo (2010), p. 55.  
29 O termo LGBT se refere a abrangência de toda a comunidade de gays, lésbicas, bissexuais, 

transexuais, transgênero, travestis e todos aqueles que se diferem do padrão construído socialmente 
de sexualidade e identidade de gênero.  
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é interessante pensar como a realidade está vinculada a dinamicidade das relações 

políticas e sociais, no qual aquilo – o direito de não ter a intervenção estatal em relação 

a vida sexual –, que antes demonstrava-se consolidado, veio a ser extinto e 

combatido. 

Isto é, no momento em que há escassez de empenho e luta por parte dos 

setores oprimidos em relação aos seus próprios direitos [nesse caso da população 

LGBT] abre-se o precedente para que retrógrados ideais ganhem forças na disputa 

pelo poder nos mais diversos espaços societários. 

A análise em questão é válida também para a atualidade, no qual os setores 

conservadores revigoraram o referido discurso, porém com o intuito de banir as 

discussões de gênero e sexualidade dos espaços públicos, posto que por meio dessa 

concepção o tema é visto como particular. Ou seja, aquilo [a revolução francesa] que 

foi considerado, de forma indireta, importante para avançarmos na luta contra o 

preconceito é reestruturado para preservar uma perspectiva contrária. 

Para além do quadro eurocêntrico, é interessante pensar em como se 

perpetuou a homofobia30 no contexto latino-americano, principalmente no Brasil. Com 

o desencadeamento do colonialismo moderno, a dominação e a tentativa de 

doutrinação dos costumes ocidentais dos nativos sul-americanos, os portugueses, de 

acordo com Vainfas (1989), encontravam uma infinidade de “pecados” nas terras 

tupiniquins, a “nudez e promiscuidade combinavam-se como mais absoluto 

desregramento nas relações sexuais” (VAINFAS, 1989, p. 33). 

Além disso, ainda com base em Vainfas (1989), as práticas sexuais para além 

do padrão cis-heterossexual demonstravam certa naturalidade, se opondo as normas 

do mundo ocidental: 

 

E, tratando do que pouquíssimos ousavam falar, comentou serem "muito 
afeiçoados ao pecado nefando", do qual não se envergonhavam, e o que 
"servia de macho" dele se vangloriava, tomando essa "bestialidade por 
proeza", ao passo que alguns efeminados armavam tendas e se faziam de 
"mulheres públicas". O jesuíta Pero Correia insinuaria, aliás, que também 
algumas índias afeiçoavam-se à sodomia, guerreando como os homens, 
casando-se com mulheres, e ficando mesmo injuriadas se as não tomassem 
por machos. Os pecados indígenas pareciam não ter limite, era o que 
pensavam nossos cronistas (VAINFAS, 1989, p. 34). 

 

                                                           
30 A conceituação, aqui, se refere ao preconceito em relação a orientação sexual e identidade gênero 
como um todo. 
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A partir do exposto, entende-se que as práticas sexuais para além das relações 

monogâmicas e heterossexuais eram, para os nativos, algo de extrema naturalidade 

do cotidiano, assim como a nudez explícita. Inclusive, torna-se nítido compreender 

que essas “mulheres”, no qual a o autor se referia, aproxima-se do que entendemos 

como pessoas trans em um contexto anterior ao colonialismo. Comprovando, dessa 

maneira, que as relações que perpassam as múltiplas sexualidades e identidades de 

gênero são fenômenos intrínsecos à natureza do homem desde o seu surgimento. 

Dessa forma, como já foi apresentado no capítulo I, a cultura eurocêntrica 

trazida por lusitanos, trouxe um processo violento de catequização e “demonização” 

dos costumes nativos, tornando, assim como a Índia colonizada pela Inglaterra, uma 

região no qual o preconceito foi, com o passar do tempo, mais uma vez naturalizado. 

É possível dizer que tais desdobramentos foram cruciais para o desenvolvimento do 

que é atualmente a homo/lesbo/transfobia no Brasil. 

 

2.2 A construção peculiar do Brasil 

 

A colonização e os seus resquícios impuseram um conjunto de artifícios 

histórico-sociais catastróficos para o que se tornaria, no futuro, a sociedade moderna 

brasileira, sendo a sua realidade distinta do contexto europeu que foi anteriormente 

apresentado. 

Desde o início do período de exploração, a colônia de Portugal, o que viria ser 

o Brasil de hoje, adotou a escravidão como mão-de-obra de nativos americanos [até 

o século XVIII, uma vez que não foram considerados aptos para o trabalho escravo] e 

de negros trazidos compulsoriamente do continente africano para os engenhos de 

cana-de-açúcar, na extração de metal e ouro com a intenção de exportar para os 

países europeus carentes de matéria-prima. 

Por centenas de anos, a vida daquele/a que foi escravizado/a, do/a negro/a, 

era tratada e comercializada como cabeça de gado, não passava de um objeto, um 

produto, mera mercadoria, um animal que tinha a capacidade de pensar e agir como 

um ser humano, mas que na prática era considerado inferior ao homem branco. O seu 

proprietário, o monstro civilizado, enxergava a imagem do homem escravizado apenas 

como um negócio lucrativo que poderia, inclusive, ser exterminado sob resguardo 

legal e social sem um motivo aparente ou justificativa satisfatória, se é que ela poderia 

existir. 
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O precário cotidiano da população negra escravizada perpassava uma rotina 

incansável de trabalho da lavoura ou da casa-grande à senzala. Com base nisso, 

Freyre (2003) expressa, de forma sucinta, quais eram os alicerces – a escravidão, o 

patriarcalismo e o catolicismo – que pautavam essa rotina: 

 

A casa-grande, completada pela senzala, representa todo um sistema 
econômico, social, político: de produção (a monocultura latifundiária); de 
trabalho (a escravidão); de transporte (o carro de boi, o bangüê, a rede, o 
cavalo); de religião (o catolicismo de família, com capelão subordinado ao 
paterfamílias, culto dos mortos etc); de vida sexual e de família (o 
patriarcalismo polígamo); de higiene do corpo e da casa (o "tigre", a touceira 
de bananeira, o banho de rio, o banho de gamela, o banho de assento, o lava-
pés); de política (o compadrismo). Foi ainda fortaleza, banco, cemitério, 
hospedaria, escola, santa casa de misericórdia amparando os velhos e as 
viúvas, recolhendo órfãos. Desse patriarcalismo, absorvente dos tempos 
coloniais a casagrande do engenho Noruega, em Pernambuco, cheia de 
salas, quartos, corredores, duas cozinhas de convento, despensa, capela, 
puxadas, parece-me expressão sincera e completa. Expressão do 
patriarcalismo já repousado e pacato do século XVIII; sem o ar de fortaleza 
que tiveram as primeiras casas-grandes do século XVI (FREYRE, 2003, p. 
36). 

 

A análise de Freyre comprova a formação histórico-social de uma configuração 

de família pautada pela economia patriarcal em consonância com a religião católica, 

sendo sempre o homem branco o chefe do núcleo familiar. 

A senzala, se perpetuou como uma espécie de moradia coletiva desconfortável 

e insalubre. Aqueles que conseguiam fugir da condição de escravidão alocavam-se 

nos chamados quilombos, que eram considerados abrigos para os refugiados, que se 

perpetuou, dessa forma, como símbolo de resistência à escravidão. 

Com a disseminação das ideias iluministas e a revolução industrial, tornou-se 

cada vez menos proveitoso, quer dizer, lucrativo, a mão-de-obra escrava. Como no 

Brasil se perpetuava um formato de produção arcaico, os setores burgueses eram 

contrários a alternância do sistema. Mesmo assim, o assalariamento começa a ganhar 

espaço nos países de capitalismo central. Além disso, no século XIX a Inglaterra, 

potência da época, iniciou a proibição do tráfico negreiro em qualquer parte do mundo, 

incidindo no que podemos intitular de início da falência do sistema escravocrata. 

O processo de abolição da escravidão no Brasil foi lento e gradual, sendo 

dividido em frágeis leis primárias – Lei Eusébio de Queirós de 1850, que proibia a 

entrada de negros escravizados no país, a Lei do Ventre Livre de 1871, tornando livres 

aqueles que nascerem a partir dessa data e a Lei dos Sexagenários, que garantia 
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tecnicamente a liberdade dos maiores de 65 anos. Após três longos séculos, de 1550 

até 1888, foi decretada a abolição da escravidão oficialmente com a Lei Áurea em 13 

de maio. Vale ressaltar, ainda, que o Brasil foi o último país do continente americano 

a implementar a medida. 

Mesmo assim, apesar do aparato legal ter sido aprovado e com ela a eliminação 

do sistema escravocrata, os alforriados não foram contemplados com o acesso aos 

direitos básicos – o acesso à terra, a moradia, por exemplo – para que as amarras 

fossem realmente desfeitas, mantendo ainda considerável dependência de seus 

“antigos donos”. 

A ausência de legislações posteriores que pudessem subsidiar a alternância do 

sistema em relação a possibilidade de acesso à cidadania aos alforriados ocasionou 

no desenvolvimento, ou melhor, na ampliação do processo de exclusão social, política 

e econômica de afrodescendentes brasileiros. Essa realidade fez nutrir, ainda mais, o 

que se intitula de expressões da questão social. Com base nisso, Bento (2014) 

reafirma qual a utilidade de conceder cidadania para “os excluídos”: 

 

[...] a votação/aprovação de leis que garantem conquistas para os excluídos 
(econômicos, dos dissidentes sexuais e de gênero) são feitas a conta-gotas, 
aos pedaços. E assim se garante que os excluídos sejam incluídos para 
continuarem a ser excluídos. As análises de Sérgio Buarque de Holanda 
sobre a organização do Estado brasileiro e do espaço público mantém seu 
vigor. Nas palavras do autor, a democracia no Brasil foi sempre um mal-
entendido, um exercício verborrágico de bacharéis que traziam para o espaço 
público valores familiares (BENTO, 2014, p. 166 e 167). 

 

Para mais, a atrasada regulamentação das relações de trabalho que só veio 

ser consolidada, de fato, a partir da era Vargas pós anos de 1930, instaurou no país 

a institucionalização do direito ao trabalho, traçando a criação de instituições afins. 

Ademais, em terras tupiniquins, não houve uma revolução aos parâmetros da 

Revolução Francesa (burguesa), muito menos a adesão de um estado de bem-estar 

social como nos países de capitalismo central. Perpetuando-se, dessa maneira, uma 

outra experiência, que, em geral, conhecemos como socialmente e economicamente 

emergente, subdesenvolvida ou atrasada. 

O século XX considerou-se como um período de muitas transformações no seio 

do desenvolvimento do país que, inicialmente, passou de agrário para industrial, 

vivenciando períodos ditatoriais com Vargas e com o golpe civil, empresarial e militar 

em 1964. Após a abertura política, o Brasil foi capaz de avançar na construção da 
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primeira constituição cidadã de 1988, mas que foi parcialmente desarmada com a 

introdução das políticas neoliberais. Dessa forma, Behring e Boschetti (2008), 

ilustram, em resumo, como se deu tal problemática: 

 

Apesar do ascenso das lutas democráticas e dos movimentos sociais, que 
apontavam condições políticas e uma base de legitimidade forte para a 
realização das reformas efetivas, muitas contratendências se interpuseram a 
essa possibilidade. Os anos de 1990 até os dias de hoje têm sido de contra-
reforma do Estado e de obstaculização e/ou redirecionamento das conquistas 
de 1988, num contexto em que foram derruídas até mesmo aquelas 
condições políticas por meio da expansão do desemprego e da violência 
(BEHRING E BOSCHETTI, 2008, p. 147). 

 

2.3 A ascensão das esferas conservadoras 

 

Embarcados em um contexto sociopolítico de instabilidade democrática31, os 

setores marginalizados32 passam, em tempo contemporâneo, por um processo 

complexo. Os direitos políticos e sociais, que já apresentavam certa escassez, são 

postos em risco na dinamicidade do cotidiano, onde uma parcela relevante vem sendo 

totalmente dissolvida. No intuito de compreender tal complexidade se faz necessário 

o aprofundamento, por meio de uma análise crítica da realidade, quanto ao choque 

das forças políticas e o avançar do conservadorismo. 

Em primeiro lugar, torna-se inevitável avaliar a arbitrária deposição – por meio 

do jogo jurídico e especulativo do impeachment – da presidenta Dilma Rousseff (PT), 

apesar de todas as particularidades do seu governo e a sintonia com os setores 

hegemônicos, como um capítulo histórico fundamental no que diz respeito a 

efetivação da (re)abertura de processos políticos e sociais que se sintonizam aos 

mecanismos autoritários. 

Se antes o governo petista conciliava os interesses políticos das esferas 

econômicas em consonância com as demandas populares (a.k.a.33 acordão), o atual 

governo de Michel Temer (PMDB) é ostensivo no sentido de responder unicamente a 

                                                           
31 Cabe ressaltar que esse momento político é resultado do golpe institucional que depôs a presidenta 
democraticamente eleita, Dilma Rousseff, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), de início de 2011 
até o final de agosto de 2016 com o impedimento do seu segundo mandato. 
32 Grupos esses que, no seio da sociedade, são excluídos dos elementos econômicos, sociais e 
culturais. 
33 Abreviação muito utilizado na internet, A.K.A. do inglês “also known as” que traduzido para o 
português significa “também conhecido como”. 



50 
 

parte privilegiada da sociedade [os representantes do grande capital] em detrimento 

dos direitos sociais conquistados pela coletividade. 

Por essa perspectiva, em pouco tempo de regência, o papel do presidente, fruto 

do golpe institucional, se resumiu na aprovação de medidas que não correspondiam 

nitidamente com a vontade dos seguimentos populares. Citemos, em especial, a 

sanção da PEC 55/201634 cuja finalidade foi o congelamento dos gastos públicos 

pelos próximos 20 anos ao que se refere, principalmente, os serviços essenciais de 

educação, saúde e assistência social. Cabe ressaltar que, mais uma vez, os 

interesses econômicos particulares foram privilegiados em detrimento das 

reivindicações populares. 

Para mais, evidencia-se uma postura dos governantes conforme a recusa, 

quase absoluta, do diálogo e discussão sobre os impactos das medidas aprovadas 

para com a sociedade, sobretudo as camadas subalternas. 

Além da PEC 55/2016, há de se recordar o conjunto de projetos conservadores 

que perpassam o âmbito da educação. Através de um discurso pomposo, o governo 

maquiou e disseminou a proposta em questão como modernizadora do ensino básico, 

leia-se, na realidade, como modernização conservadora da educação. 

Lembremos, a princípio, da implementação da medida provisória nº74635 de 

2016 intitulada de reformulação do ensino médio. Em resumo, sua ementa promove o 

aumento da carga horária, porém, ao mesmo tempo, determina que as disciplinas de 

português e matemática sejam as únicas obrigatórias, as demais (arte, educação 

física, língua inglesa, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia) 

serão somente optativas, impondo ao estudante a escolha de uma determinada área 

de conhecimento (ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica 

profissional). Ou seja, aquele que optar por ciências da natureza não terá contato com 

ciências humanas e vice-versa. 

Contudo, é nítido que em uma sociedade em que a área das ciências da natureza 

é reconhecida como prioridade, as demais disciplinas serão provavelmente excluídas, 

não por uma vontade do estudante, mas por uma ordem já pré-estabelecida. 

                                                           
34 Conhecida também, sobretudo pelos movimentos sociais, como a PEC do fim do mundo ou PEC da 
maldade. 
35 É possível acessar a medida no site do congresso nacional em: 
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992 (acessado em 25 
de maio de 2018). 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/126992
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Ainda no campo da discussão educacional, deve-se ressaltar, em especifico, o 

avanço de uma perspectiva extremamente autoritária aos moldes de sistemas 

ditatoriais do passado. O projeto de lei Nº867 Escola sem Partido36 elenca várias 

imposições aos professores, prejudicando a realização da autonomia profissional dos 

mesmos. Com outras palavras, a proposta de lei pretende aplicar, evidentemente, a 

exclusão definitiva do debate crítico em sala de aula.  

Diante do exposto, o projeto Escola sem Partido deve ser compreendido como 

um instrumento de extrema periculosidade para a educação e, sobretudo, para a 

sociedade. Por esse ângulo, Frigotto (2017) expressa o seu significado: 

 

A título de síntese final, buscarei destacar o sentido ideológico e político do 
Escola sem Partido. Um sentido autoritário que se afirma na criminalização 
das concepções de conhecimento histórico e de formação humana que 
interessam à classe trabalhadora e em posicionamentos de intolerância e 
ódio com os movimentos sociais, em particular o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST). Mas também, o ódio aos movimentos de 
mulheres, de negros e de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros 
(FRIGOTTO, 2017, p. 18). 

 

Julgar as discussões de cunho político-ideológicas no espaço educacional 

como forma de cooptar37 os estudantes é claramente uma visão equivocada, uma vez 

que a possível adesão desse modelo de educação também é uma alternativa política. 

Quer dizer, o referido projeto não irá exercer um sistema educacional imparcial ou 

isento da esfera política. Muito pelo contrário, será posto em prática um viés forte e 

intencionalmente político, porém o partido aqui, atrelado a um expressivo ódio de 

classe, está vinculado ao conservadorismo e a negação do debate democrático e 

igualitário. Aliás, o ESP se camufla em um posicionamento que supostamente defende 

a neutralidade do conhecimento, como se as posições sociais não estivessem 

imbricadas em visões sociais de mundo. 

Ao que diz respeito a ampliação da conjuntura conservadora, é possível 

identificar, sob o aporte teórico de Iasi (2015), que o conservadorismo esteve sempre 

presente em consonância com às raízes do senso comum no qual se constitui, 

sobretudo, nas relações cotidianas: 

                                                           
36 O referido projeto pode ser acessado no link: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf 
(acessado em 28 de maio de 2018).  
37 Chamemos atenção para o inciso I do Art. 4º do referido projeto que determina ao professor: “não se 

aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente 
política, ideológica ou partidária” (p.3). 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1317168.pdf


52 
 

 

O conservadorismo não é um desvio cognitivo ou moral, não é fruto de uma 
educação mal feita ou de preconceitos vazios de significado. O 
conservadorismo é uma das expressões da consciência reificada, nos termos 
de Lukács, ou do chamado senso comum, nas palavras de Gramsci, isto é, é 
uma das expressões da consciência imediata que prevalece em uma certa 
sociedade e que manifesta, ainda que de forma desordenada e bizarra, os 
valores determinantes que tem por fundamento as relações sociais 
determinantes (IASI, 2015, p. 3). 

 

Nesse sentido, esses valores determinantes, que estimulam uma percepção 

alienante, são disseminados em um contexto de disputa hegemônica e ideológica que 

provoca “[...] uma luta de classes e não um debate sobre valores” (IASI, 2015, p. 4). 

É quando os setores da direita ganham destaque na disputa política, uma vez que a 

consciência de classe dos trabalhadores, agora neutralizada, é ludibriada através do 

pacto social promovido pela esfera estatal. Assim, o entorpecimento da classe 

trabalhadora converte-se, mais uma vez, na alienação. Momento esse favorável às 

armadilhas do senso comum e, subsequentemente, o conservadorismo. 

Ainda mais, é possível identificar, logo nas primeiras laudas, os equívocos 

propositais desse projeto de lei em relação, especialmente, as disciplinas de ciências 

humanas – uma vez que defende, em tese, a concessão de uma educação de forma 

neutra. Com base nessa perspectiva, o professor não deverá ministrar suas aulas a partir 

de uma direção política – sobretudo direções políticas de esquerda que contestam os 

princípios do status quo38. O questionamento que deve ser levantado é o seguinte: como 

é que será discutido em sala de aula sobre os momentos históricos que estão 

diretamente interligados ao viés político-social?! 

Por isso, de acordo com o referido projeto, entende-se que durante um debate 

sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o professor será pressionado a tratar 

os desdobramentos do nazifascismo de modo que não transpareça o seu ponto de 

vista em relação ao assunto, identificando as intervenções de Hitler como mais uma 

posição puramente ideológica fora do seu contexto. Logo, esse método abre margem 

para desmantelar o entendimento de que as atuações da Alemanha nazista e da Itália 

fascista se tratavam de crimes contra a humanidade, não havendo espaço para uma 

educação crítica, que seja capaz de compreender os elementos históricos e sociais a 

partir da totalidade. 

                                                           
38 Entende-se como ordem social, política e econômica pré-estabelecida. 
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Nesse sentido, resta aceitar que a intenção por trás dos autores – e 

investidores, uma vez que há um escrachado direcionamento político e econômico – 

do projeto citado é claramente a adesão de um programa educativo que beneficie os 

seus interesses políticos e ideológicos mesmo que para isso seja necessário reprimir 

toda a formação e autonomia39 de professores e educadores. Logo, o ESP é um 

instrumento que visa banir intencionalmente e contraditoriamente40 o caráter 

democrático e reflexivo no ambiente educacional. 

As vertentes conservadoras, para além dos processos jurídicos e legislativos, 

movimentam na cena atual uma verdadeira guerra ideológica no sentido de impor, 

custe o que custar, os seus interesses na sociedade. Por consequência, a 

intensificação do atrito entre as forças conservadoras e as forças progressistas 

impulsionaram o desenvolvimento de um movimento de natureza complexa, cujo o 

resultado não é de fácil identificação. Enquanto os setores hegemônicos criam 

estratégias para garantir a conservação dos preceitos moralizadores em consonância 

com as raízes do patriarcado e a preservação do modo de produção capitalista, os 

movimentos sociais se colocam à frente dessa ofensiva no intuito de preservar o que 

foi coletivamente construído. Para mais, com base em Piscitelli, o conceito de 

patriarcado refere-se a “um sistema social no qual a diferença sexual serve como base 

de opressão e subordinação da mulher pelo homem” (2009, p. 132). 

Por esse ângulo, os entes que movimentam a sociedade através dos 

fundamentos e influência do pensamento conservador, causam desdobramentos que 

incidem na criação de um campo favorável para o desenvolvimento de ideias 

opressoras passíveis de se confundir com a livre exposição da opinião, mas, na 

prática, se assemelham ao velho discurso de ódio nazifascista que, atualmente, é 

disseminado por líderes políticos intolerantes que se tornam símbolos e porta-vozes 

de grupos (semi)totalitários, racistas e homofóbicos. 

Lembremos, também, de forma breve, o trabalho ardiloso e discriminatório de 

Adolf Hitler na criação de Minha Luta, ‘Mein Kampf’ de 1925, que possibilitou a junção 

de “fundamentos teóricos” no intuito de disseminar o conceito de superioridade da 

raça ariana, alavancando a Alemanha Nazista em detrimento daqueles que eram tidos 

                                                           
39 Aliás, é importante lembrar que essa autonomia já apresenta certa limitação em relação ao projeto 
educacional atual.  
40 Contraditório, pois a alternativa também é uma opção política. Ou seja, o próprio projeto lido ao pé 
da letra pode ser compreendido como contrário ao que os argumentos de seus defensores.  
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como “racialmente detestáveis”: judeus, homossexuais, ciganos, deficientes e outros, 

que foram exterminados em massa nos chamados campos de concentração. Vale 

ressaltar que em seu livro, Hitler reservou um capítulo inteiro [XI – Povo e Raça] para 

reafirmar o ódio em relação a determinados povos e culturas já citadas. Reiterando 

que esse livro se tratava, também, de uma cartilha de cunho ideológico com intuito de 

mobilizar a população alemã na causa nazista. Induzindo aos alemães, dessa forma, 

a ideia de que “o papel do mais forte é dominar. Não se deve misturar como mais 

fraco. [...]. Somente um débil de nascença poderá ver nisso uma crueldade, o que se 

explica pela sua compleição fraca e limitada (1925, p. 155)”. Essa afirmação traça a 

construção de um entendimento que associa aquele que não é favorável aos 

propósitos do totalitarismo à fraqueza e burrice. Ou seja, não sendo considerado de 

origem germânica, motivando a grande massa a aderir ao partido nazista. 

Os atuais abrigos – no qual separam-se crianças e jovens de seus 

responsáveis – de imigrantes do Arizona41 nos Estados Unidos da América, leia-se 

campos de concentração contemporâneos, evidenciam que os ideais do totalitarismo, 

reformulados ao tempo atual, estão mais vivos do que nunca. 

