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Resumo 
 



 
 

 

O trabalho busca estudar como as escolas públicas de Campos dos Goytacazes 

trabalham com gênero e diversidade sexual junto à comunidade, com enfoque em famílias 

homoparentais. Investiga conhecer a pluralidade de modelos familiares e práticas de inclusão 

social proporcionada pelas instituições escolares com o objetivo de aproximar a comunidade e 

as famílias para o cotidiano da escola. Estuda as mudanças históricas das instituições 

familiares influenciadas pelas políticas médico-higienistas, e como isto refletiu nas vivências 

escolares de famílias homoparentais resultando em processos de exclusão. Desafios atuais 

encontrados na escola e família são discutidos, dessa forma, dispara o debate sobre como 

promover culturas, políticas e práticas inclusivas para uma educação democrática que 

promove a diversidade, proporcionando, assim, o papel de transformação social que a 

educação tem frente aos grandes desafios sociais, visando uma escola mais democrática e 

igualitária. 

Palavras chaves: Homoparentalidade; Família homoparental; Educação Inclusiva; 

Diversidade.   

 

Abstract 
This study aims to study how Campos dos Goytacazes' public schools work with 

gender and sexual diversity in the community, focusing on homoparental families. It 

investigates knowing the plurality of family models and practices of social inclusion provided 

by school institutions with the aim of bringing the community and families closer to the daily 

life of the school. It studies the historical changes of family institutions influenced by the 

medical-hygienist policies, and how this reflected in the school experiences of homoparental 

families resulting in processes of exclusion. Current challenges encountered in school and 

family are discussed, thus triggering the debate on how to promote inclusive cultures, policies 

and practices for a democratic education that promotes diversity, providing the role of social 

transformation that education faces in the face of major social challenges, aiming at a more 

democratic and egalitarian school. 

Key-words: homoparentality; Homoparental family; Inclusive education; Diversity. 
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1. Introdução 

 

A família é a primeira instituição em que a maior parte dos indivíduos têm contato. 

Nela estão instituídos os signos e símbolos, comportamentos e práticas que a sociedade espera 

que os indivíduos apresentem. A escola entra como a segunda instituição que divide 

responsabilidade com a família pela transmissão da cultura e dos valores desde a infância até 

a vida adulta. A estrutura familiar e a estrutura escolar mudaram muito desde os tempos do 

Brasil Colônia até os dias de hoje, transmitindo os valores morais e éticos de acordo com cada 

tempo histórico. As mudanças aconteceram por diversos fatores impulsionados pelos 

interesses do Estado, da Igreja, da elite brasileira, das exigências do mercado e da 

industrialização.  

No século XIX, com a industrialização e o surgimento das fábricas, o Estado precisou 

desenvolver maneiras para tirar o poder senhorial e econômico das mãos das famílias 

extensas, que controlavam grandes terras, riquezas e força de trabalho pelo país, 

principalmente, nas regiões onde havia grandes plantações e extração de minério. Um dos 

instrumentos usados pelo Estado foram as políticas médico-higienistas, que influenciaram a 

nuclearização das famílias, a mudança estrutural que resulta até o século XX na família 

moderna. Essas políticas interferiram também na estrutura da escola, o conteúdo, a gestão do 

tempo e comportamento individual e social. A nuclearização das famílias provocou mudanças 

na lógica de organização da sociedade, refletindo nos valores morais, éticos, crenças, 

vestimentas, comportamentos e arquitetura.  

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre como essas políticas afetaram a 

vida de pessoas e famílias que não se encaixavam na moral social vigente dos séculos XIX, 

XX e XI e como os movimentos sociais foram importantes para discutir sobre os processos de 

exclusão, desenvolver saberes a respeito de temas como gênero, sexualidade, diversidade 

sexual e escola. Também como atuaram na proposição e na luta pela garantia de políticas 

públicas para atender grupos marginalizados. Além disso, buscou-se refletir sobre como a 

escola reproduz e produz os processos de inclusão e exclusão, e de que forma pode-se pensar 

em educação inclusiva e democrática nos tempos atuais. E, por fim, refletir sobre a educação 

pública na cidade de Campos dos Goytacazes, que carece de espaços que fomentem o senso 

crítico dos estudantes, estimular a participação da comunidade dentro do cotidiano escolar e 

promover culturas, políticas e práticas inclusivas que visam à diversidade sexual e liberdade. 
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2. As Mudanças Históricas da Estrutura Familiar No Brasil 

 

Família é um conceito muito antigo e de difícil definição, pois pode ser expressa 

através de diferentes configurações familiares. De acordo com Salomé; Espósito & Moraes 

(2007) não é um ‘’conceito unívoco’’, ou seja, não existe apenas uma forma de conceber a 

família, ela é plural, modificando-se de diversas formas ao decorrer da história. É dentro da 

instituição familiar que o ser humano passa pelos primeiros processos de aprendizagem, 

conhecimento do próprio corpo e do mundo, aprende a linguagem, os elementos culturais e 

desenvolvendo fisicamente, cognitivamente e subjetivamente. A família dissemina os valores 

e a moral que se manifestam em cada tempo histórico, variando de acordo com a sociedade, a 

cultura, a economia, dentre outros fatores. É um fenômeno que se manifesta segundo o 

contexto histórico, tempo, espaço e eventos relacionados a conjugalidade e sexualidade 

relativas aos costumes de cada época (CATASMANN; VIEIRA, 2009). 