Com a promessa de tornar a “América grande novamente” (slogan da 

campanha presidencial: make America great again), a era Trump – de Donald Trump, 

atual presidente estadunidense – concentrou, de forma clara, parte de suas forças 

políticas no fortalecimento do nacionalismo e, em contraponto, na disseminação de 

ódio, medo e xenofobia para com os imigrantes, considerados, pela via trumpista, 

como o motivo do suposto declínio do país. Dessa maneira, é possível afirmar que 

essa política intitulada de “tolerância zero” do governo Trump reflete em uma atuação 

próxima ao fascismo. Konder (1977) reafirma como a difusão de uma ideologia 

nacionalista extremista pode estar vinculada a criação de uma consciência fascista: 

 

A valorização fascista da nação [...] precisa ser agressiva, precisa recorrer a 
uma ênfase feroz para disfarçar o seu vazio e tende a menoscabar os valores 
das outras nações e da humanidade em geral. Isso se verifica, por exemplo, 
numa frase do Discurso a las Juventudes de España (1935) em que o fascista 
espanhol Ramiro Ledesma proclama: “Nos importan más los españoles que 
los hombres” (p. 52). No caso dos fascistas alemães, o fenômeno ainda se 

                                                           
41 É possível acessar mais informações sobre os abrigos nos sites Metrópoles e O 
Globo: https://www.metropoles.com/mundo/sem-os-pais-criancas-dormem-no-chao-em-gaiolas-de-
metal-nos-eua e https://oglobo.globo.com/mundo/artigo-campo-de-concentracao-para-criancas-nos-
eua-22809121 (acessados em 16 de outubro de 2018). O jornal virtual, The Intercept publicou uma 
entrevista com um ex-funcionário do abrigo que relata o cotidiano da instituição: 
https://theintercept.com/2018/06/21/trump-irmaos-abrigos/ (acessado em 23 de junho de 2018).  

https://www.metropoles.com/mundo/sem-os-pais-criancas-dormem-no-chao-em-gaiolas-de-metal-nos-eua
https://www.metropoles.com/mundo/sem-os-pais-criancas-dormem-no-chao-em-gaiolas-de-metal-nos-eua
https://theintercept.com/2018/06/21/trump-irmaos-abrigos/
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mostra com maior clareza, por causa da ideologia racista, que veio a 
fortalecer imensamente o chauvisnismo (KONDER, 1977, p. 13 e 14). 

 

Além disso, para compreender o movimento das forças ultraconservadoras e 

como o mesmo se manifesta, observa-se a construção e disseminação do ódio em 

relação as esquerdas42, sendo elas reduzidas cotidianamente a imagem do Partido 

dos Trabalhadores (PT), por exemplo. Para evidenciar a seguinte afirmação, é 

possível identificar através de uma rápida visita ao site do programa Escola sem 

Partido43, logo em sua primeira página, um vídeo (mídia essa de fácil acesso e rápido 

consumo) cujo nome é “Programa Escola Sem Partido: por que o PT é contra (sic)”. 

Por isso, as esferas hegemônicas usam de meios tendenciosos e sorrateiros para 

convencer, através das fakes news44 e derivados, a opinião pública no sentido de 

criminalizar os movimentos sociais, os partidos de esquerda e, paralelamente, todos 

aqueles que trazem consigo a defesa das diversidades. 

Em relação ao período de governança do Partido dos Trabalhadores, este, 

apesar do título, não caracterizou como partido de esquerda, mas de conciliação de 

classes. Ainda que houvera a manutenção dos interesses neoliberais e aliança com 

as esferas conservadores, conseguiu implementar, mesmo sob a perspectiva da 

focalização, políticas direcionadas a área social, tirando o Brasil do mapa da fome45, 

por exemplo. Nessa etapa, é de se considerar um número maior de investimentos em 

políticas sociais voltadas para a população LGBT, sobretudo pela aproximação desse 

governo com os movimentos sociais. 

Com outras palavras, entende-se a referida conjuntura como um período de 

acirramento das forças político-ideológicas que fazem emergir um período de sentido 

duplo: a aglutinação da barbárie atrelada ao progresso – ou a barbárie fantasiada de 

progresso, que é o caso, por exemplo, da reformulação do ensino médio. Essa 

                                                           
42 É interessante frisar de qual lado político estamos tratando. Este posto como direção política de 
esquerda que seja capaz de questionar o status quo em sua plenitude. 
43 Fonte: https://www.programaescolasempartido.org/ (acessada em 28 de março de 2018).  
44 Notícias falsas que são intencionalmente criadas no sentido de confundir a opinião pública para 
provocar repulsa ou ódio em relação a algo ou alguém. Citemos, a título de exemplo, o caso do único 
deputado federal assumidamente homossexual, Jean Wyllys (PSOL), que vez ou outra é vítima desse 
tipo de crime. O mesmo já foi acusado, falsamente, de defender a pedofilia, alterações na bíblia e outros 
absurdos. Lembremos, também que o fato do deputado ser defensor da causa LGBT, dos direitos 
humanos e demais bandeiras progressistas fazem com que o mesmo seja alvo dessas trapaças. Fonte: 
https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/jean-wyllys-e-maria-do-rosario-querem-
descriminalizar-pedofilia/ (acessada em 02 de junho de 2018). 
45 Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/sair-do-mapa-de-fome-da-onu-e-historico-diz-governo/ 
(acessado em 14 de outubro de 2018). 

https://www.programaescolasempartido.org/
https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/jean-wyllys-e-maria-do-rosario-querem-descriminalizar-pedofilia/
https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/jean-wyllys-e-maria-do-rosario-querem-descriminalizar-pedofilia/
https://veja.abril.com.br/blog/me-engana-que-eu-posto/jean-wyllys-e-maria-do-rosario-querem-descriminalizar-pedofilia/
https://exame.abril.com.br/brasil/sair-do-mapa-de-fome-da-onu-e-historico-diz-governo/
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tendência paralela entre avanço e retrocesso revela um futuro incerto, neblinado e 

obscuro que põe em risco os princípios democráticos. 

 

2.4 A conquista de direitos em meio à barbárie 

 

Da mesma maneira como já foi apresentado anteriormente, é possível 

visualizar o desenvolvimento desse ambiente de difícil compreensão, no qual se 

idealiza um futuro incerto decorrente de recentes episódios da história brasileira. 

Nesse sentido, Alexandre Bortolini e Luan Cassal (2010) expressam: 

 

Como em todo momento de mudança, a realidade de hoje guarda várias 
contradições. Ao mesmo tempo em que vemos e convivemos cada dia mais 
com uma diversidade sexual cada vez mais rica e menos rotulada, se mantêm 
e até reforçam atitudes preconceituosas, discriminatórias e violentas de 
diferentes pessoas, grupos e instituições conservadoras (BORTOLINI e 
CASSAL, 2010, p. 2). 

 

No país em que a união estável entre pessoas do mesmo sexo foi legalizada 

em 2011 e, posteriormente, o casamento em 2013, as possibilidades de ampliação de 

acesso à cidadania para a população LGBT pareciam, de forma superficial, estar cada 

vez mais próximos da realidade. 

Para mais, de acordo com a pesquisa de 2017 do Instituto de Pesquisas 

Datafolha em relação ao posicionamento ideológico dos brasileiros, 74% dos 

avaliados concordaram que a “homossexualidade deve ser aceita por toda a 

sociedade”46, o que representa um número 10% maior em relação ao ano de 2016 

[64% eram favoráveis a homossexualidade]. Isto posto, as mais de 2,5 mil entrevistas 

realizadas pela instituição demonstram, também, a transformação do ponto de vista 

do brasileiro em relação à diversidade sexual, sendo esse um ponto favorável para 

segmento em questão. 

Em contraponto, no mesmo mês em que o Supremo Tribunal Federal decretou 

que transgêneros; transexuais e travestis poderiam alterar o registro civil sem a 

necessidade de intervenção cirúrgica47, paralelamente, em menos de 15 dias, a 

                                                           
46 É possível acessar a pesquisa no site do Instituto de Pesquisas Datafolha em: 
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/07/1898056-ideias-afinadas-com-esquerda-
voltam-a-empatar-com-pensamento-de-direita.shtml (acessado em 03 de junho de 2018). 
47 Fonte: https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-decide-que-transexual-podera-mudar-registro-civil-
sem-necessidade-de-cirurgia.ghtml (acessada em 02 de junho de 2018). 

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/07/1898056-ideias-afinadas-com-esquerda-voltam-a-empatar-com-pensamento-de-direita.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/07/1898056-ideias-afinadas-com-esquerda-voltam-a-empatar-com-pensamento-de-direita.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/07/1898056-ideias-afinadas-com-esquerda-voltam-a-empatar-com-pensamento-de-direita.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-decide-que-transexual-podera-mudar-registro-civil-sem-necessidade-de-cirurgia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/stf-decide-que-transexual-podera-mudar-registro-civil-sem-necessidade-de-cirurgia.ghtml
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vereadora estadual e socióloga Marielle Franco48 (PSOL) – mulher negra, bissexual e 

periférica – foi executada com 4 tiros na cabeça. Para além do motivo e as 

circunstâncias que sucederam tais acontecimentos, entende-se também o seu 

assassinato como mais uma manifestação do ódio em relação a tudo aquilo que 

representa a defesa dos direitos humanos (inclui-se os direitos da comunidade LGBT), 

tema esse que foi defendido assiduamente pela psolista. 

Outra questão bastante intrigante que também deve ser atribuída a essa 

conjuntura radical de colisão ideológica, incerta e de estranhamento é a análise da 

junção de dois dados extremamente opostos, porém fundamentais para 

compreendermos a lógica contraditória do preconceito transfóbico: O país que mais 

mata transexuais e transgêneros no planeta49 é também o mesmo país que consome 

o maior número de pornografia com mulheres transexuais no mundo50. Isto é, 

envolvem-se, ao mesmo tempo, os perversos atos de violência51 e a aceitação da 

pessoa como um mero objeto sexual no mundo oculto da internet em forma de prazer 

reprimido. 

Ainda mais, vale lembrar como constitui-se frequentemente a vida, desde a 

infância até a fase adulta, de uma pessoa trans52 no Brasil, mas, antes, é necessário 

esclarecer o significado de transexualidade. Em resumo, ela [a transexualidade] 

representa a vivência de “uma expressão de gênero divergente das expectativas 

sociais atribuídas a sua genitália de nascimento” (MARINHO, 2017, p. 114). Isto é, 

todos aqueles que não se reconhecem no gênero imposto ao seu nascimento são 

denominados transgêneros. 

Essa condição traz impactos na vida dos sujeitos que se denominam como tal 

desde o nascimento. Nessa lógica, ao ousarem quebrar as normas sociais 

                                                           
48 Marielle dedicou parte da sua careira política em defesa dos direitos humanos: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-
centro-do-rio.ghtml (acessado em 02 de junho de 2018).  
49 De acordo com a ONG Transgender Europe e o Grupo Gay da Bahia, O Brasil lidera o ranking de 
assassinatos. Fontes: https://www.brasildefato.com.br/2018/01/30/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-
pessoas-trans-no-mundo/ e http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-
mais-mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html (acessadas em 30 de abril de 2018). 
50 Com base no site de pornografia Redtube, somos o país que mais pesquisa conteúdo pornográfico 
com mulheres transexuais. Fonte: https://super.abril.com.br/comportamento/brasil-e-o-pais-que-mais-
procura-por-transexuais-no-redtube-e-o-que-mais-comete-crimes-transfobicos-nas-ruas/ (acessada 
em 30 de abril de 2018).  
51 Não é de difícil encontrar matérias que reforçam a forma cruel em que muitas mulheres transexuais 
são abusadas, violentadas e assassinadas. Cabe ressaltar, também, que tais crimes não são 
homicídios de natureza comum, há um fenômeno social associado: o crime de ódio, a transfobia. 
52 O termo trans refere-se aos/as transexuais, transgêneros e travestis. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2018/01/30/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-no-mundo/
https://www.brasildefato.com.br/2018/01/30/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-no-mundo/
https://www.brasildefato.com.br/2018/01/30/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-pessoas-trans-no-mundo/
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/04/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-travestis-e-transexuais-no-mundo-diz-pesquisa.html
https://super.abril.com.br/comportamento/brasil-e-o-pais-que-mais-procura-por-transexuais-no-redtube-e-o-que-mais-comete-crimes-transfobicos-nas-ruas/
https://super.abril.com.br/comportamento/brasil-e-o-pais-que-mais-procura-por-transexuais-no-redtube-e-o-que-mais-comete-crimes-transfobicos-nas-ruas/
https://super.abril.com.br/comportamento/brasil-e-o-pais-que-mais-procura-por-transexuais-no-redtube-e-o-que-mais-comete-crimes-transfobicos-nas-ruas/
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predefinidas do gênero, as pessoas trans53 perpassam por um cotidiano violento de 

exclusão em diversos territórios da sociedade: da família, passando pelo ambiente 

escolar, na possiblidade difícil de se inserir no mercado de trabalho e até mesmo 

acarretando em um fim trágico de assassinatos bárbaros, como tem-se comprovado 

no Brasil. Assim, Marinho (2017) resgata as considerações de Harvey para esclarecer 

como perpetua-se a opressão em relação ao gênero atrelada a outros fenômenos de 

âmbito social: 

 

Harvey (2011, p.57) destaca que o capital, para manter controle sobre o 
processo de trabalho, mobiliza qualquer relação social da diferença e “tais 
diferenças emergem como fundamentais para o funcionamento do mercado 
de trabalho: para o controle do capital sobre o trabalho e para a concorrência 
entre os trabalhadores”. Esta asserção de Harvey me faz refletir que, no 
espírito capitalista, a contracultura é capturada pela constante presença das 
relações de poder de classe, gênero, raça/etnia, orientação sexual, religião. 
A dominação capitalista se utiliza das hierarquias sociais e da fragmentação 
social para ter sempre mão-de-obra disponível, dócil e precária (MARINHO, 
2017, p. 121). 

 

Deste modo, a exclusão dessa população em questão torna-se uma ferramenta 

conveniente ao sistema capitalista, no qual concede a escassa possiblidade de 

empregabilidade, para além da prostituição, a partir de vínculos precários e informais, 

como o setor de telemarketing, por exemplo. 

Por isso, a expressão do ódio e repulsa aos/as transexuais, travestis e 

transgêneros, geralmente, é mais intenso e explícito em comparação a outras letras 

do alfabeto (os homossexuais, bissexuais e lésbicas cisgêneros), dado, também, a 

impossibilidade de se esconder em um “armário”. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que as relações de opressão que afetam, direta 

e indiretamente, os segmentos da comunidade LGBT não são homogêneas. Além 

disso, esses impactos perpassam por outros fatores que estão interligados com as 

particularidades de vida dos sujeitos inseridos na sociedade de classes, como as 

condições e classe social; etnia e etc. 

Nessa perspectiva, a desigualdade social é também um outro elemento capaz 

de interferir nessa problemática, uma vez que as oportunidades de um homossexual 

                                                           
53 Além disso, convém citar que, de acordo com informações do site do Senado, a expectativa de vida 
de uma mulher trans, por exemplo, é de 35 anos, número esse inferior a metade da média nacional. A 
matéria pode ser acessada em: https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-
cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-
de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional (acessado em 11 de junho de 2018).  

https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional/expectativa-de-vida-de-transexuais-e-de-35-anos-metade-da-media-nacional
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negro e periférico, por exemplo, são completamente diferentes de um homossexual 

branco e de classe média, havendo, assim, diferentes exposições ao preconceito 

homofóbico. Esse mesmo raciocínio é válido para as mulheres lésbicas quando 

expostas à lesbofobia54. Há também de se lembrar do impacto da relação com o 

machismo, cuja a manifestação é mais clara e estreita para com as mulheres – mesmo 

que a raiz dos demais preconceitos estejam também interligados ao machismo. 

Dessa forma, é necessário compreender que os rebatimentos do preconceito 

se exprimem em diferentes intensidades conforme a classe social, etnia, cultura, 

orientação social e identidade de gênero. Todos esses fatores são essenciais para 

compreender em que posição e nuance o preconceito será manifestado, impactando-

o na vida do indivíduo. 

A princípio, chamemos atenção para o relatório anual do Grupo Gay da Bahia 

(GGB) no qual é analisado as mortes de pessoas LGBTs no Brasil. Com base na 

pesquisa, os números são assustadoramente alarmantes, foram documentadas, ao 

todo, 445 mortes no ano passado motivadas pelo preconceito. Isso confirma que 

houve um aumento de 30% em relação ao ano de 2016 que contabilizou um total de 

343 mortes. 

Convém, ainda, destacar que os referidos dados representam apenas uma 

pequena amostra da realidade, uma vez que a pesquisa realizada pelo GGB se 

respalda em matérias divulgadas na internet e na mídia. Ou seja, essa matemática 

representa certamente um resultado muito maior daquilo que foi apresentado já que 

não há órgão governamental que contabiliza tais falecimentos de causa específica. 

Porém, o número apresentado é o suficiente para afirmar que o Brasil é o país 

que mais mata LGBTs em todo o planeta. Em contraponto, é nítido também que se o 

Brasil não notifica oficialmente essas mortes, outros países tão ou mais 

conservadores devem fazer o mesmo. Tenhamos como exemplo o Oriente Médio, 

percebe-se que dos quatorze países da região, onze se configura crime ser 

homossexual55. Esses certamente não devem realizar tal notificação e, além disso, 

não devem permitir que instituições particulares contabilizem [em solo nacional] tais 

                                                           
54 A matéria do jornal The Intercept ressalta, com mais clareza, a manifestação da lesbofobia no Brasil: 
https://theintercept.com/2018/03/07/lesbicas-mulheres-mortes/ (acessado em 23 de junho de 2018). 
55 Quatro desses países punem a homossexualidade sob pena de morte. Neles, é possível afirmar que 
a Idade Média e todos os seus atos bárbaros ainda não acabaram por lá.  

https://theintercept.com/2018/03/07/lesbicas-mulheres-mortes/
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mortes por conta própria56. Portanto, essa afirmação de que o Brasil é o país onde se 

mata mais LGBTs pode ser questionável. 

Ainda com base no relatório anual do GGB, torna-se necessário analisar um 

outro fator em evidência, a causa da morte. Um pouco mais de 30% dos homicídios 

foram praticados através de armas de fogo e 25,2% por armas brancas. Nisso, é válido 

afirmar que geralmente essas execuções estão vinculadas à atos bárbaros, cruéis e 

sádicos57 e são essas as atitudes que representam justamente a prática do crime de 

ódio. Para exemplificar, utilizemos um caso brutal de assassinato de uma travesti em 

Macaé, município do interior do Rio de Janeiro, onde teve seu corpo carbonizado e 

jogado embaixo de uma ponte do Rio Macaé58. Esse caso é só mais um perto de 

vários outros que foram praticados de forma similar. 

Por consequência, é falha a hipótese que insiste em emitir que a sociedade se 

fez, nos últimos tempos, mais tolerante e combativa em relação ao preconceito. Longe 

disso, os dados exorbitantes e cada vez mais preocupantes levam-nos a pensar que 

houve, realmente, a extrema ampliação das barbáries. Parelelamente, verifica-se uma 

maior atuação dos movimentos LGBTs, associações, organizações e categorias 

simpatizantes que exigem uma resposta das autoridades em relação ao preconceito 

e não, infelizmente, a eliminação do mesmo, como superficialmente aparenta ocorrer. 

Quer dizer, há a cobrança desses setores, porém não é uma prioridade por parte das 

autoridades a resolubilidade do mesmo. 

 

2.5 O apoderamento da pauta LGBT como rótulo mercantil 

 

De forma sutil, é possível identificar a visibilidade da população LGBT, 

sobretudo a ampliação de direitos civis e as discussões que se estabelecem nas 

mídias que aparentam, de forma superficial, amenizar as expressões do preconceito. 

Além disso, visualiza-se, em especial no campo privado, uma singela mudança, a 

                                                           
56 Com base em uma breve pesquisa, não foi encontrada nenhuma informação que possa confirmar a 
existência de alguma instituição particular que notifique as violências contra a população LGBT nos 
países mais radicais. Somente Israel; Jordânia e Líbano, países esses onde a homossexualidade é 
mais tolerável em comparação aos outros da região, foi possível obter alguma informação em relação 
ao cotidiano de vida da comunidade LGBT. Dentre os três países mais tolerantes, somente em Israel e 
Líbano é permitido a existência de associações e organizações que lutam pelos direitos LGBTs. 
57 Paulada, enforcamento, apedrejamento, queima de corpo e outros. 
58 O corpo foi encontrado no dia 03 de abril de 2018. É possível acessar a matéria do site ‘Homofobia 
Mata’ em: https://homofobiamata.wordpress.com/2018/04/03/andresa-muda-cabelereira-carbonizada-
rj-macae/ (acessado em 03 de junho de 2018).  

https://homofobiamata.wordpress.com/2018/04/03/andresa-muda-cabelereira-carbonizada-rj-macae/
https://homofobiamata.wordpress.com/2018/04/03/andresa-muda-cabelereira-carbonizada-rj-macae/
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curtos passos, no que diz respeito ao aumento da representatividade em 

determinadas áreas da sociedade. 

Assim sendo, o monopólio de disseminação de massa cultural (a televisão, a 

música, a política59 e outros setores hegemônicos) compreende que “aceitar” a 

diversidade é uma tendência global e negá-la tem se demonstrado inviável, uma vez 

que a comunidade LGBT e os setores periféricos reivindicam atualmente o seu lugar 

na sociedade, sobretudo enquanto público consumidor. 

Portanto, as gigantes empresas de telecomunicações e serviços, a par da 

referida situação, reestruturam-se a sua aparência, de forma intencional, no intuito de 

preservar os seus interesses e o desenvolvimento econômico (em crise). Dessa 

forma, nota-se que tais reestruturações são, de fato, manobras que se resumem 

apenas a sua aparência, uma vez que a essência dessas instituições continua a 

demonstrar os mesmos posicionamentos duvidosos em relação a diversidade. 

Tenhamos, a título de exemplo, uma das maiores redes de lojas varejistas do 

Brasil, a Riachuelo. Ao mesmo tempo em que a referida empresa afirma defender uma 

posição democrática e em respeito a diversidade60, o seu presidente (atualmente um 

dos proprietários da empresa e um dos nomes, na época, como possível pré-

candidato ao cargo de presidência do país), Flávio Rocha, esteve vinculado ao 

manifesto político de direita “Brasil 200”61, cujo um dos seus princípios se resume a 

“proteção” das crianças, onde o Projeto de lei “Escola sem Partido” é apoiado. Nesse 

mesmo princípio é possível identificar outros termos que geralmente vão ao encontro 

de perspectivas conservadoras e fundamentalistas, como a defesa da família e do 

                                                           
59 Apesar do avanço, o número de políticos LGBTs é quase inexistente.  
60 De acordo com a última propaganda da empresa do dia dos namorados de 2018, é possível visualizar 
vários casais homossexuais. Na mensagem, fica claro o suposto posicionamento favorável da empresa 
em relação a diversidade. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=eB4fRQegWFQ (acessado em 03 
de junho de 2018). Além disso, ao publicarem o vídeo no Facebook, vários internautas, ao comentarem 
na postagem, demonstraram um posicionamento negativo em relação ao mesmo justamente por conta 
da posição contrária do proprietário da empresa. Dessa forma, a postagem do vídeo faz parecer que a 
mudança de marketing e propaganda veio apenas para recuperar a imagem da empresa para com a 
opinião pública, uma vez que o vídeo só veio a ser publicado neste ano. Enquanto a concorrente, C&A, 
já vem adequando os seus produtos para o segmento há anos. Ainda assim, a Riachuelo, na mesma 
postagem do Facebook, afirma ser contrária a discriminação e homofobia em sua defesa. Fonte: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10215665214600077&id=163317467414 (acessado 
em 11 de junho de 2018). 
61 O Brasil 200 é um projeto, também camuflado de movimento, criado por diversos empresários 
brasileiros em defesa (de fragmentos) do ideário liberal no sentido de alcançar objetivos e metas que 
possam beneficiar a economia até o ano de 2022, no qual comemora-se os 200 anos da proclamação 
de independência do país.  

https://www.youtube.com/watch?v=eB4fRQegWFQ
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10215665214600077&id=163317467414%20
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senso comum62. Além disso, em uma recente entrevista, Rocha, que é evangélico, diz 

defender a moralização dos costumes em defesa da família e o combate da chamada 

“ideologia de gênero”63. 

Assim, ao mesmo tempo que tais empresas são pressionadas a readequar a 

forma em que apresentam seus produtos para sociedade em consonância com a 

diversidade sexual e de gênero – como forma de garantir a ampliação do lucro e a 

adesão de um novo público consumidor64 –, os seus detentores fazem parte de 

manifestos políticos conservadores que são contrários a perspectiva progressista e 

mais “igualitária”. Expressando, mais uma vez, a incompatibilidade entre os interesses 

do empresariado e as demandas populares. 

Além disso, o Movimento Brasil Livre (MBL) é outra influente organização 

conservadora que tem catapultado para diversos espaços da sociedade a defesa 

incisiva do Escola sem Partido através de notícias falsas65, sobretudo na internet. 

Nesse sentido, a condução e manipulação da realidade por parte desses 

“movimentos”, cuja posição e propostas defendidas se baseiam em fragmentos do 

ideário liberal, se configura como mais um meio adotado para preservar os interesses 

das raízes conservadoras no cenário político-social brasileiro. 

Em relação as demais empresas que, tecnicamente, não estão de modo direto 

afiliadas a nenhuma organização política e alteraram a sua lógica em relação a 

diversidade, percebe-se a adoção de novos mecanismos de marketing e propaganda 

que possam atender e criar um espaço favorável a diversidade. 

O setor empresarial concentra profundamente suas forças na busca da 

ampliação dos seus capitais e investimentos, sendo esse seu objetivo único e central, 

seu propósito enquanto instituição na sociedade. Por isso, elas [as empresas] 

                                                           
62 Ao acessar o site do projeto, é possível identificar os termos expostos no 10º princípio: 
https://www.brasil200.com.br/propostas (acessado no dia 19 de maio de 2018).  
63 É possível acessar a entrevista completa de Flávio Rocha, que também ficou conhecido como o 
candidato do MBL – Movimento Brasil Livre, para o site da revista Época em: 
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/03/flavio-rocha-o-candidato-do-mbl.html (acessado em 
03 de junho de 2018). 
64 Chamemos atenção para o surgimento do pink money. Traduzido para o português, o “dinheiro rosa” 
está atrelado a indústria de produtos e serviços cujo foco é a comunidade LGBT. Essa medida traz 
rebatimentos para o cotidiano da referida comunidade, uma vez que o acesso ao consumo é confundido 
com o acesso aos direitos sociais e políticos.  
65 Ao pesquisar no Google a palavra MBL e fake news, encontra-se uma enxurrada de manchetes que 
comprovam a afirmação de que esta organização compartilha, em seu cotidiano, notícias falsas e 
sensacionalistas: 
https://www.google.com.br/search?ei=wYbtW8GMJenn5gKg4IKYDA&q=mbl+fake+news&oq=mbl+fak
e+news&gs_l=psy-ab.3..0l10.422405.423656.0.424151.9.7.0.0.0.0.306.554.2-1j1.2.0....0...1.1.64.psy-
ab..7.2.553....0.pVvbt6I2b9I (acessado em 15 de novembro de 2018).  

https://www.brasil200.com.br/propostas
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2018/03/flavio-rocha-o-candidato-do-mbl.html
https://www.google.com.br/search?ei=wYbtW8GMJenn5gKg4IKYDA&q=mbl+fake+news&oq=mbl+fake+news&gs_l=psy-ab.3..0l10.422405.423656.0.424151.9.7.0.0.0.0.306.554.2-1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.553....0.pVvbt6I2b9I
https://www.google.com.br/search?ei=wYbtW8GMJenn5gKg4IKYDA&q=mbl+fake+news&oq=mbl+fake+news&gs_l=psy-ab.3..0l10.422405.423656.0.424151.9.7.0.0.0.0.306.554.2-1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.553....0.pVvbt6I2b9I
https://www.google.com.br/search?ei=wYbtW8GMJenn5gKg4IKYDA&q=mbl+fake+news&oq=mbl+fake+news&gs_l=psy-ab.3..0l10.422405.423656.0.424151.9.7.0.0.0.0.306.554.2-1j1.2.0....0...1.1.64.psy-ab..7.2.553....0.pVvbt6I2b9I
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adaptam-se, em geral, às normas jurídicas, legislativas, políticas e sociais dos países 

e/ou regiões que pretendem criar raízes. 

Como exemplo, vejamos a situação da mundializada The Coca-Cola Company 

que, no Brasil e outros países ocidentais, investe em uma política de propaganda 

atrelada a diversidade sexual e identidade de gênero, o que cria a imagem de uma 

empresa favorável a responsabilidade social, cujo os princípios estão vinculados a 

ideia de inclusão. Inclusive, ao acessar o site da empresa no Brasil, é possível 

encontrar um setor especializado sobre o tema, o comitê da Diversidade da Coca-

Cola66 cuja a função é a criação de propagandas. Em contraponto, contraditoriamente 

a mesma empresa é parceira oficial da Edição 2018 da Copa do Mundo, na Rússia, 

país no qual as violações de direitos LGBTs são rotineiras67. Naquele país é crime a 

manifestação homoafetiva em locais públicos ou qualquer forma de expressão que 

esteja atrelada a diversidade sexual, incluindo a manifestação política que pode ser 

considerada “propaganda homossexual”. Portanto, aquele que infringir as leis 

homofóbicas poderão ser detidos, deportados (no caso de turistas) e ainda terem de 

pagar uma multa. A par disso, a Coca não deixou de ser patrocinadora, nem mesmo 

se pronunciou publicamente em relação ao caso, não houve pressão junto a FIFA, 

organizadora do evento, no intuito de negociar com o governo russo uma saída 

plausível para a comunidade LGBT e os turistas que estiverem no país sede. Ou seja, 

essa situação exemplifica o que já foi supracitado, o setor empresarial se mobiliza 

unicamente através da ampliação do seu capital, se adaptando as regras regionais e 

culturais do local. 

Nesse sentido, movidos, mais uma vez, pelo viés econômico, o grande capital, 

ágil e articuloso, compreende a população LGBT como mais um segmento em forma 

de produto capaz de multiplicar os seus capitais. Isto é, a criação de produtos 

específicos para um determinado público, marginalizado e que antes não houvera 

cobertura alguma, propicia a essas empresas uma espécie de remodelagem de 

imagem frente a sociedade. 

                                                           
66 Além do núcleo LGBT, existem também o núcleo de gênero, raça, geração e pessoas com 
deficiência. Disponível em: https://www.cocacolabrasil.com.br/sobre-a-coca-cola-brasil/conheca-o-
comite-de-diversidade-que-criou-as-latinhas-lgbt-que-viralizaram-na-internet (acessado em 23 de 
junho de 2018). Em 2017, os internautas questionaram também o perfil dos funcionários que fazem 
parte justamente do comitê da diversidade: todos homens e brancos 
(https://www.revistaforum.com.br/apenas-homens-brancos-compoem-o-comite-de-diversidade-da-
coca-cola/ acessado em 23 de junho de 2018). 
67 Fonte: https://veja.abril.com.br/mundo/governo-da-russia-alimenta-intolerancia-e-homofobia-no-pais/ 
(acessada em 23 de junho de 2018).  

https://www.cocacolabrasil.com.br/sobre-a-coca-cola-brasil/conheca-o-comite-de-diversidade-que-criou-as-latinhas-lgbt-que-viralizaram-na-internet
https://www.cocacolabrasil.com.br/sobre-a-coca-cola-brasil/conheca-o-comite-de-diversidade-que-criou-as-latinhas-lgbt-que-viralizaram-na-internet
https://www.cocacolabrasil.com.br/sobre-a-coca-cola-brasil/conheca-o-comite-de-diversidade-que-criou-as-latinhas-lgbt-que-viralizaram-na-internet
https://www.revistaforum.com.br/apenas-homens-brancos-compoem-o-comite-de-diversidade-da-coca-cola/
https://www.revistaforum.com.br/apenas-homens-brancos-compoem-o-comite-de-diversidade-da-coca-cola/
https://www.revistaforum.com.br/apenas-homens-brancos-compoem-o-comite-de-diversidade-da-coca-cola/
https://veja.abril.com.br/mundo/governo-da-russia-alimenta-intolerancia-e-homofobia-no-pais/
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Esse processo faz ocasionar o cultivo de uma sensação de que esses entes 

desempenham um papel amigável e plural, ofuscando a sua real intenção em obter 

única e estrategicamente mais lucro. Dessa forma, Wolgang Leo Maar (1983) explicita 

o objetivo da classe capitalista no interior da sociedade no sentido de, a todo 

momento, obter o lucro através da exploração: 

 

Nesta capacidade de interiorização subjetiva das relações objetivas da 
sociedade, e nas consequentes “visões de mundo”, residiria para Lukács um 
referencial que permitiria optar entre várias propostas políticas. Examinando 
as diferenças entre a “visão de mundo” do capitalista e do proletário, ele se 
detém nas “consciências de classe” possíveis em cada caso. O máximo de 
consciência possível à classe capitalista estaria condicionada pela 
necessidade da exploração, da obtenção do lucro, pela eficiência produtiva 
(1983, p. 101). 

 

Para além do que é disseminado pelo senso comum, é possível analisar que a 

construção de um ambiente supostamente mais tolerante não foi um direito dado de 

forma espontânea por meio de supostas atitudes altruístas dos setores hegemônicos. 

Aliás, pelo contrário, há um esforço dos setores conservadores no intuito de apagar 

as conquistas históricas da militância popular e, paralelamente, como já foi exposto, 

transformá-las em possíveis produtos. Por essa lógica, os avanços em relação aos 

direitos civis e sociais – apesar da sua escassez e atual desconstrução – foram 

adquiridos através das lutas coletivas dos movimentos sociais em defesa da liberdade 

em relação a orientação sexual e de identidade de gênero. 

Em contraponto, não podemos negar que a introdução da diversidade de 

gênero na área privada tem seus aspectos positivos, como um produto da mídia, visto 

que a população mais empobrecida, maior público que consome essas mídias68, tende 

a olhar para o diferente sob a ótica de uma perspectiva mais próxima ao da tolerância, 

possibilitando aos sujeitos que são impactados pelo preconceito novas 

particularidades e desdobramentos no seio da sociedade. Porém, essas práticas do 

mundo privado apresentam-se como um fenômeno de natureza contraditória, tendo 

em vista que esses segmentos são ludibriados pelo setor econômico, através do 

acesso ao consumo, em detrimento da possibilidade da real efetivação e ampliação 

de direitos sociais de caráter universal.  

                                                           
68 De acordo com a pesquisa do Ibope de 2014, os mais pobres assistem aproximadamente 6 horas de 

televisão, http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/brasileiro-mais-pobre-passa-mais-de-um-
quarto-do-dia-vendo-televisao-1840 (acessado em 11 de junho de 2018). 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/brasileiro-mais-pobre-passa-mais-de-um-quarto-do-dia-vendo-televisao-1840
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/brasileiro-mais-pobre-passa-mais-de-um-quarto-do-dia-vendo-televisao-1840
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/brasileiro-mais-pobre-passa-mais-de-um-quarto-do-dia-vendo-televisao-1840
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Para além da criação de um espaço que, em tese, é mais tolerante, tal adesão 

claramente não é eficiente o bastante – nem um pouco, já que não é o objetivo da mesma 

– para promover a resolubilidade das expressões do preconceito e o conjunto de suas 

problemáticas, visto que o preconceito vai além do consumo e sua possibilidade de 

acesso posto pelos setores econômicos. Nisso, apresentam inúmeras limitações ao 

se esbarrar em outros fenômenos sociais de natureza ainda mais complexas, como a 

exclusão social ocasionada pela sociedade do capital. Por isso, tais serviços não são 

acessíveis para todos, havendo, dessa forma, somente um perfil de consumidor capaz 

de acessá-lo: o sujeito cuja classe social é privilegiada na sociedade. 

Relembremos o contexto de segregação racial nos Estados Unidos da América 

dos anos de 1960, por exemplo, onde os norte-americanos afrodescendentes se 

organizaram e criaram inúmeras respostas coletivas no sentido de impugnar as leis 

racistas. Apesar das diferenças, os sujeitos políticos que compartilhavam de um mesmo 

sofrimento conduziram-se a buscar, coletivamente, uma saída que fosse capaz de 

solucionar um problema em comum: o fim da segregação. Quer dizer, o movimento social 

é pautado por direcionamentos que sejam capazes de alterar “[...] a realidade social a 

partir da existência de conflitos que não podem ser resolvidos de nenhuma forma” 

(MAAR, 1983, p. 8). Dessa maneira, assim como o movimento negro, entende-se a 

população LGBT como um segmento que tem se organizado no sentido de enfrentar 

as forças conservadoras para alcançar a ampliação e efetivação de direitos civis e 

sociais. 

Deste modo, cabe ressaltar o papel dos movimentos sociais comprometidos 

com a perspectiva classista como meio capaz de propiciar, através das lutas coletivas 

e populares, as alterações reais do conjunto de problemas sociais intencionalmente 

produzidos no seio da sociedade, a questão social. 

 

2.6 Embates ideológicos – a teoria de gênero em contraponto ao discurso conservador 

 

A princípio, faz-se necessário conceber a categoria gênero a partir de um 

pensamento que seja capaz de compreendê-lo enquanto uma construção social em 

contraponto ao determinismo biológico. Dessa forma, Marinho (2017), alicerçada nos 

estudos de Joan Scott, esclarece a questão de gênero como um fenômeno social: 

 

Foi Scott (1990), historiadora feminista norte-americana, que trouxe o olhar 
para a categoria gênero como categoria analítica da vida social, como 
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construção social e como conceito relacional buscando a rejeição ao 
determinismo biológico. Em sua definição clássica, a autora situa gênero nas 
relações de poder. “Gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 
baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 
primeira de significar as relações de poder” (Scott, 1990, p. 14, apud 
MARINHO, 2017, p. 114 e 115). 

 

Assim, compreende-se que as relações desempenhadas pelos sujeitos na 

sociedade perpassam, também, pela questão de gênero que, de acordo com Piscitelli, 

vincula-se “ao caráter cultural das distinções entre homens e mulheres, entre ideias 

sobre feminilidade e masculinidade” (2009, p. 119). Nesse sentido, o conceito de 

gênero refuta a ideia disseminada pelas tradições populares que associam a 

identidade homem e mulher com as características do sexo biológico. Ou seja, as 

padronizações de gênero são construídas no interior da sociedade, como explica a 

autora: 

 

[...] quando nascemos somos classificados pelo nosso corpo, de acordo com 
os órgãos genitais, como menina ou menino. Mas, as maneiras de ser homem 
ou mulher não derivam desses genitais, mas de aprendizados que são 
culturais que variam segundo o momento histórico, o lugar, a classe social 
(PISCITELLI, 2009, p. 124). 

 

Para além da análise de Piscitelli, observa-se que a classificação dos corpos 

se faz presente antes mesmo do nascimento da criança. Atualmente, a título de 

exemplo, tornou-se costume no Brasil a criação de celebrações com o propósito de 

revelar o “sexo” do bebê69 à família onde, de acordo com as imagens encontradas na 

internet70, a decoração se resume na divisão de dois mundos completamente distintos: 

o sexo feminino vinculado a imagem de uma menina na cor rosa e o sexo masculino 

relacionado a imagem de um menino na cor azul. 

Dessa forma, tal problemática, além de reforçar as (pré)concepções de gênero, 

induz a criança, antes mesmo de nascer, a inúmeras regras já estipuladas socialmente 

que faz privá-la de exercer, de fato, a sua infância – e para além dela, atingindo a fase 

adulta – de acordo com as suas próprias vontades, determinando um universo de 

objetos e caminhos. 

                                                           
69 O que antes era conhecido como chá de bebê se tornou chá de revelação. 
70  Todas as imagens encontradas em relação a “chá de revelação” se remetiam unicamente às cores 
azul (menino) e rosa (menina). É possível encontrar o resultado em: 
https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH0JfvlLHbAhXEhpAKHVDTCAkQ_AUICigB&biw=1098&bih=463#imgrc=
tToSS6t ovFqxQM (acessado em 11 de junho de 2018).  

https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isc
https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isc
https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH0JfvlLHbAhXEhpAKHVDTCAkQ_AUICigB&biw=1098&bih=463#imgrc=tToSS6tovFqxQM
https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH0JfvlLHbAhXEhpAKHVDTCAkQ_AUICigB&biw=1098&bih=463#imgrc=tToSS6tovFqxQM
https://www.google.com.br/search?q=ch%C3%A1+de+revela%C3%A7%C3%A3o&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiH0JfvlLHbAhXEhpAKHVDTCAkQ_AUICigB&biw=1098&bih=463#imgrc=tToSS6tovFqxQM
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Esse fenômeno social, a imposição de estereótipos de gênero, se desenvolve 

para fora do seio da maternidade/paternidade no qual se fortalece e se torna 

hegemônico no íntimo das relações sociais. Cria-se a percepção, quase imutável, de 

que a identidade está vinculada ao sexo biológico, sendo este a base material e o 

campo discursivo que se cria a ideia do gênero. 

Por esse motivo, o sujeito que não se encaixa na personificação que lhe foi 

atribuída, seja pela identidade de gênero ou orientação sexual, se esbarra com as 

manifestações pré-concebidas e preconceituosas que se desdobram, inicialmente, 

dentro do espaço familiar e, sobretudo, nas instituições existentes na sociedade: a 

escola, a universidade, os espaços de lazer e cultura, no hospital, no transporte 

público, nas forças armadas, em qualquer estabelecimento privado que possa 

oferecer algum serviço ao público consumidor e outros. 

Por esse ponto de vista, compreende-se que a discussão ao redor das relações 

de gênero e sexualidade, a partir de uma perspectiva de base crítica em consonância 

com o que foi apresentado, tende a questionar a predominância dessas imposições e 

pré-conceitos enraizados do senso comum que, ainda, reforçam a conservância do 

sistema binário de gênero e recusam as sexualidades para além da 

heterossexualidade. 

Com isso, o retorno avassalador das forças conservadoras contrariamente a 

essa perspectiva [em relação a concepção de gênero] tratam, de todas as maneiras, 

de impedir o movimento de discussões em relação ao tema na sociedade, 

principalmente nos espaços educativos. Assim, a criação da repulsa em torno do que 

representa o debate de gênero está diretamente interligada a uma estratégia política 

cujo o intuito é preservar os preceitos morais culturalmente concebidos, em nome da 

proteção da família. Nessa lógica, Furlani (2016) resgata qual é o real objetivo dos 

estudos de gênero no âmbito educacional: 

 

Os Estudos de Gênero são propostas teóricas e reflexões que buscam 
combater violência contra a mulher e as crianças, defendem o respeito às 
diferenças, à diversidade e entendem que a sociedade é plural e a Escola 
deve discutir a exclusão e as formas muitas de preconceito (FURLANI, 2015, 
p. 2). 

 

Ademais, cabe, também, situar quais representações [entes; instituições; grupos 

ou mesmo pessoas] desempenham o papel de impulsionar os valores conservadores e 

como essas atuações se desenvolvem e impactam a vida dos indivíduos e a coletividade. 
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A princípio, como já foi exposto, os preceitos cristãos deixaram historicamente a 

sua marca no que diz respeito a disseminação de convicções religiosas vinculadas ao 

preconceito. Hoje, infelizmente, um número expressivo de representantes da fé, de 

religiões e religiosos, ainda reitera uma perspectiva [com suas especificidades 

contemporâneas] em concordância com os fundamentos das doutrinas bíblicas que 

expressam, de forma clara, um posicionamento intolerante quanto a questão da 

orientação sexual [para além da heterossexualidade] e identidade de gênero. Com base, 

mais uma vez, em Borrillo (2010), compreende a atuação da Igreja da seguinte forma: 

 

Apesar da mudança de tom, subsiste a homofobia católica. E, em vez, de 
lançar os sodomitas na fogueira, trata-se, agora, de acolhê-los com 
compaixão a fim de que, na melhor das hipóteses, eles fiquem curados e, na 
pior, possam viver na abstinência (BORRILLO, 2010, p. 59). 

 

Ainda que o seu posicionamento tenha se alterado, é interessante salientar que 

tais religiões cristãs, em sua maioria, ainda compreendem a homossexualidade como 

uma perversidade, doença ou pecado. Isto é, houve uma redução no que diz respeito 

a hostilidade, não havendo uma intervenção direta que ligue essas instituições às 

mortes da população LGBT. Porém, é possível também afirmar que muitas delas 

foram conduzidas por meio de um discernimento que está paralelamente atrelado a 

doutrina cristã, como, por exemplo, os casos de suicídio. Essa visão tem impulsionado 

a disseminação de um possível tratamento para as homossexualidades, através das 

terapias de reversão sexual, remontando o período de patologização da 

homossexualidade na década de 1980/90. 

Convém ressaltar, também, o crescimento das religiões evangélicas no Brasil 

no qual os seus fiéis, com base o Censo Demográfico 201071, passaram de 15,4% em 

2000 para 22,2% em 2010. Um salto bastante expressivo de mais de 7% em relação 

a década passada, comprovando que o segmento é o que mais cresce no país. Ainda 

assim, as previsões demonstram que esse número pode ter crescido ainda mais, uma 

vez que já se passaram 8 anos da conclusão da pesquisa. Inclusive, de acordo com 

representações do IGBE72, até 2040 os evangélicos serão, provavelmente, a maioria 

                                                           
71 É possível encontrar o referido dado na página 91 do documento digital do Censo Demográfico do 
ano de 2010, características gerais da população, religião e pessoas com deficiência.  
72 De acordo com o estudo “A dinâmica das filiações religiosas no Brasil entre 2000 e 2010”, na página 

169, do professor José Eustáquio Diniz Alves da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. É possível 
acessar o documento em: https://revistas.pucsp.br//index.php/rever/article/view/14570 (acessado em 
01 de junho de 2018).  

https://revistas.pucsp.br/index.php/rever/article/view/14570
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de religiosos no Brasil, ultrapassando até mesmo os católicos. Torna-se importante 

salientar que o conservadorismo não está somente entre os evangélicos, mas também 

entre os católicos. 

Atrelado a isso, evidencia-se, também, o aumento expressivo de 

representantes religiosos, basicamente de cristãos fundamentalistas (sejam 

evangélicos ou católicos), na cena política. Aliás, criou-se a partir da ascensão desses 

segmentos a chamada “bancada da bíblia” que vem movimentando pautas 

ultraconservadoras e fundamentalistas nos espaços deliberativos da Câmara dos 

Deputados em Brasília. É interessante frisar que, além da “bancada da bíblia”, existem 

também as bancadas da “bala” (no qual representa os interesses da indústria 

armamentista, impondo, por exemplo, o fim do estatuto do desarmamento e 

defendendo pautas similares) e do “boi” (que representa os privilégios dos setores 

agrários e pecuaristas). Juntas, elas são conhecidas – sobretudo na internet – como 

a “bancada BBB”. 

Em resumo, nota-se, por exemplo, o projeto de lei Nº478 Estatuto do 

Nascituro73 que propõe conceder direitos aos embriões e fetos, inclusive daqueles que 

forem frutos de uma gravidez gerida por meio do estupro, proibindo a realização de 

abortos desses casos que, ainda, é legalizado. Incide, aqui, diretamente na questão 

da perspectiva de direitos da mulher em relação ao seu próprio corpo. Além dele, há 

também um outro projeto que hora ou outra volta a ser discutido pela bancada, o 

projeto de lei Nº 4931/201674, mais conhecido como “cura gay”. O projeto insiste em 

promover o suposto e necessariamente impossível tratamento ao paciente 

diagnosticado com “transtornos de orientação sexual”. É interessante frisar que a 

OMS não reconhece, desde 1990, a homossexualidade como doença. Aliás, nenhuma 

das orientações sexuais do movimento LGBT é reconhecida como doença. 

Para mais, é fundamental analisar esse movimento, onde religiosos 

fundamentalistas tomam a política como espaço para debater as suas doutrinas nos 

processos legislativos – contrapondo os fundamentos do estado laico democrático de 

direito – como mais um golpe conservador que tem tomado proporções que viabilizam 

                                                           
73 Projeto de lei Nº478 Estatuto do Nascituro: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=718396&filename=SBT+1+
CSS F+%3D%3E+PL+478/2007 (acessado em 01 de junho de 2018). 
74 Projeto de lei Nº 4931/2016: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3FE39354FC5822699C44
6E 0C5D25A668.proposicoesWebExterno2?codteor=1448894&filename=PL+4931/2016 (acessado 
em 01 de junho de 2018). 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=718396&filename=SBT+1+CSS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=718396&filename=SBT+1+CSS
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=718396&filename=SBT+1+CSSF+%3D%3E+PL+478/2007
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3FE39354FC5822699C446E0C5D25A668.proposicoesWebExterno2?codteor=1448894&filename=PL+4931/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3FE39354FC5822699C446E0C5D25A668.proposicoesWebExterno2?codteor=1448894&filename=PL+4931/2016
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=3FE39354FC5822699C446E0C5D25A668.proposicoesWebExterno2?codteor=1448894&filename=PL+4931/2016
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perigosamente a criação de um ambiente antidemocrático, hostil e danoso para a 

diversidade. 