Portanto, não se pode trabalhar com um conceito específico do que é família, o ideal 

seria estudar como a família se constituiu ao longo do tempo e analisar as variáveis, as 

formas que se manifestaram e suas transformações. Encontrar uma definição exata para esse 

fenômeno é um erro, pois há diversas formas de expressões de laços afetivos e afetivos-

sexuais. “É preciso ter em mente, que cada família constitui um universo específico e possui 

um próprio sistema de relações, portanto, a constituição de uma família é diferente da 

outra’’(CATASMANN; VIEIRA, 2009, p. 2).  

Pereira e Schimanski (2013), a partir de estudos sobre Gilberto Freyre, abordam a 

família patriarcal como o modelo de família brasileira no Brasil Colônia. Neste momento, não 

havia um Estado instaurado em que o governo português conseguisse se instalar em todo 

território nacional. Dessa forma, o poder da família patriarcal se consolidou.  

o fortalecimento da família patriarcal se explica pela própria estrutura colonial: 

numa época em que o governo português não conseguia se fazer representar em toda 

a colônia, o proprietário de terras tomou as rédeas do poder local. O sistema de 

parentesco era a forma pela qual os indivíduos se reconheciam no mundo: ser filho, 

parente, compadre, cabra, escravo do senhor proprietário, conferia os limites e 

possibilidades para cada indivíduo. Desta forma, o poderio patriarcal foi gestado na 

ausência de um Estado forte, e seu declínio se verificaria quando este Estado 

assumisse seus papéis. (TERUYA, 2000, p.4) 

 

Entre o século XVII ao XVIII, as famílias brasileiras formadas por senhores feudais 

com seus familiares, escravos e terras eram cópias do modelo europeu que foi transplantado 

para terras brasileiras. A vida era baseada em costumes que vieram de outro país, o que 

separava a classe dominante dos nativos e dos escravos oriundos da áfrica. O domínio dos 
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bens culturais destacavam a importância e autoridade da classe dominante dos demais, 

obviamente, este era voltado para atender os interesses dela, isso iria definir os interesses de 

quem a política, economia, desenvolvimento e os processos educativos atenderia 

(ROMANELLI, 1986). 

Vale destacar a importância desse arranjo familiar para a vida social que era 

indispensável para a sobrevivência na época. Quem mantinha o poder das fazendas e da 

família extensa ditava os comportamentos vigentes da época e o bem estar social que se 

tornava norteador das relações sociais que eram mediadas entre as famílias e comunidade 

(DA MATTA apud ALVES 2009, p.2).  

Neste momento, a instituição família era indissolúvel, nada era mais sagrado e 

colocado acima que o pertencimento a esses grupos sociais. A vida social, política e 

econômica girava em torno da casa-grande, a família principal era sustentada pela figura do 

chefe da casa, o patriarca; quem detinha o poder absoluto sobre todos, inclusive seu poder 

era tão influente quanto da Igreja e o Estado (TERUYA, 2000). Para trabalhar a importância 

da família e escola e intitulá-las como instituições totalitárias, é preciso frisar o sentido de 

instituição que será usado em todo o texto.  

(...) a reivindicação de uma separação entre um mundo da sociedade e um mundo da 

instituição. Existiria uma clara distinção entre ações realizadas naquela 

circunscrição das instituições totais e aquelas efetuadas na sociedade, ou seja, as 

situações de interação interna às instituições diferenciar-se-iam daquelas situações 

de interação que a sociedade em geral promoveria. Por outro, subjaz uma reflexão 

pela qual o poder negativiza-se, traz em sua fisionomia o centralismo da autoridade 

institucional que monopolizaria as ações, que teria quase que exclusividade no 

exercício dos procedimentos repressivos, um poder mais visto pelas leis gerais de 

autoridade que pelos detalhes das relações. (Miranda, 2017, p. 383) 

Ou seja, à instituição fica responsável pelo controle das necessidades e interações 

através de uma organização burocrática com poder vertical delimitando bem o que está 

dentro ou fora da instituição em relação à sociedade (MIRANDA, 2017). Portanto, podemos 

chamar a família de uma instituição totalitária, assim como a religião, o Estado e entre 

outras.  

No Brasil colônia era compreendido como família um número extenso de pessoas 

formado pelo chefe, sua mulher e seus filhos e netos, os filhos de fora do casamento - o que 

era comum entre os homens - afilhados, primos, tios, serviçais, amigos, parentes, escravos. O 
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papel do patriarca seria gerir toda essa família e cuidar dos negócios e seu sucessor, o filho 

homem primogênito (COSTA, 2004). 

Com as influências da corte portuguesa, no Brasil colônia, a família ganha o sentido 

de “organização familiar latifundiária’’, o casamento é sagrado e restrito, necessitava-se de 

dinheiro para conclusão de uma união legal, havia burocracia e um alto custo para fazê-lo, 

para a população pobre, restava a união pela Igreja Católica, que era considerado legal. “Essa 

estratégia mercantilista trouxe como consequência a multiplicação de favores e privilégios 

aos senhores rurais” (ALVES, 2009; COSTA, 2004). Desse modo, os proprietários de terra 

governaram nos três primeiros séculos de colonização. A instituição família patriarcal 

carrega consigo a responsabilidade coletiva da família e o nepotismo, o oligarca amplia sua 

força e influência solidária pela parentela. Assim, o valor da pessoa e sua palavra só teria 

credibilidade se a mesma participasse de algum grupo familiar que atendia às exigências da 

época (TERUYA, 2000).  