A propósito, não há como não associar o retorno avassalador do 

conservadorismo e sobretudo do fanatismo religioso com a “caçada anti-gênero” que 

tem se estabelecido em todo o solo nacional, estimulada principalmente por esses 

segmentos já citados. 

Seguindo tal lógica, as instâncias conservadoras, por exemplo, insistem em 

“apelidar” o conceito de gênero (sobretudo em relação a identidade de gênero), 

reconhecido a nível mundial, de forma pejorativa de: “ideologia de gênero”. Por conta 

disso, esse último vem sendo utilizado por diversos meios de comunicação – uma vez 

que se tornou rotineiro aderir tal expressão –, como o termo em evidência que se 

relaciona às discussões de gênero, substituindo, em alguns casos, o próprio conceito 

real. 

Essa tendência reacionária, que se difere do movimento de outros países 

ocidentais75, proporciona um contexto obscuro de perseguição, a lá ‘caças às bruxas’, 

em relação aos sujeitos que são favoráveis a tal perspectiva. Inclusive, a onda 

conservadora propicia, ao ser afrontada pelo risco de mudança, o cerceamento da 

liberdade profissional daqueles que abordam ou utilizam o referido debate como área 

de pesquisa76. 

Além disso, outro fator que demonstra de forma clara tal perseguição ao tema 

é a censura aos movimentos e exposições artísticas, seja por ações jurídicas ou por 

repercussões negativas. Citemos como exemplo, o duplo cancelamento de eventos 

que abordavam a questão de gênero apenas no mês de setembro de 2017: a 

exposição “QueerMuseu” na cidade de Porto Alegre e a peça teatral “O Evangelho 

Segundo Jesus, Rainha do Céu” que traz o famoso personagem bíblico (Jesus) no 

corpo de uma mulher transgênero. 

 

                                                           
75 Em vários países da Europa a temática vem ganhando cada vez mais espaço. Tenhamos como 
exemplo a Irlanda – país onde a maioria é católica – no qual, ao contrário do Brasil em que se 
manifestam forças contrárias, o aborto foi aprovado por meio de um referendo popular com quase 70% 
a favor da causa. Ainda em relação aos países do mesmo continente, apenas a Polônia e Malta proíbem 
o aborto. (Fonte: https://oglobo.globo.com/sociedade/irlanda-aprova-legalizacao-do-aborto-com-664-
de-votacao-popular-22720890 (acessado em 02 de junho de 2018).  
76 Chamemos atenção para o caso da filósofa Judith Butler que foi perseguida e agredida no aeroporto 
de Congonhas em São Paulo. Vale lembrar que, apesar de não ter vindo para discutir sobre a questão 
feminista ou a teoria queer, o que motivou a agressão foi justamente a defesa do tema. (Fonte: 
https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-congonhas-antes-
de-deixar-sao-paulo.html (acessado em 02 de junho de 2018).  

https://oglobo.globo.com/sociedade/irlanda-aprova-legalizacao-do-aborto-com-664-de-votacao-popular-22720890
https://oglobo.globo.com/sociedade/irlanda-aprova-legalizacao-do-aborto-com-664-de-votacao-popular-22720890
https://oglobo.globo.com/sociedade/irlanda-aprova-legalizacao-do-aborto-com-664-de-votacao-popular-22720890
https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html
https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html
https://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/11/filosofa-judith-butler-e-agredida-em-congonhas-antes-de-deixar-sao-paulo.html
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2.7 As manifestações do preconceito no espaço educacional 

 

Em primeiro lugar, recapitulando um termo de Marx, é necessário compreender 

a escola como uma superestrutura que, no interior da sociedade, se revela enquanto 

um sistema de poder, exercendo, dessa forma, uma capacidade de influência. Com 

base nisso, Alexandre Bortolini e Luan Cassal (2010) explicitam, de forma clara, que 

aspectos são esses: 

 

As políticas públicas são um dos elementos que se articulam na rede 
cotidiana na escola. Junto com ela se misturam questões relacionadas à 
comunidade onde a escola está inserida; as significações simbólicas que os 
sujeitos trazem para dentro dessa escola e a própria conformação da cultura 
escolar que vai ali se construindo; aspectos religiosos, trazidos pela 
comunidade ou por movimentos sociais que demandam, criticam, invadem a 
escola; e diferentes sujeitos, que articulam suas trajetórias construindo as 
relações de poder que conformam esse ambiente (BORTOLINI e CASSAL, 
2010, p. 6). 

 

Com base na análise do autor, compreende-se que os sujeitos inseridos no 

cotidiano institucional estão diretamente interligados à constituição das relações de 

poder. Nesse sentido, é possível traçar um paralelo em relação ao posicionamento da 

juventude referente ao tema ‘diversidade sexual’ com base em dois estudos de épocas 

distintas. 

De acordo com a pesquisa da UNESCO realizada em capitais do Brasil com 

jovens do ensino médio, 39,7% dos estudantes do sexo masculino, especificamente 

da cidade do Rio de Janeiro, não gostariam de ter homossexuais colegas de classe 

e, além disso, 23,2% consideraram que a homossexualidade é uma doença. Após 13 

anos da pesquisa da UNESCO, uma outra foi realizada pela FLACSO – Faculdade 

Latino-Americana de Ciências Sociais e MEC – Ministério da Educação, porém sob o 

foco das percepções dos alunos, de 15 a 29 anos, em relação a temas considerados 

polêmicos, de acordo com a modalidade de ensino (EJA – Educação de Jovens e 

Adultos, EM – Ensino Médio Regular e PJU – Projovem Urbano)77. 

Ao que se refere às questões da diversidade sexual e de gênero, 52,5% são 

contrários a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. Em contraponto, 

curiosamente 85,9% apoiam a adesão de programas contra o preconceito nas 

                                                           
77 A pesquisa, anexada em “Juventudes na Escola, sentidos e buscas: porque frequentam?”, conseguiu 
atingir um total de 8.283 estudantes, sendo 69,4% do ensino médio regular (EM), 24,0% dos cursos de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 6,7% do Projovem Urbano (PJU).  
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escolas78. Portanto, apesar das transformações já alcançadas, tem-se preservado um 

ambiente que está ainda em consonância com perspectivas de natureza 

preconceituosa e, até mesmo, repressiva. 

Contudo, nem sempre tais manifestações são tão evidentes quanto aparentam 

ser, o preconceito não se expressa apenas através da violência física, há outras 

maneiras intensamente veladas e traiçoeiras de transmissão da LGBTfobia79, como, 

por exemplo, a agressão verbal e, sobretudo, a “falsa aceitação”. Assim como foi 

afirmado anteriormente nos outros itens, a tese de que a sociedade tolera a 

homossexualidade é nula quando, também, encontramos posicionamentos que 

afirmam o respeito quanto “a escolha” (em relação a orientação sexual ou identidade 

de gênero) do sujeito, mas não aceitam “a condição” de homossexual80.  

Assim, com base nas pesquisas já apresentadas, observam-se duas etapas na 

companhia de manifestações discursivamente preconceituosas a partir de aspectos 

históricos e sociais distintos. A primeira adota, de forma clara e descarada, uma 

postura agressivamente homofóbica e a segunda se expressa sob um olhar aparente 

de respeito, porém, de forma controversa, baseado nos mesmos fundamentos da 

primeira. Por esse ângulo, Abromovay (2015) expressa de quais princípios, em geral, 

se originam tal problemática: 

 

A postura crítica à orientação sexual não heteronormativa é, em muitos 
casos, explicitamente justificada tanto por alinhamento religioso como por 
moralismo, considerando que tal orientação viria abalar os valores 
pretendidos [...] (ABROMOVAY, 2010, p. 175). 

 

Citemos, a título de exemplo, a efervescência conservadora, a partir de 2011, 

de posicionamentos e ações contrárias à discussão da homofobia nos espaços 

educacionais, o que motivou o indeferimento do material anti-homofobia (conhecido 

popularmente como kit gay) proposto pelo governo. Sob a justificativa de que o 

                                                           
78 Os dados em questão podem ser encontrados na página 169.  
79 Mesmo o termo não sendo utilizado no Brasil, é importante reiterar que a LGBTfobia é praticamente 
um sinônimo para homo/lesbo/transfobia, é o preconceito em relação a orientação sexual e/ou de 
identidade de gênero que se diferem do padrão hegemônico.  
80 Cabe ressaltar que essa afirmação bastante corriqueira encontra-se, também, na página 174 da 
pesquisa sobre a opinião de jovens em relação a temas polêmicos [anexada em “Juventudes na Escola, 
sentidos e buscas: porque frequentam?”], fundamentada a partir de registros de grupos focais onde os 
testemunhos dos jovens iam ao encontro de posicionamentos similares ao de “respeitar, mas não 
necessariamente aceitar”.  
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programa seria capaz de “incentivar” a homossexualidade e promiscuidade81, as 

forças retrógradas – partidos extremistas, grupos reacionários, religiosos 

fundamentalistas e outros – propagaram, de forma proposital, materiais falsos82 no 

sentido de prejudicar a imagem do projeto para que o mesmo não fosse 

implementado. Dessa forma, essas informações deturpadas e sensacionalistas foram 

cruciais para obter o apoio da opinião pública, gerando, assim, certa tensão negativa 

que motivou o cancelamento do projeto pela presidenta Dilma Rousseff, cedendo, 

assim, às pressões dos setores conservadores.  

Na realidade, o projeto Escola sem Homofobia, custeado pelo Ministério da 

Educação e apoiado por associações da sociedade civil83, consistia em proporcionar 

ações políticas e sociais atreladas à defesa dos direitos humanos. Ademais, 

pretendia-se construir um espaço capaz de possibilitar o respeito no que tange a 

orientação sexual e identidade de gênero e, paralelamente, o combate da homofobia 

nas escolas brasileiras a partir de materiais didáticos específicos. Com base nisso, 

Junqueira (2008), reafirma: 

 

Diante do anseio de construirmos uma sociedade e uma escola mais justas, 
solidárias, livres de preconceito e discriminação, é necessário identificar e 
enfrentar as dificuldades que temos tido para promover os direitos humanos 
e, especialmente, problematizar, desestabilizar e subverter a homofobia. São 
dificuldades que se tramam e se alimentam, radicadas em nossas realidades 
sociais, culturais, institucionais, históricas e em cada nível da experiência 
cotidiana. Elas, inclusive, se referem a incompreensões acerca da homofobia 
e de seus efeitos e produzem ulteriores obstáculos para a sua compreensão 
como problema merecedor da atenção das políticas públicas (JUNQUEIRA, 
2009, p. 13). 

 

Chamemos a atenção, por exemplo, para uma discussão atual que tem se 

perpetuado em relação a possibilidade de utilizar o nome social nas dependências do 

espaço educacional (e para além dele). Essa medida, que já foi autorizada pelo MEC84 

                                                           
81 Com base em uma perspectiva quase reacionária que reitera a ideia do preconceito, as orientações 
sexuais e identidades de gênero que se diferem do padrão socialmente aceito são tidas como 
depravadas e promíscuas.  
82 Ao digitar “kit gay” na ferramenta de pesquisa do google, na internet, é possível identificar várias 
imagens que não condizem com o projeto real e que buscam, de forma clara e intencional, manchá-lo. 
Além dessas, circulam na internet inúmeras cartilhas falsas como nome do projeto possibilitam o 
mesmo resultado. É possível acessar o link da pesquisa em: 
https://www.google.com.br/search?q=kit+gay&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuu9H67
sLbAhXJlJAKHQCoB-sQ_AUICigB&biw=1099&bih=442#imgrc=MPRs_ge-8AWqsM (acessado em 07 
de junho de 2018). 
83 Entes em defesa da diversidade sexual e de gênero. 
84 Para mais, é necessário compreender que tal medida é, na realidade, um paliativo para que os 
sujeitos possam, no futuro, alterar o nome em seus documentos oficiais. É possível acessar a resolução 

https://www.google.com.br/search?q=kit+gay&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuu9H67sLb
https://www.google.com.br/search?q=kit+gay&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuu9H67sLb
https://www.google.com.br/search?q=kit+gay&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiuu9H67sLbAhXJlJAKHQCoB-sQ_AUICigB&biw=1099&bih=442#imgrc=MPRs_ge-8AWqsM
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– por mais que a mesma não seja o suficiente para que esse direito seja realmente 

assegurado, uma vez que se esbarra na impossibilidade de adesão social em relação 

a questão jurídica, onde nem sempre é realmente reconhecida pela sociedade. Isto é, 

uma lei ou uma ordem jurídica, tangente às questões de vigência e validade, nem 

sempre é aplicada, dependendo, dessa forma, da eficácia da norma social –, não é só 

um passo favorável, mas também um indício de que a temática tem, de certa forma, 

avançado e conquistado a garantia e consolidação em relação aos direitos básicos e, 

inclusive, do reconhecimento de sua própria existência ao menos no que tange os 

ditames burocráticos. Mesmo que haja, por parte dos setores retrógrados e 

preconceituosos, mal-estar e discordância no que diz respeito a questão. 

Dessa forma, cabe compreender que os esforços necessários para superar as 

barreiras do preconceito está diretamente atrelado às estratégias de investimento em 

um cotidiano educativo capaz de promover atividades e debates, seja com os 

estudantes ou professores, vinculadas a uma perspectiva de direitos humanos. 

 

2.8 Tempos sombrios 

 

A análise a seguir busca alcançar um paralelo entre grandes dramatizações da 

ficção que abordam, de alguma maneira, uma perspectiva crítica em relação à 

chegada de tempos nebulosos – leia-se fim dos tempos – com as consequências 

atuais do mundo real.  

Na produção cinematográfica da Disney baseada na clássica obra de 

Shakespeare: Hamlet, O Rei Leão (1994) é Mufasa, monarca da selva que se torna 

vítima fatal de um golpe arquitetado pelo próprio irmão (Scar) após o nascimento do 

seu sobrinho (Simba), uma vez que este último representa na linha de sucessão o 

próximo rei e, aos olhos de Scar, a perda definitiva da coroa. O fato é que a chegada 

de Scar ao trono acarretou aos habitantes da selva um novo desagradável período, 

de opressiva penúria, concretizado por via da adesão das hienas, episódio central 

para a resolução do plano orquestrado pelo novo rei. As hienas, nessa breve análise, 

são personagens fundamentais para a consistência e desenvolvimento do governo 

golpista, tornando-se, dessa maneira, braço direito do mesmo.  

                                                           
do MEC em: http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/30000-uncategorised/61941-nome-
social (acessado em 11 de junho de 2018).  

http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/30000-uncategorised/61941-nome-social
http://portal.mec.gov.br/observatorio-da-educacao/30000-uncategorised/61941-nome-social
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Assim como o golpe de Scar em o Rei Leão (1994), a ascensão d’“aquele cujo 

nome não deve ser pronunciado” em Harry Potter (1998-2007); a vingança de Darth 

Vader em Star Wars (1977); o despertar do Apocalipse em X-men – Apocalipse (2016) 

e, por último, o massacre cometido por Thanos em Os Vingadores: Guerra Infinita 

(2018) reforçam, dentro de infinitos contextos literários e cinematográficos, o 

surgimento de tempos sombrios que não são, de fato, interpretados de maneira crítica, 

pelos sujeitos do mundo real, em conjunto com a atual cena política e social de nível 

global.  

O contexto de Game of Thrones (2011 - atual) também demonstra a 

importância da análise aqui pretendida quando observado da seguinte forma: 1) a 

existência do inverno (a existência da ideologia conservantista), 2) conjugada com a 

pouca periculosidade que a sociedade lhe confere ao vislumbrá-lo apenas em 

perspectiva histórica (distanciamento da realidade pelo sentimento de direito 

adquirido), 3) e, ainda, por não relacioná-lo à lenda do Rei da Noite e de seus fiéis 

Caminhantes Brancos (visão dissociada do símbolo e da ideologia), 4) são uma 

combinação favorável para que as forças ocultas atuem com maior liberdade na 

conversão de sujeitos em soldados zumbis recém criados (articulação política para 

dominação social), 4.1) e, ainda, na transformação de bebês humanos em futuros 

Caminhantes Brancos (utilização da geração seguinte para perpetuação natural da 

ideologia imposta). Em outros termos, trazendo essa questão para o mundo real: 1) 

avista-se a existência de uma onda conservadora 2) cuja vinda é ignorada por aqueles 

que acreditam na história como um fenômeno de desenvolvimento linear 3) e que, 

portanto, analisam os representantes desvinculados do movimento político que 

representam, acreditando que, v.g., nunca irão eleger alguém similar à Hitler porque 

esse já se encontra enterrado na história. 4) Nesta senda, com fulcro na criação de 

uma grande massa de manobra, os representantes têm maior facilidade para se 

articular politicamente no convencimento e alienação social 4.1) com vistas à 

revitalização desses efeitos por uma nova geração que, nascida dentro de uma 

perspectiva carente de plenitude, verá no modelo imposto um modelo natural. 

Nesse sentido, demonstra-se como fator crucial o contexto político pré-

estabelecido (antes, durante e após) dessas eleições no intuito de esclarecer para os 

desavisados em que pé, político e social, se encontra este país: de ocorrências 

antidemocráticas e antipopulares que são validadas e reiteradas por uma parcela 

relevante da população. Bandeiras essas que, de maneira evidente, colocam-se a 
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frente dos direitos conquistados e são hasteadas, surpreendentemente, por sujeitos 

que não se reconhecem enquanto classe necessariamente desfavorecida no jogo 

político em contraditória vigência. Em parte, por ter alcançado um patamar social e 

econômico próximo ao da classe média, essas pessoas, ao rejeitarem a ideia de 

pertencimento de classe, facilitam a introdução de medidas suicidas contrárias aos 

seus próprios direitos políticos, econômicos e sociais. 

Obviamente, os resultados dessa empreitada não foram contabilizados e estão 

apenas em sua fase prematura, porém, nota-se os seus imediatos impactos em 

consequência das vitórias de figuras racistas, machistas e LGBTfóbicas que, ao serem 

legitimadas nas urnas, mostram-nos o quanto essas arbitrariedades são relevadas e, 

de fato, reconhecidas pelo eleitorado.  

Para aqueles que buscam culpar um partido, imagem ou sujeito, convém, 

ainda, sinalizar que o avanço do (neo)conservadorismo transformou-se em um 

fenômeno de natureza mundial, concretizado, principalmente, a partir da vitória de 

Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos da América em janeiro de 

2017. Aliás, outros representantes estatais tornam a referida lista ainda mais 

avantajada: Viktor Orban do Fidesz – União Cívica Húngara (centro-direita) como 

primeiro ministro da Hungria em 2010, Vladimir Putin do Rússia Unida (centro-

conservador) como presidente da Rússia em 2012, Sebastian Kurz do Partido Popular 

Austríaco (cristão-conservador) como chanceler da Áustria em dezembro de 2017. Na 

América do Sul, Sebastian Piñera do Partido Renovación Nacional (centro-direita) 

como presidente do Chile em 11 de março de 2014, Mauricio Macri do Proposta 

Republicana (centro-direita) como presidente da República da Argentina em 10 de 

dezembro de 2015 e o ex-militar Mario Abdo Benítez do Partido Colorado (direita) 

como presidente do Paraguai em 15 de agosto de 2018. 

Nesse sentido, o Brasil não se fez vanguarda em relação aos países citados e, 

assim, seguiu por um projeto de sociedade à direita. Comprovaram-se, aqui, a 

hipótese de que há uma força imperante radicalmente conservadora alavancada em 

quase todos os cantos – exceto o nordeste do país – que veio a ser reafirmada nos 

últimos anos, sobretudo em 2018.  
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CAPÍTULO III 

O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE EM MACAÉ E OS 

DESDOBRAMENTOS DO PRECONCEITO EM RELAÇÃO À ORIENTAÇÃO 

SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO DOS ESTUDANTES 

 

“Todo preconceito impede a autonomia do [ser 

humano], ou seja, diminui sua liberdade relativa 

diante do ato de escolha, ao deformar e, 

conseqüentemente, estreitar a margem real de 

alternativa do indivíduo.” 

Agnes Heller 

 

“Liberdade, essa palavra que o sonho humano 

alimenta que não há ninguém que explique e ninguém 

que não entenda!”  

Cecília Meireles 

 

A princípio, se fez necessário compreender, brevemente, o significado histórico 

e político-social por de trás das escolas técnicas, analisando, dessa maneira, as 

ordens hegemônicas atendidas, o seu público alvo e comparando-os aos dilemas da 

atualidade, sobretudo em relação as problemáticas do Instituto Federal Fluminense 

(IFF) campus Macaé.  

Quer dizer, busca-se, em primeiro, compreender o desenrolar de mais de um 

século de existência, analisando os seus feitos e consequências provocados na 

sociedade brasileira para que, em seguida, a questão do preconceito de (identidade 

de) gênero e sexualidade no espaço educacional (de nível federal) seja realmente 

discutido.  

Para isso, tem-se como base os documentos institucionais e públicos para a 

análise do seu histórico enquanto instituição educacional e, especialmente, a pesquisa 

referente ao preconceito LGBTfóbico no campus Macaé – alcançando os objetivos 

centrais desse trabalho.  

 

3.1 O surgimento do padrão de formação educacional federal e a criação do campus 

Macaé  
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Assim como foi analisado no primeiro capítulo, o surgimento das antigas 

Escolas de Aprendizes Artífices (1909) – os atuais Institutos Federais – atendia 

necessariamente a uma determinada ordem socioeconômica: a criação de mão-de-

obra especializada para jovens carentes adentrarem os recém-formados, escassos e 

atrasados, setores da economia industrial brasileira. Em consequência, foi em 23 de 

setembro de 1909 que o então presidente da República dos Estados Unidos do 

Brasil85, Nilo Peçanha, assinou o decreto 7.56686 que possibilitou a criação de pelo 

menos 19 instituições públicas, gratuitas e de nível técnico sendo elas custeadas e de 

responsabilidade da União. 

Em 109 anos completados em 2018, as escolas federais de ensino técnico 

passaram por inúmeros contextos de reformulações: de Aprendizes Artífices para 

Liceus Industriais na Era Vargas introduzidos na Constituição de 1937 como função 

estatal para desenvolvimento econômico. De Liceus Industriais para Escolas 

Industriais Técnicas (EITs) na década de 1940. E, por fim, na promoção de tecnólogos 

por meio dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) na década de 

1970 até o ano de 2008 desenvolvendo-se a expansão dos Institutos Federais através 

dos governos petistas dos presidentes Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff87.  

Inaugurado em 29 de julho de 199388, o campus Macaé foi construído através 

da parceria entre a prefeitura do município e a estatal Petrobrás como fragmento da 

sede do CEFET de Campos dos Goytacazes. A Unidade de Ensino Descentralizada 

– UNED de Macaé, forma pela qual antes se intitulava os polos localizados fora do 

município sede, passou a ser referência regional em ensino técnico, atendendo 

estudantes da própria cidade, de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Cabo Frio 

(Segundo Distrito), Carapebus, Conceição de Macabu e outras localidades, 

mantendo, ainda, sua relação com o IFF/centro em Campos dos Goytacazes. 

                                                           
85 Forma pela qual o país era nomeado: Estados Unidos, em referência aos Estados norte-americanos, 
do Brasil, troca-se a letra s pelo z.  
86 O decreto em questão pode ser encontrado na internet pelo site da Câmara dos Deputados: 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-
publicacaooriginal-1-pe.html (acessado em 19 de outubro de 2018).  
87 É possível encontrar parte da história do ensino técnico no Brasil no site do governo federal: 
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2011/10/surgimento-das-escolas-tecnicas 
(acessado em 19 de outubro de 2018).  
88 No site da instituição, é possível encontrar o seu histórico em: http://portal1.iff.edu.br/nossos-
campi/macae/apresentacao-1 (19 de outubro de 2018). Além disso, no próprio documento do 
Regimento Interno da instituição encontra-se parte da história do campus Macaé, o referido documento 
pode ser encontrado nas referências desse trabalho ou em: http://portal1.iff.edu.br/nossos-
campi/macae/noticias/consulta-publica-para-regimento-interno (acessado em 20 de outubro de 2018).   

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2011/10/surgimento-das-escolas-tecnicas
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/apresentacao-1%20(19
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/apresentacao-1%20(19
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/noticias/consulta-publica-para-regimento-interno
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/noticias/consulta-publica-para-regimento-interno
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Em relação ao seu propósito, de nível federal e associada às outras entidades, 

o atual Instituto Federal Fluminense – IFF visa aplicar um projeto específico de 

educação cujo objetivo está vinculado à oferta de ensino profissionalizante e 

tecnológico que seja de capaz de qualificar “cidadãos com vistas à atuação 

profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional (Estatuto do Instituto Federal Fluminense, 

2017, p. 4)”. Nisso exposto, é possível compreender que a sua finalidade, ou melhor, 

a potência motriz institucional, está, de fato, associada à formação de profissionais 

qualificados no intuito de atuarem necessariamente nos mercados de trabalho, 

sobretudo entre os bairros, redondezas e regiões contemplados com a extração do 

Petróleo. Inclusive, este último deu ao município de Macaé o apelido de capital 

nacional do Petróleo, sendo este o fator que, de certa maneira, subjuga aqueles que 

residem ou dependem da cidade a essa indústria. 

Por meio de uma breve pesquisa, foi possível identificar a existência de 15 

campus espalhados pelo interior do Estado do Rio de Janeiro89, eles estão atrelados 

à sede da reitoria do IFF em Campos dos Goytacazes no qual essa ampliação mais 

tensa foi oriunda da junção dos antigos CEFETs a partir de 2008. Assim como as 

universidades de ensino público e gratuito, há um Estatuto, ou seja, um conjunto de 

regras pré-estabelecidas para a formulação e execução do “projeto IFF” no qual todos 

os campi estão necessariamente incluídos. Nesse documento é possível encontrar, 

bem como mostra o Art. 3º, fundamentos básicos e prioritários a serem aplicados, 

como a adesão de uma gestão democrática, o compromisso com a justiça social, 

meio-ambiente, cidadania e ética90 e, ainda assim, o compromisso com a educação 

inclusiva e emancipatória também são questões reafirmadas no mesmo item91. Apesar 

disso, com base no Estatuto, os campi possuem autonomia para a criação de 

                                                           
89 A Reitoria (Campos Goytacazes), campus Bom Jesus de Itabapoana, campus Cabo Frio, campus 
Avançado de Cambuci, campus Centro (Campos dos Goytacazes), campus Guarus, campus Itaboraí, 
campus Itaperuna, campus Macaé, campus Avançado de Maricá, campus Quissamã, campus Santo 
Antônio de Pádua, campus Avançado de São João da Barra, Centro de Referência em Tecnologia, 
Informação e Comunicação na Educação (Campos dos Goytacazes) e Polo de Inovação Campos dos 
Goytacazes.   
90 Inciso I.  
91 Inciso IV. 
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Regimento Interno92 e colegiados, porém, tendo esse que atender primeiramente os 

princípios do Regimento Geral do IFF93.  

Em contraponto, adentrando para o contexto econômico da cidade de Macaé, 

após grande crise econômica entre 2015 e 201794, os resultados da zona petrolífera 

foram tão catastróficos que motivou a demissão em massa de pelo menos 50 mil 

trabalhadores que dependiam direta ou indiretamente da zona petrolífera. Por isso, 

evidencia-se que o impacto dessa realidade trouxe não só um futuro de incertezas, 

mas também uma nova e desagradável transformação no que diz respeito ao próximo 

passo do estudante após o fim do seu curso no IFF campus Macaé, uma vez que o 

mesmo seria, muito provavelmente, empregado por essa indústria.  

O fato é que, por mais que o estudante entre na instituição motivado a se tornar 

um tecnólogo, seja por uma pressão familiar ou não, esse acaba não sendo realmente 

o seu desfecho. Na prática, com base nos discursos dos profissionais, o estudante 

permanece na instituição por conta da qualidade elevada do ensino médio, comparado 

às escolas estaduais, municipais e até mesmo particulares, possibilitando, dessa 

forma, um resultado superior nos vestibulares, sobretudo no ENEM. Inclusive, de 

acordo com o jornal ‘A Gazeta’, o campus IFF de Macaé está entre os 10 Institutos 

Federais com o melhor desempenho no ENEM.  Dessa maneira, parte dos formandos 

do IFF/Macaé também passaram a utilizar a formação adquirida – considerada de 

excelência pela comunidade – como preparação para o vestibular, estratégia essa 

para enfrentar os resultados da escassez de empregos proporcionados pela crise 

econômica. 

Para mais, os fatores que devem ser ressaltados são as condições estruturais 

e, porque não culturais, que geralmente são oferecidas pelos Institutos Federais, 

sendo esse um padrão institucional, o investimento em um conjunto de serviços que 

se assemelham às universidades públicas. Como por exemplo, a assistência 

estudantil e todo o seu suporte em relação ao estudante (as bolsas e auxílios, os 

                                                           
92 O Regimento Interno do IFF campus Macaé pode ser encontrado no site institucional em: 
http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/noticias/consulta-publica-para-regimento-interno 
(acessado em 20 de outubro de 2018).  
93 O regimento Geral do IFF pode ser encontrado no site institucional em: 
http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/legislacao/regimento-geral-do-iff/view (acessado em 20 
de outubro de 2018).  
94 O portal G1 de jornalismo dedicou uma reportagem sobre a situação da cidade: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/08/14/trilha-do-voto-capital-do-
petroleo-macae-sente-a-crise-e-tem-ate-praca-dos-desempregados.ghtml (acessado em 19 de 
dezembro de 2018). 

http://portal1.iff.edu.br/nossos-campi/macae/noticias/consulta-publica-para-regimento-interno
http://portal1.iff.edu.br/conheca-o-iffluminense/legislacao/regimento-geral-do-iff/view
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/08/14/trilha-do-voto-capital-do-petroleo-macae-sente-a-crise-e-tem-ate-praca-dos-desempregados.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/eleicoes/2018/noticia/2018/08/14/trilha-do-voto-capital-do-petroleo-macae-sente-a-crise-e-tem-ate-praca-dos-desempregados.ghtml
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acompanhamentos sociais, psicológicos e nutricionais), o acesso à monitoria, esporte 

(natação, futebol, basquete e outros), a música, teatro e cultura (havendo bolsa com 

remuneração para monitoria, esporte, música e cultura). A presença de um conjunto 

de serviços de qualidade é, de fato, reconhecida tanto pelos estudantes, professores 

e pela comunidade local, porém, torna-se evidente o silêncio das mídias de 

comunicações quanto ao compartilhamento desses resultados. Os grandes meios de 

comunicações estão interessados em tornar propositalmente público o arquitetado 

fracasso dos colégios de esfera estadual e municipal, sendo eles responsabilidades 

das competências estaduais e municipais.  

Outra questão que se assemelha às universidades públicas, é a existência, 

para além da oferta da atividade fim – o ensino –, grupos de estudos, a diversidade 

de projetos educativos, pedagógicos, de projetos de pesquisa e extensão95, a adesão 

de uma gestão que possibilite uma educação gratuita e democrática e a real  

participação na construção do conhecimento entre professores e estudantes. Além 

disso, de acordo, mais uma vez, com o Estatuto da instituição, o ensino deve estar 

associado à uma educação que seja capaz de proporcionar “o desenvolvimento do 

espírito crítico, voltado à investigação empírica (ESTATUTO DO INSTITUTO 

FEDERAL FLUMINENSE, p. 4, 2017).” 

Essa realidade, de múltiplas potencialidades, possibilita ao jovem estudante 

oriundo do ensino fundamental uma experiência de natureza mista. Este processo é 

capaz de oferecer os instrumentos necessários para a sua possível emancipação, 

porém, ao mesmo tempo, essa proposta pode ser compreendida, também, como 

adestradora, uma vez que conduz o mesmo a vivenciar uma prévia das 

responsabilidades da vida adulta, expondo-o prematuramente ao mundo de 

pontualidades, exigências e produtividades, reflexo esse fruto do cotidiano da 

sociedade capitalista contemporânea e cada vez mais exploratória. 

 

3.2 Análise documental: a postura formal do Instituto Federal Fluminense em relação 

à LGBTfobia 

 

                                                           
95 Ainda no Estatuto do IFF é possível encontrar um capítulo dedicado à Extensão, Pesquisa e Inovação 
(Capítulo III) na página 19. Tendo-o como base, o IFF torna-se responsável no sentido de promover e 
incentivar a criação e desenvolvimento de tais programas e havendo, inclusive, orçamento específico 
para esse fim. De acordo com o Art. 39, os projetos devem atender anseios educativos visando 
necessariamente o desenvolvimento social e problemas científicos e tecnológicos.  
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Previamente, convém salientar que a análise a seguir será baseada nas 

informações e elementos expostos em resoluções e documentos oficiais da instituição 

que, em sua maioria, já foram apresentados no subitem anterior desse mesmo 

capítulo. Essa primeira abordagem analítica da pesquisa será conduzida a partir de 

um viés ainda mais crítico, rígido e minucioso, se atentando unicamente ao 

compromisso formal descritos nos referidos documentos.  

Para isso, tenhamos como base a busca de regras, condutas, medidas ou, até 

mesmo, palavras inseridas em tais provas documentais que estejam atreladas ao 

tema da pesquisa. Contudo, ao elencar este exercício, surgiram algumas inquietantes 

interrogações: qual o posicionamento da instituição frente às expressões do(s) 

preconceito(s)? Quais são as possíveis medidas cabíveis em relação aos mesmos? 

Elas são realmente aplicadas? 

Vejamos, em primeiro lugar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional96 que abrange de maneira geral todos os estabelecimentos educacionais do 

país. Apesar de ser citado logo no Art. 3º do Título II princípios relacionados à defesa 

do respeito e da liberdade, a atenção a tolerância e até mesmo a consideração da 

diversidade étnico-racial, não foram encontrados nenhum princípio ou item que esteja 

diretamente interligado a defesa do respeito em relação à orientação sexual e 

identidade de gênero ou que, pelo menos, reforce a existência dessas categorias no 

âmbito educacional. Não há, se quer, a existência de um parágrafo ou simples frase 

dedicada à eliminação, de forma genérica, do preconceito.   

Ao mesmo tempo, a lei em questão considera o ensino religioso, que é 

disciplina facultativa dentro das instituições, como elemento “integrante da formação 

básica do cidadão [...], assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil” (Seção III, Art. 3º, 1996). Ou seja, as questões voltadas para o âmbito religioso 

são, de certa forma, reconhecidas e priorizadas e tendo, inclusive, a adesão de uma 

disciplina, mesmo que não obrigatória, como parte da estrutura do curso.  

Essa realidade explica, apesar dos avanços quanto ao Estado Laico e as suas 

representações, como a religião ainda domina de certa maneira os espaços 

educacionais, porém sob a camuflagem da ideia de diversidade cultural e religiosa. 

Não há também como negar, assim como foi comprovado no Capítulo I e II dessa 

obra, o nosso intensivo passado direcionado pela influência da doutrina da Igreja 

                                                           
96 A lei criada em 1996 e o link para o acesso pode ser encontrado em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm (acessado em 20 de outubro de 2018).  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
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Católica e, hoje, o crescimento expressivo das religiões evangélicas como partes 

elementares no que dizem respeito ao amparo dessa conduta, a suposta defesa da 

cultura religiosa, mas que, na realidade, atende, principalmente, os anseios dos 

setores da fé cristã.  

Cabe ressaltar que a base do Estado Laico, por não ter nenhuma premissa 

religiosa, está alicerçada na defesa de todas as formas de expressão das 

religiosidades ou não (estão inclusos aqueles que não são religiosos, ateus e 

agnósticos) dos seus cidadãos e cidadãs. Mesmo assim, torna-se nítido um certo 

favorecimento da fé cristã nessa contraditória organização quando vemos a 

possibilidade parcial ou, como em alguns casos, a impossibilidade de expressão 

daqueles que se diferem dessa ordem. Candomblecistas e religiões oriundas da 

cultura afrodescendentes, espíritas kardecistas, budistas, islamistas, hinduístas, 

pagãs, agnósticos e ateus acabam realmente por não exercer a livre expressão da 

religiosidade (ou a não expressão dela), uma vez que são, muitas vezes, 

desrespeitadas e têm suas autenticidades culturais socialmente desconsideradas.  

Para ilustrar, tenhamos como exemplo a existência de uma ocorrência do ano 

de 2016 em uma instituição educacional particular, na cidade de Ananindeua no Pará, 

no qual os estudantes – de uma instituição de ensino privado – foram impossibilitados 

de apresentar um trabalho cujo tema estava relacionado ao Candomblé sob a 

justificativa de que aquela religião seria “algo do mau”, nas palavras da diretora da 

instituição: “Não é de Deus”97, fazendo, assim, alusão ao personagem de maior 

importância para a sua religião: a divindade cristã.   

Vale reforçar que acontecimentos como esse citado não são isolados, o 

escancarado racismo, o preconceito com as “outras” religiões (sobretudo as de origem 

afrodescendentes) e o extremismo cristão, tão surpreendentemente vivo para a pós-

modernidade, são fenômenos recorrentes na atualidade.  

Em relação às leis exclusivas dos Institutos Federais, tenhamos, em primeiro 

lugar, a lei Nº 11.892 de 2008 que instituiu a criação da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica. Nela, encontra-se anexadas as instituições 

participantes que, além de se comprometerem com os acordos firmados pela referida 

legislação, gozam de semelhantes finalidades, características, objetivos, questão 

                                                           
97 O caso foi noticiado no fim de novembro de 2016 pelo portal de notícias do G1/Rede Liberal do Pará: 
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/alunos-sao-proibidos-de-apresentar-trabalho-sobre-
entidade-do-candomble.html (acessado em 20 de outubro de 2018).  

http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/alunos-sao-proibidos-de-apresentar-trabalho-sobre-entidade-do-candomble.html
http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/11/alunos-sao-proibidos-de-apresentar-trabalho-sobre-entidade-do-candomble.html
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orçamentária e outros fatores. Porém, em contraponto, as questões relacionadas a 

estrutura organizacional são competências do Conselho Superior (representados por 

docentes, estudantes, servidores técnico-administrativo, sociedade civil, Ministério da 

Educação e outras entidades) e Colégio de Dirigentes. Isto é, de forma autônoma, as 

instituições devem apresentar seus estatutos individuais, tendo próprias normas, 

administração, estruturas e competências desde que não anule as considerações 

expostas na lei que possibilitou o seu surgimento (Seção IV). 

Nesse sentido, torna-se extremamente favorável a adesão de gestões próprias, 

uma vez que essas instituições educacionais, espalhadas por todo o país, apresentam 

aspectos conjunturais mistos, havendo, dessa maneira, condições, possibilidades e 

meios administrativos para o enfrentamento de problemáticas a partir de um 

direcionamento interno e institucional. Por outro lado, deve-se salientar que a 

ausência de regras gerais, voltadas somente para o campo social, como por exemplo 

em relação a direitos básicos de acessibilidade e reconhecimento da diversidade, 

torna-se algo um tanto questionável, porém, paralelamente, é claro que tal sugestão, 

de propor a criação de um documento voltado às regras sociais básicas para todas as 

instituições pode, na realidade, se tornar uma arma de efeito inverso, contraditória e 

perigosa, ainda mais em tempos de negação de direitos e ódio para com o diferente.  

Em referência ao Estatuto do Instituto Federal Fluminense, documento que 

abrange todos os campi da instituição e que foi readaptado e aprovado no ano 201798, 

não foram encontradas, apesar da sua atualidade, questões que estejam diretamente 

ligadas ao respeito para com as diversidades sexuais e de gênero e nem mesmo o 

combate ao racismo ou qualquer outra forma de preconceito. Em contraponto, como 

já foi anteriormente apresentado, é assegurado neste documento de uma forma mais 

geral, precisamente no Art. 3º, a justiça social, a equidade e a adesão de uma gestão 

democrática que, interpretando-a, de forma indireta, pode ser compreendida como 

contrária a uma posição preconceituosa, por exemplo. Porém, essa forma de 

interpretar não é, nem um pouco, consistente, o artigo apresenta elementos de 

interpretação ampla capazes de proporcionar uma outra percepção completamente 

divergente ao que foi apresentado, sendo, inclusive, a favor de medidas que possam 

preservar instrumentos de cunho preconceituoso. Digamos que a adesão de uma 

cartilha em relação ao combate da LGBTfobia e do racismo vai justamente contra a 

                                                           
98 Apesar dos esforços, não foi encontrado o Estatuto antigo do Instituto Federal Fluminense.  
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ética, um dos elementos exposto no Inciso I do Art. 3º, sob a justificativa de que “a 

integridade, a inocência e os valores da família da criança e do adolescente não 

devem ser atropelados por uma visão conflitante”, como vem sendo diariamente 

afirmado nas redes sociais, ou, ainda, utilizar essa mesma desmedida afirmação para 

atestar que os princípios da democracia estão sendo desmembrados. Enfim, a 

inclusão de um simples Inciso no mesmo Art. que assegurasse a promoção e a defesa 

dos Direitos Humanos, reafirmando o seu significado e trazendo elementos voltados 

ao respeito da pessoa humana, seja ela quem for, já seria, de fato, contrário à uma 

perspectiva preconceituosa.  

Para mais, no caso do Regimento Interno do Instituto Federal Fluminense 

campus Macaé, citemos, primeiramente, o Inciso VII do Art. 93º presente no Capítulo 

I do Título IV:  

 

Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a 
capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço 
público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, 
nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-
se dessa forma, de causar-lhes dano moral (Regimento Interno, 2013, p. 26). 

 

Diferentemente dos outros documentos já citados anteriormente, o Regimento 

Interno do Campus Macaé apresenta um posicionamento um tanto mais progressista 

já que a palavra “preconceito” é citada e, ainda, são inclusos a questão do preconceito 

de raça (etnia) e sexo (gênero) e por mais que não seja apresentado o fenômeno 

social maléfico a orientação sexual e de identidade de gênero, a afirmação de que 

qualquer preconceito é anulado (“sem qualquer espécie de preconceito”) pelo referido 

Inciso é capaz de contemplar a LGBTfobia.  

 

3.3 Eventos e atividades complementares 

 

Em relação aos eventos e atividades complementares sobre a temática, o 

NUGEN – Núcleo de Gênero do IFF é parte essencial na composição e realização de 

ações na busca de meios alternativos para a erradicação do preconceito de gênero e 

sexualidade, sobretudo no espaço educacional. O núcleo, em primeiro lugar, exerce 

o papel de grupo de estudos no sentido de propor ao estudante encontros cuja 

finalidade é discutir coletivamente a questão de gênero e sexualidade por meio de 

uma visão científica. Apesar de ser coordenado por algumas professoras, o NUGEN 
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também é reconhecido pela instituição, assim como outros projetos voltados para a 

área cultural são igualmente reconhecidos.  

Para mais, dos eventos contabilizados em 2017, nota-se “Gênero, Família e 

Violência” (em 08 de novembro de 2017) das palestrantes Prof.ª Dr.ª Nívia Valença 

Barros e Prof.ª Dr.ª Rita de Cássia Freitas do Programa de Pós-graduação em 

Políticas Sociais da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense de 

Niterói. Após as performances artísticas realizadas por estudantes/integrantes do 

NUGEN, o evento se debruçou em promover a discussão de algumas questões 

chaves: como o conceito de gênero, a diferença entre sexo biológico; identidade de 

gênero e orientação sexual, a homofobia e, ao fim do evento, foi exibido um curta 

relacionado à questão da transexualidade.  

Ainda em 2017, o Projeto de Extensão “Educando para a Saúde... Desfazendo 

tabus” da coordenadora e assistente social do IFF/Macaé Eloisa Rodrigues dos 

Santos, hoje aposentada, realizou algumas atividades que envolvem o tema. Apesar 

da extensão ser um serviço que visa sair do ambiente acadêmico, o referido projeto 

(em 22 de novembro de 2017) desenvolveu uma atividade sobre a questão do 

HIV/Aids a partir de dinâmicas, debates e exibições de vídeos. Ainda que esse tema 

não esteja vinculado diretamente à questão da identidade de gênero e orientação 

sexual, evidencia-se que, por muito tempo, o HIV e a Aids foram e ainda são 

erroneamente consideradas doenças de homossexuais. Por isso, parte fundamental 

dessa atividade também estava relacionada ao exercício de suscitar o debate quanto 

à desconstrução de mitos e preconceitos. Vale destacar que o trabalho 

desempenhado por esse projeto foi central no desafio de levar aos colégios estaduais 

e municipais da região a discussão da sexualidade por meio de uma visão crítica, não 

moralista e sem preconceitos. 

Além disso, já em 2018, o NUGEN (em 12 de junho) organizou a palestra “A 

violência contra a população trans: o que estamos fazendo?” com o transativista, 

estudante de Serviço Social e escritor Jordhan Lessa. No evento, que também foi 

espaço para o lançamento de seu livro, “Quem Somos”, Jordhan contou parte da sua 

trajetória de vida em relação ao seu processo de transformação desde a infância até 

os dias atuais, expôs o exorbitante número de violência e o cotidiano de desigualdade 

e exclusão social da população trans e abordou brilhantemente a temática sobre a 

identidade de gênero e os mitos difundidos pelo senso comum.  
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Em meados de 2018, a Fanzinoteca do IFF/Macaé organizou o 4º FNPAS –

Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial com o tema “Os quadrinhos e 

diversidade” (25 a 27 de junho de 2018). O evento de nível nacional voltado ao mundo 

dos fanzines trouxe para o debate a questão da diversidade em suas palestras, 

mesas-redondas, oficinas e exposições. Adentrando, dessa maneira, um espaço que 

nem sempre é aborda a temática.  

Também em 2018, foram realizados o Arraiá da Diversidade e o Karaokê da 

Diversidade, eventos esses organizados por estudantes e pelo NUGEN. Por último, 

em 26 outubro de 2018, o NUGEN organizou o evento “Halloween da Diversidade – 

O amor pela vida em todas as suas formas é a base ética da bruxaria (frase de 

Starhawk)” que propôs aos convidados a criação/personalização de fantasias que 

relembrem personalidades que foram compreendidas como bruxos/bruxas, este 

evento fez parte da 5ª EXPOCIT – Exposição de Ciência e Tecnologia, cujo tema 

central foi a diversidade (raça/etnia, gênero, sexualidade, classe, deficiência e entre 

outros).  

 

3.4 O questionário online 

 

O questionário online “Pesquisa nas Escola para Estudantes do Ensino Médio 

Integrado do IFF/Macaé” realizado através da ferramenta Formulários Google foi 

disponibilizado para o estudantes do Instituto Federal Fluminense campus Macaé  a 

começar no dia 25 de setembro de 2018 até o dia 02 de novembro de 2018 (38 dias), 

totalizando 134 (cento e trinta e seis) repostas de estudantes do EMI – Ensino Médio 

Integrado e 2 (duas) respostas de estudantes de graduação de Engenharia de 

Controle e Automação. Como previsto, a pesquisa direcionou-se para um determinado 

público e, por isso, as respostas dos estudantes de graduação não serão 

consideradas como parte da análise. 

A adesão desse instrumento, o formulário virtual, está atrelada a sua 

capacidade de flexibilidade e de proporcionar condições profusas de abrangência, 

visto que os sujeitos ativos (estudantes/público alvo) e passivos (professores e outros 

servidores/público esse que difundiu em espaços virtuais e presenciais a referida 

ficha) estão inseridos em um árduo cotidiano de múltiplos compromissos e, se fosse 

optado por um questionário físico e presencial, o estudo não teria, possivelmente, 

alcançado tantas respostas.  
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Nesse sentido, ambientes virtuais como o mensageiro instantâneo WhatsApp 

e a rede social Facebook foram ferramentas essenciais para que a ficha fosse 

compartilhada e facilmente respondida pelos estudantes. Vale ressaltar que todos os 

espaços de compartilhamento eram fechados e direcionados apenas aos estudantes 

e servidores do IFF/Macaé, tendo o grupo da escola no Facebook como ambiente em 

que o formulário foi compartilhado mais vezes.  

Além de obter o máximo de respostas, a internet e suas derivações tornaram-

se os principais meios para o compartilhamento e resolubilidade da pesquisa que veio 

a ser executada nesse espaço, sobretudo, em razão da defesa da privacidade dos 

estudantes – muitos possivelmente não se sentiriam a vontade, por exemplo, para 

responder um questionário físico – e, não menos importante, sob a justificativa de que 

os jovens da atualidade estão cada vez mais inseridos nessa realidade. A pesquisa, 

dessa maneira, esteve necessariamente compromissada a adentrar um espaço dos 

usuários da instituição a fim de obter sua realização através de uma estratégia lúdica, 

mas com auxílio de ferramentas tecnológicas, atuais e do cotidiano deles. 