No que diz respeito à educação, no Brasil Colônia, a escola serviu para uma 

transferência de cultura para nativos e escravos e ascensão do modelo familiar europeu e 

aristocrático. As famílias pobres estudavam até o ensino primário e os filhos da elite 

continuavam os estudos se formando em faculdades ou exerciam cargos clericais. De acordo 

com Romanelli (1986) a função que a escola jesuíta exercia era a de letrar a elite e, para as 

classes desfavorecidas, seria de catequizar os índios, recrutar fiéis, manter a fé dos colonos. 

A função escolar foi a de ajudar a manter privilégios de classes, apresentando-se ela 

mesma como forma de privilégio, quando se utilizou de mecanismos de seleção 

escolar e de um conteúdo cultural que não foi capaz de propiciar às diversas camadas 

sociais sequer uma preparação eficaz para o trabalho. (...) 

O ensino que os padres jesuítas ministravam era completamente alheio à realidade 

da vida da colônia. Desinteressado, destinado a dar cultura geral básica sem a 

preocupação de qualificar para o trabalho, uniforme e neutro (...), não podia, por isso 

mesmo, contribuir para modificações estruturais na vida social e econômica do 

Brasil na época (Romanelli, 1986, p. 34). 

 

Em 1759, com o movimento da Reforma Católica no Brasil e da ascensão do 

Marquês de Pombal, os padres jesuítas foram expulsos, houve a implantação das ‘’idéias 

provindas de enciclopedismo, declaradamente anticlericais” (idem, p.36). Entretanto essa 

medida não mudou a estrutura social e educacional vigente da época, quem assumiu no lugar 

dos padres foram ‘’estes que formaram a massa de tios-padres e capelães de engenho e que, 

por exigência das funções, foram também os mestres-escolas ou preceptores dos filhos da 

aristocracia rural’’ (idem. p.36).  
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O século XVIII foi marcado por transformações políticas significativas que 

resultaram relevantes mudanças para o desenvolvimento estrutural, a economia, o processo 

educativo e, logo, a família também modificou estruturalmente para acompanhar essas 

transformações que alavancaram o rumo político do Brasil. Começando pela vinda da família 

imperial para o Brasil no período Joanino, em 1808, fim da era do Brasil como colônia e, 

com a Proclamação da Independência, 1822, o país tornou-se Império. O aumento 

populacional das grandes cidades e metrópoles, o número de indústrias, o aumento de 

escolas, universidades, empregos.  

Era objetivo do Estado era mudar a estrutura da família extensa e a forma como ela se 

organizava, devido ao atraso do desenvolvimento econômico das metrópoles e do país. A 

educação jesuíta da Igreja católica não contribuiu para formar mão de obra qualificada para 

as cidades e ocupar os empregos nas indústrias que se instalavam no país. O resultado dessa 

educação era a domesticação e a catequese dos nativos. A mão de obra escrava gerava lucro 

para os senhores de engenho. Nas famílias latifundiárias, os escravos eram propriedades 

igualados a animais, uma força de trabalho que o Estado também perdia.  

Outro motivo para mudar a estrutura de organização da sociedade era que o dinheiro 

não rodava pelo mercado econômico da forma que era esperado para época. As famílias ricas 

se organizavam em clãs fechados, em casamentos arranjados com parentes de primeiro e 

segundo grau para manter a união do clã. Os homens primogênitos não seguiam os estudos 

superiores, pois seriam responsáveis pelas terras da família como herdeiros. As fazendas 

mediam muitos hectares e, dificilmente, os clãs saíam delas. Outros filhos se dedicavam a 

vida religiosa, tornavam-se padres e os interesses da Igreja e do clã se mesclavam. A Igreja 

católica sempre teve a família como aliada pelas divergências que tinha com o Governo. A 

família patriarcal vivia para sua terra, a perpetuação da riqueza e o fortalecimento do clã, 

ignorando os interesses do Estado (ROMANELLI, 1986). 

A maneira como era exercida a ética social e ambiente sócio-político das cidades 

refletia o poder da família no quadro do país. “Os dois grandes instrumentos de dominação 

política dos municípios, as grandes Câmaras e as Juntas Gerais, tornaram-se monopólio das 

famílias proprietárias’’ (COSTA, 1979, p. 40). A família senhorial criou dispositivos 

políticos para a manutenção de seu poder, isolaram alguns grupos do voto, mantiveram a 

população pobre alienada e privada de educação de qualidade, consequentemente, 

aumentando cada vez mais a taxa de analfabetismo, também gozavam do nepotismo e 

afilhadismo na política. Por essa razão, era essencial um clã extenso e poderoso, controlando 
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além da política, a justiça, que era exercida de forma injusta, através da vingança, corrupção 

e violência (idem, 1979). 

Os interesses da Igreja passou a divergir fortemente com os interesses do Estado. 

Além do atraso que a educação católica jesuíta provocava no país, desde os primeiros séculos 

de Brasil Colônia, a Igreja Católica estava tendo divergências com a corte portuguesa graças 

ao movimento da Reforma Protestante. Seria difícil usar a Igreja para atender os interesses 

do Governo e mudar os hábitos da população. A militarização foi uma ferramenta usada no 

Brasil Colônia que não funcionou para prevenir a marginalidade, criminalidade e 

‘’vagabundagem’’. Existiam ações punitivas, repressivas físicas, porém não foram 

suficientes para a prevenção dos delitos. Costa (2004, p.27) afirma que o serviço militar foi 

eficiente para ocupar parte da população, empregar jovens no exercício militar, coagir parte 

da população com militares nas ruas, porém “as instituições civis, heterogêneas no seu modo 

de funcionamento à dinâmica das tropas, não prolongaram os efeitos de ordem produzidos 

pela militarização”.   

O Estado necessitava de dispositivos para controlar a população, tirar o poder 

econômico das famílias extensas, adaptar as práticas sociais dos nativos, uma 

reeuropeização, para os nativos se adaptarem às práticas sociais dos imigrantes portugueses. 

Ou seja, uma política de sujeição, disciplina, onde os próprios indivíduos vigiam uns aos 

outros, inspecionando as práticas. Uma forma de ‘’proteção’’ mútua, uma sociedade baseada 

em vigilância para um bem comum, mantendo os interesses da elite agrária.  

(...) o poder central entendeu que não bastava urbanizar a família, era preciso 

estatizar os indivíduos. A força da lei não produzia automaticamente indivíduos 

urbanos e submissos ao Estado. A justiça soberana podia ser eficaz na violação da 

arquitetura das casas ou do direito de propriedade, mas não detinha-se nas fronteiras 

da vida privada. As relações afetivas, os comportamentos íntimos, as representações 

do corpo, a percepção das necessidades emocionais possuíam uma estabilidade 

inamovível por decretos legais (...) permaneciam imunes às represálias jurídico-

policiais. 

(...) Os indivíduos submersos e ofuscados pelo poder e unidade de seus grupos 

familiares tornavam-se cegos e surdos às solicitações do Estado. (COSTA, 2004, 

p.56) 

 

Outro motivo que desencadeou a mudança dos hábitos e estrutura social da família 

extensa para a família nuclear eram os surtos epidêmicos, insalubridade das ruas e casas, 

proliferação de animais como insetos, ratos, baratas, péssimas condições sanitárias, alto 

índice de mortalidade principalmente entre as crianças. Devido ao grande crescimento das 

cidades e a falta de saneamento básico, higiene das casas e população, o que resultou em 

surtos epidêmicos, pestes, obrigando a população se adequarem em hábitos higiênicos para a 



14 
 

 

saúde individual e coletiva. Esses fatores foram importantes para culpar os pais e acusá-los 

pela ignorância de não serem capazes de criar seus filhos (COSTA, 2004). 

A Igreja e o poder Militar eram agentes fora de questão nesse momento para iniciar 

uma reeducação a nível nacional. Seriam necessários agentes de coerção ideal para implantar 

uma mecânica de sujeição, foi nesse momento que a medicina foi inserida como uma política 

médico-higienista que ganhou força ainda maior no século XIX e modificou toda a 

organização da sociedade. Esse é um ponto crucial na pesquisa que será usado para justificar 

práticas e discursos usados até os dias atuais na educação e no núcleo das famílias brasileiras, 

através de políticas higienistas dentro das instituições como o Estado, a família, a escola, os 

hospitais entre outras. Essas mudanças foram tanto no nível das instituições, quanto no 

comportamento dos indivíduos, emocionalmente, na alimentação, na arquitetura das casas, na 

força de trabalho, na gestão de tempo, nos papéis de gênero.  

A higiene das cidades se concretizou quando conseguiu convencer as famílias de que 

era necessária uma intervenção na saúde populacional, principalmente, que seria vantajosa a 

ajuda do médico para desvendar questões que surgiam na ignorância dos pais por não 

saberem criar seus filhos. 

Os valores morais e éticos são compartilhados no imaginário social através do 

fenômeno da socialização, nas relações de micro e macro poder. Também é característica a 

um sistema social que regula comportamentos e práticas que são legítimas ou não vinculadas 

a um conjunto de normas. De acordo com Costa (2004) para Foucault a sociedade ocidental 

criou agentes legais e normativos para mudanças de comportamento com o intuito de 

aumentar o desenvolvimento econômico e a infraestrutura das metrópoles, e formar cidadãos 

disciplinados, domesticados, servidores do Estado e da nação. As práticas são instituídas nos 

comportamentos sociais e nos corpos disciplinados e seguidas à risca através da lei, que é o 

mecanismo da repressão ’jurídico-discursiva’, e da norma, um agente de sujeição voluntária 

que funciona através de práticas discursivas (elementos teóricos) ou não-discursivas (técnicas 

físicas, gestão de tempo, organização de espaço, criação de necessidades físicas e 

emocionais). Os agentes da lei e norma regulam as práticas, disseminam e perpetuam as 

disciplinas comportamentais, corporais e emocionais esperadas pela Instituição, que resulta no 

poder normalizador. 

O estado moderno, voltado para o desenvolvimento industrial, tinha necessidade de 

um controle demográfico e político da população adequado àquela finalidade. Esse 

controle, exercido junto às famílias, buscava disciplinar a prática anárquica da 

concepção e dos cuidados físico dos filhos, além de, no caso dos pobres, prevenir as 

perigosas consequências políticas da miséria e do pauperismo. No entanto, não podia 
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lesar as liberdades individuais, sustentáculo da ideologia liberal. Criam-se assim, 

dois tipos de intervenção normativa que, deferente a saúde física e moral das 

famílias, executam a política do Estado em nome dos direitos do homem. (COSTA, 

2004, p. 51) 

 

Jurandir Freire Costa (2004) afirma que essas duas intervenções foram feitas a partir 

da higiene médica nas famílias e campanhas de moralização produziram normas segregadoras 

e discriminatórias refletindo na vida dos indivíduos que fugissem às regras.  