Os dados adquiridos por meio do questionário online foram preenchidos com 

base nas respostas dos estudantes. Por isso, reitera-se que o resultado dele é fruto 

dos depoimentos dos sujeitos que tiveram acesso ao link e apresentaram informações 

quanto às experiências vividas no IFF/Macaé. 

Em primeiro lugar, ressalta-se o empenho dessa pesquisa no sentido de deixar 

evidente ao correspondente o seu real objetivo, uma vez que a junção desses dados 

atenderá fins acadêmicos e é justamente o que o gráfico a seguir certifica, a adesão 

de um compromisso ético no qual todos os estudantes que responderam está questão 

estavam de acordo:  
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3.5 Perfil 

 

Em relação ao perfil do entrevistado, deve ser reforçado, mais uma vez, que o 

público alvo dessa pesquisa são os estudantes do Ensino Médio Integrado – EMI do 

IFF/Macaé. Essa escolha está correlata à necessidade de delimitar um grupo 

específico, visto o pífio intervalo de tempo para sua realização, no sentido de alcançar 

uma amostragem. Nesse sentido, as respostas daqueles estudantes que não atendem 

tal finalidade foram, infelizmente, descartadas.  

Ao acionar o setor da Coordenação de Políticas de Assistência Estudantil do 

campus Macaé - COPAE, foi declarado um total de 667 estudantes inscritos nos 

cursos do Ensino Médio Integrado99. Desses estudantes, 134 responderam o 

questionário, evidenciando, dessa maneira, aproximadamente 20% desse público. O 

EMI é dividido em quatro diferentes cursos: Ensino Médio Integrado em Automação 

Industrial, Eletromecânica, Eletrônica e Meio Ambiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como mostra o gráfico anterior, ainda que Meio Ambiente apresente um 

número superior com 43 respostas, os demais cursos não foram tão desproporcionais: 

32 respostas de Automação Industrial, 30 respostas de Eletromecânica e 29 respostas 

de Eletrônica. Ao mesmo tempo, caberia ainda uma reflexão em relação ao interesse 

dos estudantes pelo questionário do primeiro curso citado, mais expressivo em 

comparação aos outros, no sentido de compreender, de fato, o que motivou essa 

maior atenção pela pesquisa.  

                                                           
99 Em 31 de julho de 2018, a COPAE solicitamente atendeu o pedido, informando o número dos 

estudantes através de uma planilha contendo o número de estudantes e turma de cada um deles.  
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No quesito idade, evidencia-se que a maioria dos estudantes afirmam ter entre 

16 (30 estudantes/22,4%), 17 (45 estudantes/33,6%) e 18 (31 estudantes/23,1%) anos 

que, somados, chegam a quase 80% (precisos 79,1%) da faixa etária desses 

estudantes. Essa realidade está correlata a idade média em que um estudante do 

ensino médio inicia os estudos: 16 anos – primeiro ano do ensino médio, 17 anos – 

segundo ano e 18 anos – terceiro ano. Entre os outros, 13 estudantes (9,7%) 

afirmaram ter 15 anos, 12 estudantes (9%) afirmaram ter 19 anos, 2 estudantes (1,5%) 

de 20 anos e 1 (0,7%) de 21 anos: 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Em relação à identidade de gênero, 76 estudantes (56,7%) afirmam que são 

mulheres cisgêneros, 54 estudantes (40,3%) afirmam que são homens cisgêneros, 3 

estudantes (2,2%) são não-binários e 1 estudante (0,7%) é genderfluid100, bem como 

mostra o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Cabe destacar que o item genderfluid foi adicionado pelo (a) estudante. Inclusive, parte significativa 
das perguntas tinham a opção “outro” para que o estudante pudesse acrescentar algo que não havia 
sido incluído na pesquisa. 
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Este último dado evidencia algumas considerações importantes em relação a 

realidade do país. O primeiro ponto é em relação às mulheres, visto que, de acordo 

com informações de 2014 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística101, 

as mulheres (cisgênero) brasileiras apresentam maior escolarização, estudam mais – 

e isso deve ser reconhecido como algo favorável –, trabalham mais e, ao mesmo 

tempo, são remuneradas de forma desproporcional em comparação aos homens. Isto 

é, a problemática da desigualdade salarial entre homens e mulheres é ainda um 

fenômeno social vivo em nossa sociedade e, infelizmente, é muito provável que essas 

jovens estarão vinculadas à um processo de trabalho e de remuneração desigual, 

mesmo que as mesmas se dediquem igualmente ou até mais que os homens.  

Se há privilégios entre as relações de gênero entre homens para com as 

mulheres, há também privilégios, ainda mais intensos e desproporcionais, entre as 

pessoas que se reconhecem com o gênero imposto ao nascimento (cisgêneros) em 

comparação aquelas que não se reconhecem (transgêneros).  

Na pesquisa, por exemplo, apenas 2 estudantes se intitulam não-binário que 

são aqueles que se reconhecem para além do binarismo de gênero (polaridade entre 

homem e mulher) e, ainda, somente 1 estudante se reconheceu enquanto genderfluid 

(do inglês, gênero fluído) que é uma identidade própria que pode fluir durante o tempo.  

Infelizmente, a categoria de mulheres e homens transgêneros, transexuais ou 

travestis não se faz presente na resolução do questionário. Nota-se que, 

provavelmente, a tal ausência pode estar associada à uma adversidade social fruto 

do preconceito transfóbico em razão da exclusão do acesso ao sistema educacional, 

sobretudo de mulheres transexuais, transgêneros e travestis. Essas, ao assumirem a 

real identidade, muitas vezes, além de expulsas de casa, são excluídas do mercado 

de trabalho formal, sobrando, como saída para a sobrevivência, os intitulados 

subempregos e a prostituição.  

Em síntese, a escola brasileira pode ser compreendida, sobretudo para essas 

vítimas, enquanto um espaço no qual as discriminações transfóbicas são 

                                                           
101 A informação pode ser acessado no site da Agência do IBGE em: 
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-
mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem (acessado em 16 de novembro 
de 2018).  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20234-mulher-estuda-mais-trabalha-mais-e-ganha-menos-do-que-o-homem
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disseminadas veemente e este fator está relacionado à causa por de trás do 

“abandono”. Aliás, de acordo com Conselho Municipal de LGBT de Cuiabá102, o país 

congrega, ao todo, 82% da evasão escolar de mulheres transexuais, transgêneros e 

travestis, representando, dessa maneira, um verdadeiro apartheid social. 

Quanto à orientação sexual dos estudantes, observa-se que apesar da maioria, 

59,7% (80 estudantes), ainda se reconhecerem enquanto heterossexuais, 27,6% (37 

estudantes) ressaltaram que são bissexuais, número esse bastante relevante em 

relação à uma orientação sexual que é, diversas vezes, apontada pelo senso comum 

como fase passageira, de indecisão ou, até mesmo por setores do movimento LGBT, 

como parte minoritária do movimento, contrapondo, assim, essas duas afirmações 

equivocadas.  

Para mais, 5,2% (7 estudantes) são gays, 3% (4 estudantes) são lésbicas, 2,2% 

(3 estudantes) são assexuados, 1,4% (2 estudantes) são pansexuais103 e 0,7% (1 

estudante) são demissexuais104: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convém, ainda, ressaltar que a sexualidade, por ser uma fase de descoberta, 

deve ser reconhecida como um componente da vida humana, que, em seu cotidiano, 

esbarra-se em múltiplas metamorfoses, sobretudo da fase da adolescência para a 

juventude. Ou seja, o público aqui pesquisado, os jovens, adentram esta etapa de 

introdução e vivência da sexualidade.  

                                                           
102 A informação foi compartilhada pelo presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos 
Advogados do Brasil e membro do Conselho Municipal de LGBT de Cuiabá e pode ser encontrada em: 
http://flacso.org.br/?p=15833 (acessado em 17 de novembro de 2018). 
103 Pansexualidade está relacionada ao indivíduo que é atraído sexualmente por pessoas, 
independente do sexo ou identidade de gênero.  
104 Demissexual é a aquele (a) que a atração sexual é motivada por algum tipo de laço emocional, 
psicológico ou intelectual.  

http://flacso.org.br/?p=15833
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Entretanto, atentando-se para a heterossexualidade enquanto expressão de 

uma sexualidade que se exprime como compulsória nessa sociedade em razão dos 

preconceitos internalizados e disseminados nela – o machismo, o sexismo, a 

LGBTfobia e os seus desdobramentos – capaz de tornar, assim, parte significante 

desses sujeitos propensos, subjugados, submissos e, fortemente, oprimidos pelo 

domínio dessa orientação sexual.  

Em referência a característica étnico-racial105, 47% declararam-se brancos (63 

estudantes), 32,8% (44 estudantes) declararam-se pardos, 17,2% (23 estudantes) 

declararam-se pretos, 1,5% (2 estudantes) declararam-se amarelos e 1,5% (2 

estudantes) declararam-se indígenas, bem como apresenta o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca-se ainda que os termos utilizados (branco, preto, pardo, amarelo e 

indígena) foram baseados em dados vinculados ao IBGE106 e, além disso, tal escolha 

proporcionou um questionário mais acessível ao público alvo, visto que são definições 

veemente utilizadas em todo o país. Por essa razão, vale lembrar que o Brasil 

apresenta uma composição populacional mista, de diversas etnias originárias: de 

ameríndios brasileiros (indígenas), caucasianos europeus (brancos), negros africanos 

(negros), de variadas ascendências étnicas (pardos) e de descendentes asiáticos 

(amarelo).  

                                                           
105 Apesar de ser um termo no meio acadêmico mais recorrente (étnico-racial), a denominação raça 
não contempla – a partir de uma base puramente biológica – a referida questão, ainda que o aspecto 
(racial) histórico deva ser relevado. No mais, todos os seres humanos pertencem a mesma espécie, 
homo sapiens, no qual está última se fragmenta em diversas etnias.   
106 Essas etnias são, diversas vezes, utilizadas dessa forma pelo IBGE, como nesse exemplo: 
https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/95-7a12/7a12-vamos-conhecer-o-brasil/nosso-
povo/16049-cor-ou-raca.html (acessado em 17/11/2018).  

https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/95-7a12/7a12-vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/16049-cor-ou-raca.html
https://cnae.ibge.gov.br/en/component/content/article/95-7a12/7a12-vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/16049-cor-ou-raca.html
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Se analisarmos, nesse sentido, o resultado deste último item – pesquisa a –  

relacionando-o a uma pesquisa do IBGE que propusera a realização de uma 

estimativa de etnias caso o Brasil fosse habitado apenas por 100 pessoas – pesquisa 

b –, nota-se que, comparando-os, é possível elencar algumas considerações ora 

similares e ora conflitantes entre as mesmas: (1) amarelos e indígenas são etnias 

minoritárias em ambas, (2) o número de pessoas brancas da pesquisa a é ainda 

superior, mesmo que essa diferença seja pequena, em relação à expectativa realizada 

pela pesquisa b (47% contra 43,7%), (3) o número de negros da pesquisa a é superior 

em relação aos dados obtidos da pesquisa b (17,2% contra 8,7%) e (4) a pesquisa a 

apresenta um número menor de pardos em relação a pesquisa b (32,8% contra 

43,7%). Ao cruzar os dados e problematizá-los, considera-se (1) amarelos como, de 

fato, minoritários no Brasil, porém, indígenas, mesmo que apresentados igualmente 

nas duas pesquisas, não devem ser compreendidos como minoria, uma vez que são 

nativos dessa localização. A ausência dessa importante etnia pode ser explicada por 

duas hipóteses: falta de pertencimento étnico-cultural fruto, inclusive, da ascendência 

de etnias (ascendentes de índios/brancos e índios/negros) e principalmente o seu 

extermínio desde o princípio colonial até os dias atuais. (2) o cruzamento desses 

dados reforça a existência de, pelo menos, duas possibilidades em relação aos 

pardos: este número pode realmente ser inferior entre os estudantes da pesquisa a, 

ressaltando que o acesso de brancos à educação de nível federal é maior, porém, se 

atentarmos para o intervalo de tempo entre as pesquisas (três anos), é possível 

afirmar que aqueles que anteriormente se consideravam pardos, podem, agora, se 

autodeclararem negros, questão essa que tem sido recorrente em nosso país a partir 

do combate ao racismo. Ou seja, (4) é provável que parte desses sujeitos passaram 

da “categoria” pardo para negro, possibilitando, assim, a sensação de que houve um 

aumento substancial de negros. Ao mesmo tempo, (3) não há como negar que houve, 

de fato, um certo crescimento em relação ao acesso de negros à educação federal, 

mas, provavelmente, não nos moldes frios, sem as devidas problematizações, em que 

se apresentam os dados. 

Quanto ao estado civil, 97% (130 estudantes) são solteiros, 2,2% (3 

estudantes) estão em uma união estável e 0,7% (1 estudante) encontra-se 

namorando, o que se expressa da seguinte forma no gráfico:  

 



95 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A dinamicidade da realidade é passível de transformação capaz de 

proporcionar para o conjunto da coletividade novos desdobramentos. E, de fato, os 

tempos foram (re)construídos fruto das mediações dos sujeitos que, na atualidade, 

tomam outros ressignificados. Fato esse que se torna ainda mais visível ao nos 

depararmos, sem surpresas, com o resultado deste último gráfico, visto que, hoje, é 

socialmente compreensível ter mais de 90% dos jovens solteiros. Isto é, há cerca de 

70 anos atrás, por exemplo, as mulheres não eram a maioria do corpo discente e, 

além disso, a função delas, para a sociedade, atendia outros direcionamentos 

completamente divergentes ao da atualidade. Vale reiterar que essa afirmação não 

anula os conflitos, ainda vivos, ocasionados por meio das desigualdades de gênero, 

houveram mudanças consideráveis em relação ao problema, porém a causa não foi 

eliminada: o machismo ainda se mantém enérgico. Em consequência desses novos 

desdobramentos, não há, no gráfico, jovens casados, divorciados/separados ou 

viúvos.  

Ainda em relação aos novos desdobramentos que impactam a atualidade, o 

resultado do item sobre a orientação religiosa dos pesquisados se exprime da 

seguinte forma:  
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Das 134 respostas, 23,9% (32 estudantes) afirmaram não ter religião, 19,4% 

(26 estudantes) são evangélicos(as), 17,9% (24 estudantes) são católicos, 13,4% (18 

estudantes) são agnósticos(as), 9,7% (13 estudantes) são ateístas, 4,5% (6 

estudantes) são protestantes, 4,5% (estudantes) são espíritas, 2,2% (3 estudantes) 

são umbandistas, 0,7% (1 estudante) de candomblecistas, 0,7% (1 estudante) de 

mórmons, 0,7% (1 estudante) de pagãs, 0,7% (1 estudante) de testemunhas de jeová, 

0,7% (1 estudante) de budistas e 0,7% (1 estudante) “sem religião definida: um pouco 

de evangélica, um pouco de católica... Não apoio 100% nenhuma”107. Para mais, não 

houve daimistas, única religião que não veio a ser selecionada pelos estudantes.  

Em suma, salienta-se duas considerações imprescindíveis, sendo uma similar 

e outra curiosamente desproporcional ao resto do país: 1) um percentual alto de 

cristãos, evangélicos, protestantes, mórmons, testemunhas de jeová e ainda a 

existência considerável de católicos que, juntos, representam 43,2% (dos estudantes). 

2) Em contraponto, ao relacionar aqueles que afirmaram não ter religião com 

agnósticos(as) e ateístas, ao todo, eles representam 47% dos estudantes. Essa 

realidade é capaz de confrontar, inclusive, à média nacional de orientação religiosa 

quanto aos agnósticos, ateístas e os que declaram não ter religião. Reforçando, dessa 

maneira, que essas categorias estão, em comparação ao resto do país, em pleno 

crescimento.  

 

3.6 Preconceito(s) e(é/são) violência(s) 

 

                                                           
107 Convém ressaltar que está opção foi adicionada por um estudante que preencheu o questionário.  
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Adentrando, de fato, ao ponto central da pesquisa, 75,4% dos pesquisados 

alegam que foram vítimas de algum tipo de preconceito – no sentido genérico da 

palavra mesmo, não sendo especificado, nessa questão, o motivo causado – e 

somente 24,6% afirmaram não ter sofrido. O gráfico a seguir exemplifica o referido 

resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale lembrar, ainda, que essa última questão veio a ser formulada no sentido 

de contemplar o cotidiano desses estudantes para além do espaço educacional, 

compreendendo que o preconceito, seja ele qual for, cresce e se desenvolve para fora 

dos muros da escola (ou vice-versa).  

Por mais que a pergunta tenha sido mais genérica, é nítido que o preconceito 

toma proporções gigantescas ao ser socialmente legitimado, tornando-o, dessa 

maneira, um fenômeno recorrente no cotidiano dos sujeitos vitimados por ele.  

Por isso, o resultado obtido por esse quesito é realmente algo que merece a 

devida atenção, visto que aproximadamente ¾ desses estudantes afirmam que já 

sofreram, em algum momento da vida, as expressões de algum preconceito.  

Ao questioná-los de que preconceito se tratava, 30,4% (31 estudantes) 

afirmaram que o mesmo foi motivado por um aspecto estético, 26,5% (27 estudantes) 

em decorrência da sexualidade/orientação sexual, 14,7% (15 estudantes) por uma 

questão de raça/etnia, 6,9% (7 estudantes) devido ao gênero,  6,9% (7 estudantes) 

por conta de condição social, 2,9% (3 estudantes) devido ao local de origem, 2% (2 

estudantes) em razão do local de moradia, 2% (2 estudantes) por princípios de 

orientação religiosa, 2% (2 estudantes) em razão da religião, 1% (1 estudante) “opção 

alimentícia (vegetarianismo)”, 1% (1 estudante) “estética, orientação sexual, gênero e 

condição financeira”, 1% (1 estudante) “estética, local de moradia e condição social”, 
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1% (1 estudante) “estética e física (problema na perna”, 1% (1 estudante) “religiosa e 

por escolha de curso técnico” e 1% (1 estudante) “não sofri”. Com base nisso, o gráfico 

se expressa da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de aparecer várias formas desse fenômeno, reforçam-se a motivação 

pelo de preconceitos de origem estética, pela sexualidade/orientação sexual, 

raça/etnia, gênero e condição social, tendo esses como recorrentes não só na vida 

dos pesquisados, mas, sobretudo, no dia-a-dia da sociedade brasileira. Ainda assim, 

é evidente que os mesmos apresentam impactos e resultados divergentes, não há 

como comparar a questão do preconceito oriundo da estética pelo assombroso e 

avivado racismo, por exemplo. Ou, ainda, nivelar o preconceito motivado por uma 

opção alimentícia ao mesmo patamar da LGBTfobia. Aliás, cabe reforçar que este 

último, assim como o racismo e o machismo, está atrelado a um aspecto histórico, 

social e cultural que são milenares, que estão impregnados na consciência humana 

como algo comum e natural. Estes, muitas vezes, são fatais aos sujeitos vitimados.  

Ao questioná-los sobre terem sofrido algum tipo de violência, em comparação 

à pergunta do preconceito, por exemplo, nota-se uma queda: 56,7% (76 estudantes) 

afirmam que nunca sofreram violência contra 43,3% (58 estudantes) que alegam 

terem sido vítimas de alguma violência.  
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Este resultado reforça uma questão que é rotineira em nossa sociedade: o ato 

de amenizar as expressões do preconceito pelo fato de não o reconhecer como 

violência. Ou seja, torna-se evidente que parte significativa daqueles que afirmam ter 

sofrido algum tipo de preconceito não consideram este malefício social como, de fato, 

uma violência. E esse empecilho torna-se danoso no sentido de rebaixá-lo (o 

preconceito), erroneamente, como algo menos prejudicial à um ato de violência 

explícita, o que, provavelmente, poderá fortalecê-lo e legitimá-lo na sociedade. O 

preconceito nada mais é do que uma expressão da violência que se exprime 

necessariamente em um ato de violência psicológica, verbal, física e etc, ele é uma 

violência por si só.  

Ao aprofundar essa questão e pergunta-los sobre o motivo, característica e 

espaço em que foi cometido está violência, o questionário obteve 37 respostas abertas 

e mistas que, em sua maioria, foram citados casos de violência verbal, psicológica e 

física motivadas, sobretudo, pelo machismo e LGBTfobia, bem como evidencia a 

imagem a seguir:  
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Dentro de casa, nos arredores da escola, em pleno transporte público, na igreja 

são alguns dos espaços repetidamente citados que se tornam locais para as violações 

de assédio sexual, de tentativa de estupro e estupro, das agressões LGBTfóbicas e 

da violência verbal. Violações essas que, ao serem relatadas como exemplificadas 

nesse quesito, mostram que o espaço público é, aqui, o cenário principal, refutando, 

assim, a perspectiva do senso comum de que o público inibe  os atos de agressões, 

violências e preconceitos. 

Em relação ao sujeito praticante das violências relacionadas, frisa-se que os 

familiares (inclusive os genitores), o namorado, os colegas de classe e, por último, os 

desconhecidos são, de acordo com o último quadro, os sujeitos recorrentes que 

praticam o ato de violência. Essa última afirmação se associa ao fato de que, em 

grande parte, a violência é, geralmente, cometida por algum conhecido ou parente da 

vítima, assim como a pesquisa Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados 

da Saúde108 realizada pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2014 

ao reafirma que 70% dos casos de estupro, o agressor (a) faz parte da vida da vítima, 

seja ele (a) um parente, namorado (a) ou amigo (a).  

                                                           
108 A referida pesquisa pode ser encontrada em: 
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/artigo/21/estupro-no-brasil-uma-radiografia-segundo-os-dados-
da-saude- (acessado em 19 de novembro de 2018).  

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/artigo/21/estupro-no-brasil-uma-radiografia-segundo-os-dados-da-saude-
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/artigo/21/estupro-no-brasil-uma-radiografia-segundo-os-dados-da-saude-
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Em relação ao tipo ou característica do ato violento, obteve-se 65 respostas 

que, ao mesmo tempo, poderiam ser preenchidas pelos estudantes. Dessa forma, 

56,9% (37 estudantes) afirmaram se tratar de uma violência psicológica/moral, 20% 

(13 estudantes) de violência sexual, 9,2% (6 estudantes) de violência doméstica, 3,1% 

(2 estudantes) de violência urbana, 3,1% (2 estudantes) não sofreram, 1,5% (1 

estudante) sofreu “violência física e moral”, 1,5% (1 estudante) sofreu “agressão 

verbal”, 1,5% (1 estudante) sofreu violência “física”, 1,5% (1 estudante) sofreu 

“violência sexual e psicológica/moral” e 1,5% (1 estudante) também não sofreu 

nenhuma violência. O referido resultado pode ser observado a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tão avivados em tempos contemporâneos, o “terrorismo” da violência 

psicológica/moral e a violência sexual, como previsto, se sobressaem de acordo com 

o resultado do item. A violência psicológica e/ou o assédio moral nem sempre são 

identificados com facilidade pela vítima e, por isso, a própria sociedade costuma 

abrandar os seus efeitos tão nocivos quanto uma agressão verbal, por exemplo.  

 

3.7 Violência e IFF 

 

Nessa etapa, o questionário se debruçou no sentido de analisar, de acordo com 

as questões sinalizadas no documento, as expressões da violência e do preconceito 

no espaço educacional. Com isso, em contraponto aos últimos itens divulgados, 

14,9% (20 estudantes) alegaram ter sido vítimas de algum tipo de violência nas 

dependências do IFF/Macaé, já 85,1% (114 estudantes) afirmam justamente o 

contrário. O gráfico a seguir comprava os dados: 
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Apesar do resultado se apresentar inferior e aparentemente pequeno em 

relação ao item da violência como um todo, 20 estudantes reforçaram que esta 

instituição educacional – o IFF/Macaé – é também um espaço para a disseminação 

da violência e, por isso, tais vítimas não devem ser reconhecidas como minoritárias, 

visto que os dados, ao analisa-los de forma individual, passam de algo irrisório em 

relação à pequena porcentagem (14,9%) para uma problemática muito mais crítica e 

preocupante. Ou seja, a existência de 20 casos diferentes em um único local não são, 

de fato, um resultado pequeno, muito pelo contrário, pois trata-se, aqui, de numerosas 

situações de queixas sobre a violência na escola.  

Se o público da pesquisa se concentra em uma pequena amostragem, 

resumida aos estudantes do EMI, o número de casos de violência dentro do 

IFF/Macaé deve ser, provavelmente, maior do que este apresentado, uma vez que 

não se considerou os estudantes do EJA – Educação para Jovens e Adultos, dos 

cursos subsequentes (apenas curso técnico) e os dois cursos de graduação: 

Engenharia de Automação e Engenharia Elétrica.  