Entre as mudanças que a política médico-higienista proporcionou, a primeira foi a 

abolição da escravatura, não como um símbolo de bondade, porém de segregação. A higiene 

culpabilizou os escravos, mestiços, índios e pobres pela proliferação de doenças, maus hábitos 

e desvio moral. O discurso médico montou “um complexo jogo de ações e mediações 

simbólicas e discursivas, como a causa maior para a ocorrência da degeneração física e, 

consequentemente, moral dos indivíduos” (OLIVEIRA et al. 2012, p.6). A higiene jogou a 

maldição do pobre negro, escravo dentro das casas. O branco não deveria comer da mesma 

comida, dormir embaixo do mesmo teto, deixar seus bebês serem alimentados por escravas 

que tinham leite. Toda desgraça da carne, do corpo e do espírito é culpado a partir do negro 

escravo dentro do convívio social com o branco da elite. Dessa forma, essa crença incidiu 

também no lar do branco de classe média, a burguesia.   

A culpabilização da classe pobre pelas mazelas, imoralidade e doenças servia para 

higienizar, disciplinar e, principalmente, normatizar o pobre ao padrão imposto pelos 

médicos e novos hábitos que vinham dos portugueses recém-chegados com a família real. 

Devido a ideia eugenista, os escravos negros e mestiços foram dispensados para serem 

substituídos por empregadas brancas para a educação de filhos. Essa prática foi trazida pelos 

europeus que chegaram ao Brasil com a corte real, eles exprimiam repulsa por negros e 

nativos (COSTA,1979). 

No caso dos escravos isto é visível. A nova força doentia de que foram dotados 

funcionou como espelho da fragilidade do poder patriarcal. Tal como foi apresentada 

ela era irredutível à tradicional punição. Para subjugá-la, só havia duas soluções, 

ambas médicas: ou evitar absolutamente o contato fazendo desaparecer o escravo, ou 

estabelecer sobre ele o jugo disciplinar proposto pela higiene. 

Taticamente parece ter preferido esta última hipótese. Manter o escravo significava 

dispor de mais um trunfo na guerrilha contra a família clássica. Por esta razão se 

entende a posição ambígua dos médicos respeito à escravidão. Embora criticando-a 

violentamente, a maioria deles omitia-se de pedir claramente seu fim. (COSTA, 

1979, p.126). 

 

Docilizar e disciplinar a classe mais pobre e moldá-los higienicamente era sinônimo de 

transformar esses corpos em uma força de trabalho polida, alienada, produtiva e facilmente 
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manipulada em favor do modelo de trabalho que atendesse às demandas capitalistas. Costa 

(2004, p.26) afirma que “o recurso à alma foi o que possibilitou à higiene infiltrar-se na moral 

da família sem fraturar suas antigas crenças e valores e (...) reorientar o prestígio da religião 

em seu benefício”. Houve uma ressignificação do sentido da palavra “alma”, que antes era 

vista como um fenômeno separado do corpo à mercê dos prazeres da carne e das paixões, a 

“alma higiênica” fica a mercê das fraquezas do corpo. Um corpo sadio era sinônimo de um 

corpo livre das imoralidades, patriota, que servia às vontades de Deus e da nação.   

Assim, “(...) a família passou a acolher as influências e as intervenções dos 

especialistas, numa relação de destituição do seu “saber familiar”, de subordinação ao poder 

externo e às obrigações que passou a assumir perante o espaço público’’  (BARBIANI et al. 

2014, p.576) O médico tornou-se uma figura ‘’amiga’’ da família, o único que poderia 

traduzir os sintomas e práticas que destroem e corrompem o núcleo familiar, gerando a partir 

do século XIX uma produção e classificação de doenças, sentimentos que nunca existiram 

antes. Costa (2004) explica que o Estado não punia as irresponsabilidades e falha das famílias, 

a normatização de práticas e comportamentos apontava a culpa para os membros familiares 

por serem ignorantes em relação à proteção higiênica da família e do corpo sadio e moral. 

A renovação das práticas sociais resultava em um sentimento intimista, antes uma 

fazenda de engenho ou casas abrigavam inúmeros escravos, essa era a força de trabalho da 

família extensa. Com a demonização dessas pessoas, o número de membros em uma 

residência foi reduzida, e criaram-se muros nas casas para delimitar os espaços dentro das 

cidades e proteger a intimidade da família. A arquitetura das casas foi mudada, houve 

instalações hidráulicas e esgoto, mudança na alimentação, no modo de se vestir e portar 

socialmente e dentro de casa. Toda prática intimista dentro das casas e nos núcleos familiares 

que se formavam seria para manter a saúde do corpo e da alma que se tornaram 

indissociáveis, se alguma prática ou sentimento não correspondesse com o esperado pelo 

médico e pela sociedade, o corpo e a alma não seriam mais saudáveis e as consequências 

cairiam sobre o lar. 

Na transição dos séculos XVII ao XX a família foi se nuclearizando através de todos 

esses fatores, e cada membro passou a desempenhar um papel diferente dos tempos da 

colônia. O casamento é um exemplo claro das transformações que apareceram com as 

políticas higienistas, estes deixaram de ser arranjados, passou a haver uma autonomia pela 

escolha dos próprios parceiros. Com as divisões de papéis de gênero, esperava-se de cada 

membro sua participação e contribuição no papel social que deveria desempenhar. Portanto, o 
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modelo de família ainda continua não abrangendo todos os arranjos possíveis, nem atendendo 

todos os tipos de configurações familiares que existiam. A transição de um modelo de família 

para o outro não foi de forma inclusiva, pode-se refletir que foi voltado para atender as 

necessidades e interesse do Estado, portanto, favorecendo a economia e desenvolvimento das 

metrópoles e indústrias. Teve a ajuda da Igreja e de políticas médicas e sanitaristas, 

entretanto, essas mudanças foram pensadas e executadas baseadas em regras 

heteronormativas, marginalizando grupos e indivíduos que não se encaixam nesse modelo, as 

mudanças atendiam a pequena burguesia e a elite (COSTA, 2004). Da mesma forma, 

aconteceu na educação brasileira, o higienismo foi implantado para promover as políticas do 

Estado de forma naturalizada em todos os setores da vida em sociedade, e a família e escola 

foram duas instituições chaves para a mudança acontecer. (ROMANELLI 1986; COSTA, 

2004). 

A higiene promoveu o intimismo, porém esse fator não significava que ela teria que se 

isolar do mundo para manter sua moral intacta, a higiene social seria mediadora das relações 

do indivíduo com o mundo e levá-lo a interagir com o social através comportamentos 

norteados por um referencial normativo. O sentido e o papel do casamento foi ressignificado 

junto com os papéis de gênero e a sexualidade. O matrimônio nos tempos de colônia era um 

contrato, totalmente voltado para os interesses financeiros do patriarca, que casava seus 

filhos(as) com o dote como recebimento ou oferta, dependendo do sexo do filho que iria 

casar. Entretanto era evidente que essa forma de matrimônio era fadada ao fracasso, os 

relacionamentos não davam certo, os cônjuges se odiavam e o lar tanto colonial, como no 

império era baseado em conflitos internos intermináveis. A união por contrato deixou de ser 

comum no século XIX, entretanto o casamento não foi ressignificado somente por esse 

motivo, mas também para o fim do monopólio da família extensa.  

Costa (2004) delimita algumas regras para o casamento ideal higiênico, para a elite era 

essencial que o parceiro pudesse ser de outro clã familiar, a mistura das raças elevaria a beleza 

e a força dos futuros filhos do casal, mas essa regra não incluía negros ou mestiços. A 

exaltação ao corpo sadio e saudável como reflexo de boa moral e costumes resultou na repulsa 

pelo velho/idoso e a valorização do parceiro jovem. Já a mulher ideal não seria mais a mulher 

jovem e imatura, pois não estão preparadas psicologicamente e biologicamente para 

reproduzirem e assumir uma vida de mãe e dona do lar. Para ambos o casamento e o sexo 

servia como reprodução, não era recomendável pelos médicos os excessos da carne, das 

paixões.  



18 
 

 

O ideal patriarcal, ‘’o mundo do homem por excelência’’ foi se disseminando pelas 

famílias brasileiras e junto com seus costumes. Ao longo da história os homens sempre 

tiveram seus privilégios pautados em práticas naturalizadas em princípios sociais como 

machismo, patriarcado, respaldados em agentes institucionais que promovem a lei e norma. 

Assim como o privilégio das relações extraconjugais com as escravas e os bastardos vivendo 

juntamente com a família principal. Em uma sociedade patriarcal a figura do patriarca era a o 

sustento do clã, da propriedade e o responsável pela segurança e prosperidade do grupo, a 

figura simbólica do pai era a base para a perpetuação dessa estrutura e poder familiar. A 

política higienista do século XIX tirou o protagonismo do pai e colocou sobre o filho, o 

importante era educar as próximas gerações que iriam perpetuar as práticas higienistas 

futuramente. A função paterna foi reformulada para ser quem precisa sustentar, proteger, amar 

e aprender com o filho, que antes era visto como propriedade dos progenitores. A figura da 

criança no Brasil colônia era de um pequeno adulto aos olhos dos mais velhos, 

consequentemente a criança passava a ter escassez de carinho e atenção (COSTA, 1979). 

Na família moderna nuclear a função do pai era de proteção, e devido à valorização do 

corpo, da saúde e boa forma, os parceiros deveriam ser fortes e saudáveis, pois significava 

boa moral e amor à nação. Esperava-se que o casal pensasse na hereditariedade e nos filhos, 

nas características físicas e morais que cada um iria passar para a prole. Além da 

supervalorização do caráter do indivíduo, acima mesmo da condição financeira, o homem 

esforçado poderá enriquecer. Essa última afirmação é baseada em princípios liberais e 

meritocráticos, do esforço contínuo que o indivíduo pode ‘’chegar lá’’ com o trabalho árduo e 

na dignificação do homem através da ocupação, essa lógica também era respaldada por 

princípios cristãos. Era essencial inserir o sentimento do esforço em um Estado focado em 

recrutar mão de obra para o crescimento das fábricas e indústrias, focar a energia dos 

trabalhadores no trabalho. (COSTA, 2004) 

Para a mulher ficou o papel de governanta do lar, mãe e educadora dos filhos. A ela 

era reservado um papel essencial na política higienista devido à função de educar a prole, os 

que irão perpetuar as práticas, comportamentos e ideias provindas da higiene médica.  

Houve uma campanha intensiva dos médicos aos excessos do sexo, e o uso somente 

para a reprodução, entretanto toda essa reformulação do matrimônio não garantiu aos noivos o 

sucesso e satisfação da união, à fidelidade ao casamento. Havia a insatisfação da mulher, o 

adultério do homem (que historicamente sempre teve privilégios sexuais fora do casamento 

como comportamento aceitável), e a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis. O 
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que levou os médicos a mudarem a estratégia e passaram a ensinar às mulheres sobre a 

anatomia e o prazer feminino no sexo.  