Para mais, ao questioná-los em relação ao motivo e o local em específico que 

os casos foram praticados dentro da instituição, 16 estudantes descreveram, 

individualmente, os acontecimentos com precisão e das formas mais variadas. Fato 

esse que se exprime na imagem a seguir:  
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Adentrando ao item, tornam-se nítidas as queixas em relação aos professores 

(as) que são duplamente citados(as), sendo o primeiro caso em relação a piadas 

homofóbicas e machistas emitidas e o outro por não saber, de acordo com a 

descrição, respeitar a opinião da estudante. Os colegas de classe aparecem algumas 

vezes, o bullying e o assédio também são citados.  

Apesar das 13 respostas, uma parte expressiva dos pesquisados não 

responderam integralmente os questionamentos apresentados ou não 

compreenderam o seu real sentido, visto que, quando não acrescentavam apenas um 

ponto (“.”) ou traço (“-”), relatavam a situação de uma forma mais subjetiva, 

possibilitando, assim, diversas interpretações para o ocorrido.  

Tratando-se do tipo ou característica do ato violento em específico dentro do 

colégio, dos 134 estudantes, apenas 24 responderam a questão, sendo que 66,7% 

(16 estudantes) afirmaram se tratar de uma violência psicológica/moral, 16,5% (4 

estudantes) não sofreram109, 4,2% (1 estudante) afirmou se tratar de uma violência de 

cunho sexual, 4,2% (1 estudante) alegou ser uma agressão verbal, 4,2% (1 estudante) 

afirmou que sofreu de todos tipos de violência apresentados no quesito e, por último, 

4,2% (1 estudante) descreveu o caso da seguinte forma: “uma “veterana” falou para 

                                                           
109 Entende-se que as duas respostas que acrescentaram apenas um traço (“-”) e um ponto (“.”) foram 
consideradas, dessa maneira, como pessoas que não sofreram nenhum ato de violência dentro da 
escola.  
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outra: eu quero que este “calouro” se foda”. Com base nas respostas, o gráfico se 

resume da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar, para fins resolutivos, que nenhum dos estudantes marcou a 

opção “violência física” e que, em contraponto, a maioria reforçou que a violência mais 

praticada nas dependências institucionais é a psicológica/moral. Aliás, esse ato, o 

assédio moral ou violência moral e psicológica, nem sempre é identificado pela vítima, 

podendo, inclusive, ser ainda mais expressivo do que aparenta.  

Se julgarmos que o ato em si não é, muitas vezes, identificado pelo sujeito 

como fruto da violência, a denúncia aos órgãos cabíveis também não será feita e o 

ato do agressor será pacificado. Do contrário, até mesmo quando o caso é identificado 

como violência pela vítima, somente uma minoria consegue prosseguir realmente com 

a denúncia. Aliás, este processo que é algo de extrema importância e que, ao ser feito, 

torna-se um verdadeiro martírio para a vítima, pois está será confrontada por uma 

série de instâncias burocráticas.  

Apesar de ser apenas relado por um/a estudante, a violência sexual é um outro 

fator que deve ser ressaltado como um elemento bastante preocupante que, de 

acordo com o relato, veio a ser consumado dentro do colégio.  

Essas situações trazem para o debate em relação à violência dentro da escola 

alguns questionamentos fundamentais: quais desses casos tornaram-se realmente 

denúncias? Das denúncias, quais delas foram, de fato, solucionadas? As medidas 

cabíveis foram tomadas? E o posicionamento da escola? Houveram medidas 

educativas e coletivas para o enfrentamento do referido problema? As vítimas foram 

direcionadas e amparadas pelo setor de apoio ao estudante que se encontra a 

psicologia do campus? Infelizmente, por conta do curto tempo de pesquisa, não houve 
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tempo para que tais dúvidas fossem solucionadas, apenas ressalta-se as medidas em 

que os profissionais do colégio tomaram a fim de enfrentar as expressões do 

preconceito e da violência, tendo como exemplo as palestras realizadas sobre a 

questão da diversidade sexual, de identidade de gênero e LGBTfobia.   

 

3.8 Expressões da LGBTfobia no IFF 

 

Ao se debruçar no tema principal dessa pesquisa, as expressões da LGBTfobia 

no IFF, notou-se que os números de situações violentas são maiores quando não é a 

vítima que relata o caso e sim as testemunhas. Isto é, a afirmação se comprova ao 

perceber que 34,3% (46 estudantes) já presenciaram algum tipo de posicionamento 

ou atitude preconceituosa em relação a orientação sexual ou de identidade de gênero 

de outros estudantes e, em contraponto, 66,7% (88 estudantes) afirmaram o contrário. 

Assim, evidencia-se o seguinte gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos estudantes do EMI que responderam o questionário, 46 deles já 

presenciaram alguma situação de preconceito em razão da orientação sexual ou de 

identidade de gênero e este dado também deve ser, sobretudo, visto como algo 

preocupante. Aqueles sujeitos que, indiretamente, estão interligados aos casos 

tomaram as medidas cabíveis? A atuação desses personagens é essencial no sentido 

de prestar à vítima o amparo/apoio e segurança que, nem sempre, está última é capaz 

de agir de forma racional: a denúncia.  

No que se refere ao sujeito que possibilitou a realização do ato e qual o espaço 

dentro da instituição em que se desenvolveu o caso, foram obtidos o total de 30 

respostas abertas que podem ser observadas na imagem adiante: 
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O resultado das respostas é crucial no sentido de tornar perceptível que o 

preconceito, de acordo com os relatos, é encenado também por 

servidores/funcionários e professores e, sendo assim, eles não estão – para a 

surpresa de alguns – isentos de praticar a LGBTfobia. Aliás, este fenômeno torna-se 

ainda mais expressivo pelo fato de angariar respaldo social quando disseminado por 
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profissionais, tornando, por exemplo, aquela “piadinha”, vulgo conduta LGBTfóbica, 

algo aceitável ou tolerável ao remetente/público que pode, ainda, reforça-la ao abraçar 

o referido ato. Convém salientar que esse raciocínio é válido inclusive para o racismo 

e o machismo, questões essas que estão imbricadas ao cotidiano historicamente 

socializado como algo comum/natural na cultura desse país.  

Muitas vezes o preconceito não é tão evidente para aqueles que não são 

vítimas do mesmo, os olhares assustados ou expressões depreciativas de repulsa ou 

verbais em relação aos LGBTs também foram citados pelos estudantes. Observa-se, 

por exemplo, o estudante homossexual que enquanto beijava seu namorado ouviu de 

algum colega: “tá amarrado”, expressão essa veemente utilizada por religiosos no 

intuito de associar a homossexualidade a um ato pecaminoso, de blasfêmia e 

necessariamente repulsivo.  

Quatro relatos similares chamam bastante atenção: “jogadores de futebol em 

campo”, “pelos meninos do futebol, na quadra”, “...os atletas do futsal para com alunos 

de outra modalidade” e “jogadores de futebol da escola” reforçam que a prática do 

preconceito é recorrente dentro dos espaços que estão atrelados ao futebol. Está área 

historicamente foi construída a partir de uma perspectiva machista que recusava 

qualquer resquício que estivesse, supostamente, vinculado ao feminino – para a visão 

machista é adequar o homem ao mesmo patamar de uma mulher como se essa 

atitude fosse tão humilhante que é capaz de inferioriza-lo ao título de afeminado ou 

efeminado. Como os gays/homossexuais são, quase sempre, caracterizados a partir 

dessa visão machista equiparados às mulheres, tornou-se comum xingar os jogadores 

dos times adversários de “meninas”, “veados”, “boiolas”, “maricas”, “moças” e outros 

termos pejorativos. Ou seja, o único padrão aceitável de jogador de futebol deve estar 

paralelo à construção social do masculino necessariamente agressivo, machista e 

homofóbico.  

Ainda sobre o mundo do futebol, vejamos, por exemplo, o caso do Richarlyson, 

ex-jogador do São Paulo Futebol Clube, que no ano de 2007 foi apontado como gay 

por um técnico de um time rival110, o Palmeiras. Apesar de nunca assumir ser 

homossexual, o jogador foi vítima de uma série de episódios homofóbicos que, mesmo 

passados 11 anos, ainda hoje percorrem prejudicialmente o cotidiano e carreira de 

                                                           
110 O jornal O Globo noticiou em 2007 que o atleta, Richarlyson, iria processar o técnico do Palmeiras: 
https://oglobo.globo.com/esportes/richarlyson-vai-processar-dirigente-do-palmeiras-4178620 
(acessado em 24 de novembro de 2018).  

https://oglobo.globo.com/esportes/richarlyson-vai-processar-dirigente-do-palmeiras-4178620
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Richarlyson no esporte, tendo com base a sua última expressão em 2017 que, ao ser 

contratado pelo Guarani Futebol Clube, o esportista foi recebido pela torcida do time 

por meio de protestos e bombas111. Este caso serve como exemplo para comprovar 

que apenas uma simplória “piada” pode, no futebol, destruir a imagem de uma pessoa 

que nem ao menos se revelou LGBT, mas, que só o fato de ter sido associado, foi o 

bastante para proporcionar múltiplas manifestações da homofobia. 

 Além disso, um(a) estudante não compreendeu o sentido da questão e citou, 

equivocadamente, o nome de um possível profissional da instituição, porém o objetivo 

do item era citar o cargo ou função do sujeito que praticou o ato preconceituoso na 

escola e, por conta disso, o nome do mesmo foi riscado em vermelho. 

Grande parte dos casos citados tratavam-se, dessa maneira, de violência 

psicológica/moral (40 estudantes), porém aparecem também a violência física (1 

estudante) e violência sexual (1 estudante) em razão da orientação sexual ou 

identidade de gênero dos 42 estudantes que caracterizaram o tipo de violência sofrido.  

 

3.9 O discernimento dos estudantes em relação ao debate sobre diversidade sexual, 

identidade de gênero em contraponto ao discurso da LGBTfobia 

 

Em primeiro lugar, vale destacar que as questões a seguir foram formuladas no 

sentido de compreender e analisar, brevemente, como, em que condições e com que 

frequência os estudantes discutiam a questão da diversidade sexual e de identidade 

e gênero para fora do ambiente formal escolar, sobretudo entre os familiares e amigos.  

Nesse sentido, comprova-se por meio do gráfico logo em seguida que 33,6% 

(45 estudantes) certificaram que os amigos e familiares “não aceitam/concordam com 

a homossexualidade, mas dizem que tem que respeitar a “opção” de cada um”, 

enquanto 26,9% (36 estudantes) confirmam que eles “aceitam e respeitam a “opção” 

de cada um”, 19,4% (26 estudantes) assinalaram que “para eles é indiferente a 

“opção” de cada um”, já 15,7% (21 estudantes) informaram que eles “não 

aceitam/concordam com a homossexualidade” e, por último, 4,5% (6 estudantes) 

complementaram que “não gosto de falar sobre esse assunto, com minha família nem 

com ninguém”.  

                                                           
111 O site do SportTV, filial da emissora Globo, entrevistou o atleta sobre o caso em 2017: 
http://sportv.globo.com/site/programas/ta-na-area/noticia/2017/07/richarlyson-sobre-homofobia-e-
vazio-tao-pequeno-para-aquilo-que-eu-sou.html (acessado em 24 de novembro de 2018). 

http://sportv.globo.com/site/programas/ta-na-area/noticia/2017/07/richarlyson-sobre-homofobia-e-vazio-tao-pequeno-para-aquilo-que-eu-sou.html
http://sportv.globo.com/site/programas/ta-na-area/noticia/2017/07/richarlyson-sobre-homofobia-e-vazio-tao-pequeno-para-aquilo-que-eu-sou.html
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O resultado do último gráfico traz para o debate algumas considerações 

importantes e polêmicas: 1) A grande maioria desses familiares e amigos alegaram 

não aceitam/concordam com a orientação sexual para além do padrão heterossexual, 

mas, contraditoriamente afirmam que é necessário respeitar. A aparente falta de 

lógica nessa famosa frase – um verdadeiro paradoxo da vida político-social – mostra-

nos a contradição em relação ao significado de respeito e aceitação. Se o sujeito diz 

não aceitar e não concordar com a orientação sexual ou identidade de gênero do (a) 

outro (a), logo interpreta-se que este pode não estar, de fato, respeitando a 

sexualidade ou a identidade dessa pessoa. Por isso, a frase realmente expressa um 

teor preconceituoso, porém, ao mesmo tempo, não há como estabelecer um resultado 

preciso em relação ao sujeito que utiliza a referida frase, podendo, ele (a) ser um 

preconceituoso enrustido ou talvez uma pessoa que reforça uma visão ultrapassada 

sem se atentar para o significado da mesma. 2) Se acreditarmos que todos aqueles 

que dizem respeitar e não concordar/aceitar com a homossexualidade são, de fato, 

preconceituosos, ao associar o resultado dessa resposta com aqueles que não 

aceitam/concorda com a homossexualidade nota-se, portanto, que quase 50% 

(49,3%) desses amigos e familiares não são favoráveis à diversidade sexual e de 

identidade de gênero. 3) Os seis estudantes que afirmaram não gostar do assunto 

podem, também, estar associados a uma perspectiva que é, em sua essência, capaz 

de reiterar o preconceito, seja o sujeito que respondeu, quanto a família em que o 

mesmo interage e convive está próxima de interpretar a homossexualidade, 

bissexualidade, transexualidade enquanto um tabu. Vale destacar que o tabu é uma 

ordem social e cultural de uma sociedade que reconhece um determinado objeto, 

coisa ou pessoa como um fator proibido e que não deve ser mencionado, realizado 
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ou compartilhado. 4) Se dizer indiferente à sexualidade ou identidade do outro também 

não é garantia de respeito e, por isso, não há como afirmar que esses são 

preconceituosos ou favoráveis aos LGBTs. Aliás, torna-se válido dizer que esses, os 

indiferentes, estão em cima do muro, são os do meio termo, as vezes mais para um 

lado ou para o outro. 5) De todos os outros citados, somente 36 estudantes (26,9%) 

realmente afirmaram que os amigos e familiares aceitam/concordam com a questão 

da sexualidade e da identidade de gênero, este último dado comprova que apenas 

uma parcela pequena não é realmente LGBTfóbica e aceita debater, como algo 

natural, a diversidade sexual e de identidade de gênero. 

Ainda em relação ao debate, o próximo gráfico evidencia se os estudantes 

comentam ou expressam algum tipo de opinião em relação ao tema nas discussões 

entre os familiares, das opções formuladas pela pesquisa: 24,6% (33 estudantes) 

disseram que sim, 23,1% (31 estudantes) disseram que “sim, pois falo de todas as 

atividades”, 21,6% (29 estudantes) abordaram que “não, pois sei que eles não gostam 

que a escola aborde esse tipo de tema”, 20,1% (27 estudantes) afirmaram que “não, 

pois não interessa a eles minhas atividades no IFF” e 1,5% (2 estudantes) afirmaram 

que “não”. Das opções formuladas pelos próprios estudantes (cada um deles 

representa 0,7%): 1 estudante afirmou que “as vezes, pois não lembro ou porque não 

importa a eles”, 1 estudante ressaltou que “não costumo comentar por ser um assunto 

sensível para eles”, 1 estudante argumentou “porque não sou assumido para a minha 

família, somente sou assumido para alguns amigos”, 1 estudante disse que “não, pois 

não gosto de conversar sobre isso com eles”, 1 estudante afirmou que “pois sei que 

eles não compreendem a extensão da complexidade que é o tema do gênero. É 

insustentável um diálogo racional e livre de exacerbação”, 1 estudante ressaltou que 

“não, pq eles não entenderiam”, um outro argumentou que “não, porque não costumo 

conversar com meus pais sobre o que acontece na escola geralmente só falo das 

notas e horários”, um outro afirmou que “com minha mãe sim ela gosta de saber e 

gosto de contar, mas meu pai é um pouco homofóbico então não gosto de conversar 

com ele sobre isso pelas ideias negativas que esse assunto pode gerar nele sobre o 

IFF”, mais um estudante disse apenas que “não”, outro afirmou “nem sempre comento. 

Às vezes sim, as vezes não. É um assunto que tratamos com naturalidade”, outro 

estudante que disse “não gosto de falar” e, por fim, “não, pois não discuto sobre a 

escola com meus pais”.  
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Ao analisar o gráfico, torna-se visível que há uma certa polarização em voga, 

visto que, ao somar os dados daqueles que argumentaram com um “sim”, o resultado 

é de quase 50% dos estudantes. Mesmo assim, em contraponto, a outra parte 

evidencia que tal discussão não é tão calorosa, que não há abertura, liberdade ou que 

os familiares não aceitariam/gostariam/entenderiam o assunto.  

Destaca-se, ainda, o (a) estudante que afirmou não ser assumido (a) (em 

relação à orientação sexual) para os familiares e que apenas os amigos mais próximos 

sabem da sexualidade dele (a). De fato, essa é uma das realidades de muitos LGBTs 

brasileiros – a falta de espontânea liberdade no direito em expressar a própria 

sexualidade – que ainda estão alocados no chamado “armário”, pois não se 

assumiram para os seus familiares ou para a sociedade no geral e, como descrito pelo 

estudante, os amigos tomam para si o papel, que antes se concentrava aos genitores 

e outros parentes, de amparo e familiaridade, visto que os consanguíneos não são 

favoráveis à diversidade sexual e/ou identidade de gênero.  

Como anteriormente já foi citado em outra análise, aqueles que demonstram 

certa sensibilidade ou que não gostam de tocar no assunto podem reforçar a 

existência do tabu em relação às orientações sexuais e de identidade de gênero de 

pessoas LGBTs. Com base no exposto, o tabu, nesse caso, pode ainda ser substituído 

pelo termo da LGBTfobia. Isto é, o pré-conceito não é apenas as ações 

psicológicas/morais, verbais e físicas, mas as ideias pré-concebidas do ódio, da 

repulsa e da negatividade que estão internalizadas no intelecto humano em relação 

aos LGBTs. O preconceito é, antes de ser um ato, um pensamento, uma ideia 

estereotipada e sem fundamento de alguém, de um povo ou alguma cultura. 

O resultado sobre a discussão que envolve o gênero, agora nos espaços 

educacionais, se transforma e toma um outro direcionamento quando a pergunta é 

direcionada apenas aos estudantes, 79,1% (106 estudantes) afirmaram que “sim, pois 
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pode diminuir o preconceito”, somente 8,2% (11 estudantes) argumentaram que “não, 

pois acredito que são fatores da vida privada e dentro da escola deverá, somente, 

tratar de conteúdos pedagógicos tradicionais”, enquanto 10,4% (14 estudantes) 

afirmaram que “não sou capaz de opinar”. E ainda das respostas formuladas 

individualmente pelos estudantes (cada uma representa 0,7%): “sim, dependendo de 

alguns parâmetros”, “sem dúvida alguma! Penso, aliás, que através do debate e do 

uso puro da razão e lógica que expomos pensamentos demagogos e puramente 

emocionais que contornam esse tema” e “sim, acredito que o tema deve ser abordado 

na escola, porém acredito que a partir de uma certa idade pois nem todos tem o 

mesmo pensamento, familiares e criação. Mas no IFF como a maioria está na 

adolescência ele deve sim ser debatido entre os alunos”. O resultado desses dados 

pode ser observado no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O pensamento do jovem em relação à diversidade mudou e isso torna-se 

evidente ao se confirmar com o resultado desse gráfico, porém, como os estudantes 

dos Institutos Federais são, de fato, mais politizados e estão inseridos em discussões 

de múltiplas origens e formas por conta das condições e possibilidades educativas e 

culturais proporcionadas pela própria escola, por isso, esse resultado talvez possa 

estar um pouco além da média nacional.  

Aliás, isto – o debate dentro de sala de aula – é reafirmado na próxima questão 

que questiona justamente se os estudantes já participaram de atividades/eventos 

como esse. Nesse sentido, 37,3% (50 estudantes) afirmaram que “sim, durante as 

aulas, eventos palestras e rodas de amigos, 10,4% (14 estudantes) disseram que 

“sim, durante as aulas, eventos e palestras” e 6% (8 estudantes) também confirmaram 

que “sim” contra 36,6% (49 estudantes) argumentaram que “somente entre as rodas 

de amigos” e 9,7% (13 estudantes) afirmaram que “não, em nenhum espaço”.  
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Ou seja, obtém-se 53,7% (72 dos 134) dos pesquisados ao associá-los a todos 

aqueles que responderam com o “sim”, demostrando, dessa forma, que a discussão 

no IFF, além de contemplar os eventos e palestras, consegue alcançar um número 

razoável de estudantes também dentro de sala de aula.  

Para mais, a próxima questão aborda as opiniões dos estudantes quanto à 

abrangência e resultado desses debates. 59% (79 estudantes) afirmaram que as 

discussões e debates realizados no IFF é “necessário mas insuficiente para 

desconstruir o preconceito”, 25,4% (34 estudantes) acham que são “necessários e 

suficientes para desconstruir o preconceito, 8,2% (11 estudantes) descreveram que é 

“necessário, mas não me interesso/não preciso participar”, 4,5% (6 estudantes)  

afirmaram ser “desnecessário, pois cada um deve cuidar da sua vida” e 3% (4 

estudantes) afirmaram que “tanto faz, eu não ligo, mas também não participo”. 

Nenhum estudante marcou a opção “desnecessário, pois eu não tenho nenhum 

interesse e acho que é perda de tempo.  
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O gráfico anterior evidencia que o tema é discutido e que a maioria dos 

estudantes reconhecem como algo realmente necessário, mas que, ainda, o seu 

resultado não é capaz de eliminar por completo as expressões do preconceito em 

relação aos LGBTs. Quer dizer, por mais que haja discussão dentro e fora de sala de 

aula, os estudantes reconhecem que ainda é insuficiente.  

Ao questioná-los quanto a possibilidade de um amigo confessar ser 

homossexual, 94,8% (127 estudantes) afirmaram que “continuaria a amizade da 

mesma forma, uma vez que orientação sexual dele não me diz respeito, 2,2% (3 

estudantes) alegaram que “continuaria a amizade, mas evitaria contar segredos e 

trocar de roupa perto”, 1,5% (2 estudantes) disseram que “me afastaria, minhas 

percepções morais e/ou religiosas não estão de acordo com as práticas/escolhas do 

mesmo”, 0,7% (1 estudante afirmou que “não sei” e, por último, 0,7% (1 estudante) 

disse que “continuaria a amizade até com uma preocupação maior com os problemas 

que esse amigo pode enfrentar, como preconceito”. Esses dados podem ser 

conferidos no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda que a maioria em peso tenha afirmado que continuaria a hipotética 

amizade, dois itens em questão chamam bastante atenção: sobretudo os estudantes 

que se afastariam por conta de uma percepção moral e religiosa e, com menos 

intensidade, aqueles que afirmaram que continuariam a amizade, porém não 

contariam segredos ou trocariam de roupa perto. Caso essas situações fossem 

realmente verídicas, é possível afirmar que se tratariam, assim, de atos homofóbicos 

por parte desses estudantes que, ao deixarem para trás a amizade por conta da 

orientação sexual do amigo, reforçam que está é uma visão irracional e pré-
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conceituosa. Ou seja, há sim uma visão um tanto preconceituosa aqui, mesmo que 

seja expressada por uma pequena minoria. 

Sobre ter um colega de classe homossexual, 62,7% (84 estudantes) reforçaram 

que “não ligo, iria tratar da mesma forma”, 31,3% (42 estudantes) disseram que “acho 

importante ter diversidade em sala de aula”. Em relação as questões formuladas 

individualmente pelos estudantes (cada um representa 0,7%), “já tenho, somos 

amigos”, “adoraria já que neste curso tem poucos”, “amo, sou amiga de todos”, “fiquei 

em dúvida na segunda opção, mas não ligaria, trataria igual os outros colegas de 

classe”, “ eu já tenho um amigo homossexual” e “não sentaria perto se o colega fosse 

uma mulher, pois biologicamente sou e, mesmo que eu seja bi, não gosto de me 

relacionar com mulheres”.  

A última opção formulada por uma estudante chama a atenção nessa questão, 

uma vez que a frase é um pouco confusa e pode ser interpretada de várias formas. 