O matrimônio baseado no livre arbítrio para escolher o parceiro afetivo-sexual, e no 

amor depositava a responsabilidade do futuro da família nas mãos do casal. De acordo com 

Costa (2004) o amor higiênico criava e definia os papéis de gênero e o comportamento 

esperado que cada ator pudesse representar. A partir disso o autor constata que o primeiro uso 

do amor servia para separar as diferenças sexuais, os papéis de gênero a serem executados e a 

diferença de amor do homem (uso da força, da inteligência, não amava intensamente como a 

mulher) e da mulher (sentimental, frágil, que espera ser amada, submissa). O segundo uso do 

amor serviu para conciliar essas diferenças entre os dois que o primeiro criou, um comum 

acordo para o bem maior: a prole. A medicina voltou o casamento e seus objetivos para a 

criação e total dedicação aos filhos.  

O amor permitiu à higiene realizar sua manobra mais ambiciosa e, talvez, mais bem 

sucedida junto à família: converter quase completamente a figura do homem ao 

personagem de pai, e a da mulher ao personagem da mãe. 

Essa identificação entre masculinidade e paternidade e feminilidade e maternidade 

será o padrão regulador da existência social e emocional de homens e mulheres. 

Esta identificação entre masculinidade e paternidade e feminilidade e maternidade 

será o padrão regulador da existência social e emocional de homens e mulheres. 

(COSTA, 2004, p.239). 

 

A manipulação do amor e do casamento gerou as figuras paternas e maternas que até 

hoje são vistas na sociedade brasileira como modelo. Para o homem, ficou o papel de chefe 

da família, provedor do sustento do lar; o machismo fazia a manutenção da mulher-esposa 

como propriedade do chefe do lar, e reduzia seu papel à pertença a família sob o jugo do 

papel de mãe e mulher. O homem colonial abriu mão de todas as regalias da grande 

propriedade, dos escravos, da sua tirania, da libertinagem e do celibato para dar lugar ao 

papel higiênico do pai de “monopolizador de toda conduta social masculina” (ibid, p.251). 

Todo o monopólio do poder colonial foi substituído pelo machismo em troca, 

proporcionando a figura do homem como incentivo das práticas sociais. O machismo irá 

servir como “corretivo aos homens menos hábeis, (...) regulava não só a conduta sexual do 

homem, mas sua conduta política. (...) intervinha eficazmente na educação da infância”. 

(ibid, p.253) 

Consequentemente, o papel da mulher foi voltado para total devoção ao lar e a 

responsabilidade com os filhos. O movimento higienista viu na amamentação correntes que 

prendiam a mulher à obrigação de servir a sua família. Com o desaparecimento das 

obrigações de governanta colonial, depois do fim da família extensa, a mulher se viu sem 
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nenhuma obrigação além da devoção à casa e ao filho, consequentemente, investiu na 

educação, leitura de livros, instrução acadêmica. A entrada das mulheres no ensino superior e 

no mercado de trabalho exigiu mais emancipação e participação dos privilégios que gozavam 

os homens. A figura da mulher intelectual ameaçava a hegemonia do poder machista, e a 

colocava em um patamar de liberdade e emancipação dos cuidados e do papel do homem 

provedor da casa e proprietário da esposa. A inferioridade da mulher faz a manutenção do 

sentido do machismo, sem a submissão e a inferioridade, o machismo perderia parte de seu 

sentido, assim como a autoridade (COSTA, 2004). 

O que leva a refletir sobre visão que a higiene teve sobre celibatários, libertinos, 

homossexuais, prostitutas e mundanas também na transição da colônia para a república. Os 

celibatários eram condenados por abrir mão do papel de pai que o homem tinha obrigação se 

tornar e exercer; aos libertinos a culpa por infringir a aliança do casamento e família, se 

misturando com mulheres ou homens que traziam as desgraças e doenças venéreas para os 

lares familiares. Os homossexuais e prostitutas foram acusados pela dissipação das doenças 

como sífilis e, bem mais recentemente o HIV, a imoralidade que contaminava os homens 

libertinos e as mazelas que recaíam sobre as famílias. Aos homossexuais a higiene os 

transformou em aberrações da sociedade, esses sofriam a ir e ódio dos médicos, foram 

condenados a doentes pela medicina. Os homossexuais negavam o papel de pai e homem 

heterossexual, desvirtuava celibatários e libertinos e destruíam famílias por onde passavam. 

O ‘’homossexualismo’’ entrou para o DSM em 1952 como transtorno de personalidade, em 

1995 a Organização Mundial de Saúde retirou do manual, para não ser mais categorizada 

como doença, apesar da homossexualidade ter deixado de ser uma doença, os estigmas 

históricos e patológicos em cima da prática ainda se perpetuaram por um longo tempo. É 

importante ressaltar que transexualidade segue constando nos manuais como 

“transexualismo” e “disforia de gênero” As mulheres prostitutas e mundanas também 

sofreram com o peso da higiene médica que as acusou de desvirtuar homens de família, 

transmitirem doenças, abrir mão do papel de mãe, esposa e dona do lar. Além de tenderem 

aos interesses da vida fácil e luxúria (COSTA, 2004). 

Aos médicos pouco se importavam sobre a história, sobre as questões econômicas, 

sociais e o que influenciaram os desviantes da norma a levarem a vida da forma como 

levavam. Ao Estado e a elite dominante pouco importava a quem iriam culpar, eles 

precisavam de alguém para culpar, os indivíduos são apenas corpos dóceis e domesticáveis 

do Estado e dos médicos para atenderem suas respectivas demandas e interesses.  
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E por último, o membro familiar a ser destacado, será o filho, que teve seu papel 

social modificado ao longo da história do Brasil e sua transição da colônia à modernidade. 