Inclusive, como a mesma toca no assunto biológico, alguns podem interpretar que a 

estudante não reconhece uma mulher transexual/transgênero como de fato uma 

mulher e sim como um homem homossexual, porém, aqui, não é possível 

compreender o real sentido da frase. O gráfico se estabeleceu da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à possibilidade de ter um(a) colega de classe transexual, 65,7% (88 

estudantes) afirmaram que “não ligo, iria tratar da mesma forma”, 29,9% (40 

estudantes) disseram “acho importante ter diversidade em sala de aula”, 1,5% (2 

estudantes) “não ligo, mas não sentaria perto”. Em relação às respostas formuladas 

individualmente pelos estudantes (cada uma representa 1 estudante, 0,7%): “mesma 

coisa da questão anterior, não ligaria, mas trataria igualmente aos outros colegas de 

classe”, “não sou capaz de opinar” e “se fosse uma mulher transsexual (sic), isto é, 
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um homem que se identifica como mulher, lésbica, eu não sentaria perto pois sou 

biologicamente uma. Sou bissexual mas não curto ficar com mulheres”.  

Como previsto, está última questão foi formulada por uma estudante que não 

reconhece as mulheres transexuais/transgêneros como, de fato, mulheres e, ao 

associá-las à imagem de homem, reforça de maneira expressiva a transfobia. 

Preconceito esse que para as pessoas transgêneros e transexuais é fatal, elas (as 

mulheres trans) são excluídas das salas de aula e do convívio social como um todo, 

assim como essa estudante faz ao assimilar uma mulher transgênero à um “homem 

de saia”, expressão diversas vezes utilizada por militantes do feminismo radical, 

vertente do feminismo que, contraditoriamente, considera mulher apenas aquela que 

nasce com uma vagina. Anulando, dessa forma, erroneamente, que a teoria de 

(identidade de) gênero (e de sexualidade) é um fator que se construí socialmente e 

afirmando a questão necessariamente biológica do sexo biológico. O fato é que apelar 

para os fatores biológicos nunca foi algo favorável ao feminismo e para as mulheres 

cis, pois elas não são biologicamente iguais, apresentam fatores e condições 

corporais diversificadas. Por exemplo, há mulheres que não nascem com útero, isso 

anula o fato delas serem mulheres? Não. Ser mulher e ser homem nessa sociedade 

é uma construção de um determinado papel histórico-social de gênero, da mesma 

forma em que Simone de Beauvoir cita em sua clássica frase: “Não se nasce mulher, 

torna-se mulher”. Para mais, os dados desta questão são alocados no gráfico da 

seguinte maneira:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, apesar de, mais uma vez, a maioria dos estudantes se apresentarem 

favoráveis à diversidade, alguns posicionamentos seriam – nesses dois casos 

hipotéticos – realmente preconceituosos, uma vez que três estudantes não 



117 
 

gostariam/não sentariam perto de uma mulher trans e, desses três estudantes, dois 

também não gostariam/não sentariam ao lado de um homem gay.  

Com isso, se evidencia que, por mais que sejam resultados muito próximos, a 

transfobia ainda é um pouco mais acentuada em comparação à homofobia. Aliás, o 

preconceito contra as pessoas trans é mais intenso, mais escancarado e pode 

facilmente ir além de uma perspectiva de fundamentalismo religioso, perpassando, 

dessa maneira outros fatores igualmente infundados, como é visto através das ações 

transfóbicas de militantes do feminismo radical.  

O próximo item torna a questão do preconceito ainda mais exacerbada ao 

questioná-los sobre o que é ser homossexual, ainda que a maioria tenha se 

posicionado de maneira favorável. Parte do resultado pode ser observado a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos acrescentaram a palavra “normal”, outros “natural, “ser humano”, 

“amor”, “livre”. Um (a) estudante alegou que homossexual, pra ele (a), é “ser 

guerreiro”, outro (a) afirmou: “é liberdade”, outro (a) diz que é “gente”. Outros (as) 

reforçaram: “um ser humano que ama e deve ter os mesmos direitos e ser respeitado 

como qualquer outra pessoa” e “normal, gente que nem eu, merece amor e respeito 

do mesmo jeito que qualquer outro ser”. 

Ainda em relação à pergunta, outros confundiram alguns conceitos, como o 

equívoco em relacionar a orientação sexual com identidade de gênero ao afirmar que 

“é quando uma pessoa sente que não está no corpo certo”, a confusão entre 

homossexualidade e bissexualidade: “pessoa que se relaciona com os dois gêneros” 
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ou identificar o homossexual como “alguém que não é hétero”, visto que alguém que 

não é hétero pode ser bissexual, assexual e outros e não apenas homossexual. A 

confusão entre identidade de gênero e orientação sexual também se repete em: “um 

ser humano que por razoes biológicas desconhecidas alega não se idenficar (sic) com 

o gênero que nasceu”.  

Em relação aos comentários que devem ser ressaltados como preconceituosos 

ou possivelmente preconceituosos, nota-se o primeiro no qual o estudante apresenta 

certa contradição: “é apenas um ser humano como todos, mesmo que eu não 

concorde, quem sou pra julgar o que as pessoas fazem? Sou contra qualquer tipo de 

preconceito, todos pode ser o que quiserem desde que não interfera (sic) de forma 

negativa na vida privada de um terceiro”. Isto é, o homossexual, na visão do estudante, 

não é aparentemente diferente do heterossexual, porém o mesmo afirma não 

concordar com a homossexualidade e a compara à um ato ou atitude qualquer, 

tendendo, dessa maneira, a acreditar que a orientação sexual para além do hétero é 

uma escolha do indivíduo. Cabe afirmar que essa visão é bastante recorrente e reitera, 

indiretamente, uma posição preconceituosa, mesmo que essa não seja a intenção do 

sujeito.  

Em segundo lugar, observa-se que um outro estudante apresentou um 

comentário, sem sombras de dúvidas, preconceituoso e infundado: “é um demônio 

manifestado 24h”. Em toda a pesquisa ainda não tinha sido apresentado algo 

parecido, este comentário reforça a homofobia por de trás do fanatismo religioso ao 

associar os LGBTs, nesse caso o homem gay, a imagem do personagem que 

representa o mau no livro bíblico, o demônio. O sentido do comentário não foi só para 

atestar a homossexualidade enquanto um pecado ou coisa do tipo, mas, também, 

como forma de ofender e descriminar tal orientação sexual.  

Considerando a questão da violência em relação ao preconceito no espaço 

educacional, os estudantes LGBTs, nesse quesito, foram questionados quanto ao 

fator segurança do IFF/Macaé. 59% (79 estudantes) marcaram a opção “não sou 

LGBT”, 24,6% (33 estudantes) “sinto-me seguro”, 17,9% (24 estudantes) “sinto que 

há uma preocupação da escola por descontruir o preconceito”, 10,4% (14 estudantes) 

“sinto que não há uma preocupação da escola para tratar esse tema”, 1,5% (2 

estudantes) “não me sinto seguro”, 0,7% (1 estudante) “não me sinto à vontade/bem 

recebido pelos professores/técnicos” e 0,7% (1 estudante) “não me sinto à 
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vontade/bem recebido pelos alunos”. A resolução dos dados pode ser observada a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por conseguinte, observa-se que uma parcela acentuada dos estudantes 

LGBTs se sentem seguros e que, ainda assim, acreditam que há um compromisso da 

escola em relação ao desconstruir das expressões do preconceito. Apesar de que 

essa seja uma questão percebida pelo todo (a sociedade) como um fator trivial ou 

básico para o funcionamento saudável de uma instituição educacional, a confiança no 

que diz respeito à segurança em sala de aula e nos seus arreadores é, para esses 

setores, quase sempre inexistente. Em referência a esse resultado, o IFF/Macaé se 

destaca no sentido de proporcionar aos seus usuários um serviço que, de antemão, 

deveria ser fundamental, parte essa primária de uma escola, mas que ainda é raro 

visto o nível elevado de episódios.  

Não se trata, aqui, de afirmar que essa é uma escola máxima onde o seu 

princípio elementar é a eliminação do preconceito ou que esta seja um prodígio em 

relação às outras, mas de caracterizá-la como uma instituição que reconhece a 

existência dessa problemática e que ainda, de alguma maneira, promove atuações e 

respostas consideráveis a ela, uma vez que são reconhecidas pelos estudantes. 

Convém ressaltar que essa afirmação não elimina a existência do preconceito, ele é 

real e ainda latente, bem como mostra o gráfico.  

A questão é que o exercer do fundamental faz parecer que o combate da 

LGBTfobia nessa sociedade é algo avançado, vanguardista, a frente de seu tempo, 

inovador, progressista em comparação aos outros espaços educacionais brasileiros – 

sobretudo no que diz respeito ao ensino básico – que, em geral, suavizam, reforçam 

ou promovem descaradamente símbolos preconceituosos.  
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Ao fim do questionário, em uma lacuna, os estudantes puderam contribuir 

livremente para além das perguntas apresentas na pesquisa, proporcionando aos 

pesquisados um espaço irrestrito, espontâneo (em contraponto ao questionário de 

escolhas múltiplas e pré-formuladas) e um resultado mais inclusivo, totalizante e 

autêntico. Dessa forma, das 32 respostas abertas obtidas, muitos agradeceram a 

oportunidade, parabenizaram a iniciativa e outros reforçaram que a atuação da escola 

é essencial para impactar as raízes do preconceito. Para mais, ressaltam-se algumas 

contribuições como se apresentam a seguir:  

 

 

O primeiro comentário reforça aquilo que já foi apresentado, os estudantes 

compreendem que o IFF é um espaço diferente de outras instituições educacionais, 

sobretudo em relação a tolerância com a diversidade – mesmo que essa afirmação 

seja superficial ou ilusão. Isto é, torna-se nítido para o estudante que aqui a 

discriminação é menos agressiva, ainda que ela exista, aparentemente o sujeito é 

capaz de poder ser o que é com um pouco mais de liberdade e sem sofrer, em tese, 

graves sanções posteriores. Para além da aparência, a realidade é mista e as 

experiências também são, os casos de preconceito são reais e nem sempre são 

denunciados e resolvidos. 
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O segundo comentário apresenta certa contradição em dizer que a causa do 

preconceito está associada, na realidade, com a livre exposição de afeto dos LGBTs 

nas paradas LGBTs que, nesse caso, o pesquisado intitula de “reflexão da 

promiscuidade”. Esse costume de relacionar um dos únicos espaços culturais da 

comunidade LGBT, as paradas, à indecência e ao discurso moralizante que 

culpabiliza as vitimas não é de hoje. Assim como a cultura machista condena a mulher 

como parcialmente responsável pelo assédio sexual que foi vítima, o senso comum 

junto do conservadorismo embarca na ilusória justificativa de que a causa do problema 

está relacionada ao comportamento da vítima. O agressor, nesse caso, torna-se 

menos agressor, é a crença de que o mesmo não é tão culpado pelo ato 

preconceituoso já que o “alvo” fez por merecer.  

O papel das representações para além das atividades formais da educação 

também são vistas, pelos estudantes, como instrumentos essenciais na luta pelo fim 

do preconceito. O NUGEN – Núcleo de Gênero, por exemplo, é um desses espaços 

que, além de suscitar o debate, promove eventos e atividades reflexivas em relação 

ao preconceito de gênero (o machismo), de sexualidade e de identidade de gênero 

(LGBTfobia). Ademais, outro comentário cita uma questão extremamente atual, a 

tendência do sujeito de negar o seu evidente preconceito ao expressar, 

paralelamente, um posicionamento depreciativo – como dizer que as paradas LGBTs 

são espaços de promiscuidade e ser esse o motivo do preconceito – capaz de encobrir 

o seu real significado. Essas e outras afirmações podem ser observadas em seguida:  
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Ainda sobre o último quadro, observa-se que o último estudante não se diz 

preconceituoso e afirma que está ligado a uma perspectiva conservadora, o que, a 

princípio, não o torna preconceituoso. Em contraponto, ao buscar outras respostas 

desse estudante, a situação ganha outra definição ao perceber que ele afirma não 

concordar com o homossexual, fato esse que o aproxima de um posicionamento 

homofóbico. Ainda sobre a mesma questão, observam-se em seguida depoimentos 

vinculados à religião: 

 

 

 

Nos dois diferentes depoimentos em relação à doutrina cristã, percebe-se que, 

em ambos, o posicionamento é favorável à diversidade sexual, sendo que o primeiro 

evidencia a importância de se conviver em um ambiente mais plural e, ainda, mostra 

que, na visão do (a) estudante, a fé não permite o preconceito. Ainda que este 

preconceito também seja oriundo de fundamentos do mundo cristão, é nítido que parte 

substancial dos representantes religiosos e fiéis conservam a ideia de que a 

lesbianidade, homossexualidade, bissexualidade e transgeneridade são doenças. 

Vale destacar que, apesar de existente em outras partes do mundo, não há como 

comparar a LGBTfobia – muito mais acentuada nesse país – com o pré-conceito (pré-

concepção da imagem de algo ou sujeito que geralmente não proporcionam 

represálias significantes) em relação ao fiel cristão (cristã). Ou seja, em geral, o sujeito 

não é agredido ou assassinado pelo fato de pertencer ao cristianismo, esse fator 

arruína a tese de a suposta “cristofobia” é latente e acentuada no Brasil.  
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Em segundo, percebe-se que lidar com a pluralidade, como o caso da 

estudante que é católica e bissexual, também é algo que envolve e perpassa a 

individualidade do sujeito, sendo está última capaz de levar a questão conflitante para 

todo o coletivo. Esse exercício é ainda mais enriquecedor para o conjunto da 

sociedade, visto que, ao romper as (aparentemente distantes) bolhas sociais de 

“cristã” e “bissexual” – símbolos culturais socializados como divergentes – e, ao 

mesmo tempo, uni-las, a estudante rompe com o tabu por de trás do assunto.  

Por último, salientam-se três questões distintas expostas no fim do quadro: 1) 

Tornou-se habitual os jovens se expressarem propositalmente de uma forma “x” entre 

os familiares e de maneira “y” como os amigos. Essa realidade de duplo sentido e 

perspectiva é posta a fim de preservar os dos vínculos sociais (seja a família ou os 

amigos), porém, o sujeito tende a “esconder” dos familiares o seu real posicionamento 

por conta do preconceito. 2) Voltando para a questão da religião, um outro estudante 

afirma ser favorável à adesão de uma disciplina sobre religião. A princípio, não há 

críticas quanto a sugestão do mesmo, desde que todas as religiões sejam 

trabalhadas, porém, no fim da frase, é citado um fragmento do livro cristão: 

“conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”, o que possibilita a interpretação de 

que a fé cristã, nessa visão, é a única correta entre as inúmeras existentes. Fora que 

ao analisar outros comentários desse mesmo estudante, torna-se perceptível que a 

questão do preconceito, nesse caso, é fruto de um viés fundamentalista religioso, uma 

vez que ele é o autor da frase que considera o homossexual “um demônio 24h por 

dia”. 3) Por fim, um estudante alegou ter sido discriminado por professores por conta 

da sua orientação sexual (bissexual), demonstrando, dessa maneira, que a LGBTfobia 

pode ser reafirmada também por profissionais da instituição. Essas respostas podem 

ser observadas em seguida:  
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Durante o processo de problematização dos dados obtidos, um acontecimento 

em específico marcou os integrantes do IFF/Macaé, em meio a um evento esportivo 

que acontecia no espaço, aproveitaram-se da distração de todos para adentrar uma 

das salas de aula e promover uma intervenção simpática ao nazismo e, ao mesmo 

tempo, LGBTfóbica. Dessa forma, a captura de tela a seguir da publicação de um dos 

membros do grupo do Facebook direcionado às discussões do meio 

estudantil/acadêmico evidencia o referido ato:  
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A mensagem afirmava: “Toma vergonha seus merdas viados safados lésbica. 

isso é falta de porrada homem e mulher. não está merda (sic)” e, no fim, apresentava 

uma assinatura com uma forma um tanto curiosa do símbolo nazista, a suástica.  

De acordo com os comentários dessa própria postagem, parte dos estudantes 

acreditaram que o ato em si deve ter sido praticado, provavelmente, por um ou mais 

atletas do time adversário com a intenção de provocar os estudantes “da federal”, 

como se apresenta nas capturas de tela em seguida: 
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Apesar de ser uma possibilidade, essas acusações não foram confirmadas ou 

comprovadas e, ainda que tenha sido alguém de fora da instituição, o ato em questão 

não anula a explícita intenção de descriminar LGBTs e utilizar como referência um 

símbolo ideológico extremista responsável pela morte de milhões. Para mais, o 

primeiro comentário ainda reforça que a intervenção pode se tratar de uma false flag. 

Do inglês, a (operação da) bandeira falsa é uma estratégia formulada por um sujeito, 

organização ou governo com o intuito de atribuir a culpa a outro sujeito, organização 

ou governo, fomentando, dessa maneira, uma justificativa plausível para confrontá-lo 

(s), técnica essa muito utilizada pela Alemanha Nazista.  

O ponto em torno dessa questão é que, ao desconsiderar a possibilidade de o 

sujeito fazer parte do IFF ou associar a sua atitude a uma provável brincadeira 

maldosa, tal afirmativa é capaz de conceder uma percepção que, no meio social e na 

superficialidade, é visto como inofensivo. Isto é, essa ação – muito associada a um 

comportamento que insiste em negar a realidade no qual é vivida – amortece os 

impactos e consequências sociais ocasionadas pelo problema.  

De outro modo, nota-se, mais uma vez, a necessidade de reconhecer o avanço 

de perspectivas conservadoras, extremistas e preconceituosas. Ainda que a 

intervenção possa ter sido motivada (assim como foi citado em um dos comentários 

da postagem) por uma estratégia similar ao false flag, a mesma está necessariamente 

interligada a atual conjuntura em que vivemos. E, nesse sentido, reconhece-la como 

algo existente, concreta e em ascensão é, de fato, um primeiro passo para que essa 

estrutura seja abalada e rejeitada pela grande massa.  

Portanto, identificar o referido ato, compreender as suas raízes histórico-sociais 

e relacioná-las ao contexto da atualidade, recusá-la intransigentemente enquanto 

suposta perspectiva democrática e, ainda, promover debates coletivos quanto às suas 

consequências são exercícios essenciais para que propostas ditatoriais ou próximas 

do totalitarismo sejam, pelo menos, desmascaradas na sociedade. Os comentários a 

seguir mostram parte dessa necessidade de reflexão e análise tão escassas na cena 

contemporânea:  
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CONCLUSÃO 

 

O Instituto Federal Fluminense – IFF de Macaé da atualidade é uma instituição 

educacional cujo o público está próximo de ser múltiplo, diverso e mais progressista 

em relação aos temas ditos “polêmicos” constantemente em voga na sociedade. Tal 

afirmativa torna-se evidente ao perceber a soma das respostas do questionário como 

um todo.  

Não-binários (3), genderfluid (1) são algumas das identidades de gênero – para 

além do normativo – sinalizadas pelos estudantes. Fato esse que demostra o seu 

reconhecimento, o pertencimento dos indivíduos por essa identidade e a real 

existência dos mesmos que, em consequência disso, são discriminados até mesmo 

dentro do movimento quando a referida identidade é colocada em questionamento e 

assimilada a algo fictício.  

Em razão da orientação sexual, uma parcela acentuada (37) se considera 

bissexual, confrontando, dessa maneira, o equívoco do imaginário do senso comum 

em nomeá-los minoria da população LGBT. Aliás, mesmo que os heterossexuais 

sejam a maioria, as outras categorias, juntas, representam 40,1% dos estudantes. 

Esse resultado também é o suficiente para afirmar que a população LGBT não é 

minoritária como, anteriormente, se pensava. A questão é que, com o passar do tempo 

e da sensação de aceitação da sociedade para o com a diversidade, as pessoas estão 

mais seguras para afirmarem o que realmente são, há um movimento histórico 

representativo, personalidades e artistas prestigiados na sociedade que se intitulam 

LGBTs e esses fatores são importantes para o combate das expressões do 

preconceito. Ao mesmo tempo, parte desses estudantes ainda não se “assumiram” 

publicamente – tarefa essa imposta apenas aos LGBTs – e que, em geral, ocorre pelo 

medo em razão do preconceito. Para mais, gays, lésbicas, assexuais, pansexuais e 

demissexuais também são orientações sexuais reconhecidas pelos estudantes do 

IFF/Macaé.  

Quanto ao fator étnico-racial, nota-se um crescimento significativo de negros e 

pardos no ensino técnico federal, mas, ainda, não é o bastante para afirmar que a 

política de cotas raciais foi capaz de nivelar os direitos dos mesmos no âmbito 

educacional. O acesso ainda é limitado para uma parte substancial daqueles que não 

são brancos, pardos e negros, na sociedade brasileira.  
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Ainda sobre o direito ao acesso, o quesito em si torna-se mais problemático em 

relação às mulheres e homens trans que, nem ao menos, fazem parte da pesquisa. 

Ou seja, esse resultado está de acordo com a realidade do restante do Brasil, no qual 

essas pessoas são, em geral, excluídas do ambiente educacional.  

Outra questão que reforça a afirmativa de que está instituição é dotada de um 

público misto é em razão da orientação religiosa, visto que o número de ateus, 

agnósticos e daqueles que não tem religião é, surpreendentemente, maior do que o 

número de cristãos juntos (católicos, evangélicos e outros).  

Tratando-se da questão violência e preconceito, grande parte dos estudantes 

sinalizaram que já foram alvo de algum tipo de conduta preconceituosa ou violência, 

sobretudo em relação à violência moral e psicológica, muito expressiva nos espaços 

acadêmicos.  

Vale lembrar que existem aqueles que não reconhecem o preconceito como 

uma expressão da violência e isso fica evidente no questionário. O ato em si é 

favorável à conservação das raízes do preconceito, tornando-o, na sociedade, algo 

aparentemente inofensivo. Dentro da instituição, muito afirmaram que a violência é 

moral/psicológica, reforçando que a questão do assédio é ainda um problema nos 

espaços educacionais.  

Por mais que haja medidas de combate ao preconceito na instituição – e isso 

deve ser reconhecido como algo necessariamente benéfico e progressista para o 

conjunto dos estudantes e profissionais –, o IFF não está isento de ser um espaço no 

qual a LGBTfobia é praticada, ela é real e expressiva, visto que 46 estudantes já 

presenciaram algum tipo de manifestação preconceituosa. Destaca-se, ainda, o 

futebol enquanto um esporte que se expressa a partir de uma perspectiva machista e 

homofóbica com base nas respostas dos estudantes. 

A construção social do masculino – aquele que deve ser bruto, grosso e 

agressivo (fundamentado pelo machismo ao renegar o comportamento feminino) –

atrelado a uma perspectiva fundamentalista religiosa (sobretudo cristã) – ao 

caracterizar a homossexualidade como algo do mau e fruto do pecado – são símbolos 

cultural e historicamente desenvolvidos pelo intelecto humano responsáveis pela 

disseminação e sobrevivência da LGBTfobia. As queixas do preconceito homofóbico 

dentro dos espaços do futebol e a própria resposta de um estudante que afirmou que 

ser homossexual é estar “possuído” pelo “demônio 24 horas” por dia são exemplos 

dessa afirmação.  
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Ainda assim, em comparação a outros espaços da sociedade, evidencia-se o 

IFF/Macaé como uma instituição dotada de profissionais compromissados com a 

resolução da problemática, tendo-os como essenciais nessa empreitada. A prática 

dessas ações, eventos e discussões deve ser apresentada como um fator que, 

provavelmente, foi e ainda é capaz de proporcionar impactos significativos em relação 

ao preconceito internalizado. Inclusive, o resultado de que mais de 90% é favorável 

ao debate de gênero e sexualidade dentro de sala de aula e que muitos consideram 

a homossexualidade como algo natural/comum são resultados desse trabalho.  

De outra maneira, o método educacional favorável à diversidade no IFF é 

intensivamente confrontado por outras forças ideológicas de fora da instituição, tendo, 

como exemplo, o posicionamento dos próprios familiares desses estudantes que, em 

parte expressiva, são contrários à homossexualidade e à discussão de gênero e 

sexualidade dentro de sala de aula. Ou seja, por mais que existam respostas 

significativas, o poder ideológico e massivo das estruturas hegemônicas, contrárias à 

diversidade, estão em pleno funcionamento e, ainda, estão em consonância com o 

ritmo de produção do sistema capitalista.  

Ao fim, em um país recordista em transfobia e homofobia em nível mundial, 

vislumbra-se um resultado favorável à diversidade sexual, porém, como já foi 

abordado, esse exercício de questionar a ordem pré-estabelecida não é nem um 

pouco simples e gradual, é necessariamente lento e imprevisível. Mas, ainda, 

evidencia-se que a atuação desses profissionais está de acordo com uma perspectiva 

inclusiva e democrática, cujo os estudantes são, dessa forma, privilegiados. 
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ANEXOS 

 

5.1 Questionário 
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