Ele ocupava o papel de propriedade patriarcal juntamente com a mãe. Para o Estado, 

ressignificar o papel do filho seria modificar a moral vigente da época e a garantia da 

perpetuação de hábitos higiênicos. Devido a grande taxa de mortalidade infantil entre o 

século XVII e XIX, e as práticas familiares contribuíram para o adoecimento das famílias, e 

consequentemente, o adoecimento das cidades. Os médicos higienistas usaram do papel do 

filho como chave para mudança de toda uma nação, a começar pelo hábitos alimentares, o 

incentivo à amamentação, a doação da mãe ao desenvolvimento físico e mental da criança e 

organização do lar. Por influência dos médicos ao incentivo do corpo saudável e espelho das 

boas condutas morais hereditárias, a mulher deveria cuidar do seu corpo, da sua casa e do seu 

filho.  

Dessa forma, o Estado investiu na higiene das escolas para avisar e culpar a família 

pela ignorância e falta de compreensão de fenômenos físicos e emocionais que somente o 

médico poderia desvendar. Ele expressava o papel de detentor do saber teórico e científico 

sobre a saúde do lar e as definições de papéis de gênero.  

Após tornar-se formadora do profissional e do cidadão, transmissora de 

conhecimentos que antes integravam a experiência do homem comum no terreno da 

religião e da política, a escola completou seu ciclo dominando os saberes que ainda 

sobreviviam como monopólio da família: o conhecimento dos próprios filhos, 

crianças e adolescentes, cujo controle o círculo familiar se orgulhava de possuir. 

(CUNHA, 1996, p. 320). 

 

O Estado precisava passar para os indivíduos as responsabilidades do exercício da 

cidadania e valores morais e éticos que a família não estava dando conta, devido à jornada de 

trabalho, e na contribuição com sua força de trabalho para alimentar o mercado econômico 

industrial. Foi, inclusive, embasado na premissa de democracia a todos, direito à educação e 

do ser humano educável para viver em harmonia com a sociedade (CUNHA, 1996).   

Houve grande investimento em escolas afastadas dos lares, arquitetonicamente 

planejadas, que regulassem o tempo, ocupassem as horas vagas para o remanejamento da 

energia vital do corpo e do espírito, estabelecendo o valor do desenvolvimento e da 

necessidade do corpo fisicamente e espiritualmente cuidado. Condutas escolares que se 

baseavam do militarismo, como uniformes, o incentivo ao patriotismo, a organização 

hierárquica e espacial do ambiente, domesticação do corpo a partir da purificação e 

edificação do homem na sociedade, eram formas de higienização de hábitos e a implantação 

desses sentimentos higiênicos nas crianças.  
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O papel que o professor passou a desempenhar na política médico-higienista foi como 

mediador das vontades das instituições normatizadoras sobre a criança. Não bastava apenas 

ser professor, o necessário era ser exemplo de como se portar e corrigir os que fugiam à 

regra. A infância seria o período perfeito para produzir corpos dóceis e disciplinados às 

regras culturais da moral vigente, bons costumes e ao serviço do Estado, já que é a principal 

fase relacionada ao período de aprendizagem do ser humano (COSTA, 2004). 

A prática política médico-higienista contribuiu para superar o atraso econômico do 

país e implantou um governo baseado em uma política racista, eugenista, burguesa e 

sanitarista. Todos esses fatores são contribuintes para a criação de uma sociedade intolerante e 

opressora que fabrica cidadãos doentes, e segregam e categorizam aqueles que não se 

enquadram na norma.  

Neste capítulo foi abordado como a configuração familiar veio mudando no decorrer 

da história do Brasil e como a política médico-higienista influenciou o modelo nuclear que é 

testificado seus reflexos até os tempos atuais. Pôde-se concluir, através de recursos 

bibliográficos, que o sentido de família e o papel exercido pelos seus membros mudaram 

durante os tempos históricos respondendo aos interesses políticos e da classe hegemônica que 

também foram mudando correspondendo às demandas econômicas de cada época e interesses 

políticos por parte dos governantes. 

Através da trajetória histórica feita da evolução das configurações familiares, chega-

se na família do século XX, a família moderna e nuclear. Esta se organizava a partir das 

funções de seus membros e de acordo com o papel social e de gênero que se relacionava com 

cada ator. A mulher era responsável pela manutenção da casa e da educação dos filhos, 

enquanto o marido trabalhava e sustentava o lar. Portanto, era imprescindível que esses 

papéis estivessem incluídos no comportamento e nas práticas cotidianas, com o intuito de 

serem naturalizados. Almeida (2003) se refere ao “Heterocentrismo Compulsório’’, ideia 

introduzida e que se acentuou no século XX, em que a sociedade se baseia em princípios 

religiosos e burgueses, para considerar que o amor e o casamento são indissolúveis e 

indissociáveis a imagem unicamente do homem e da mulher. O autor explica o princípio do 

casamento religioso baseado no amor romântico pregado pela Igreja, como a fidelidade e a 

doação exclusiva para o sustento e a manutenção da família cristã, de seus valores e 

costumes. Era bem comum o fracasso de uma família estar ligado à desestruturação do lar. 

“Reconhecendo-se como ‘’almas-gêmeas’’, os casais, através desse amor mistificado, não 

podiam conceber o término sem que isso significasse fracasso total do projeto identitário 
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constituído pelo ‘’amor absoluto’’ (ALMEIDA NETO, 2003 p.93) esse amor baseado em 

princípios cristão. Na perspectiva das instituições Igreja e família, o amor seria fenômeno 

reservado apenas para àqueles que seguissem as leis institucionais, ignorando as 

manifestações de amor, carinho afetivo e/ou sexual em outros grupos conjugais que não 

seguiam aos princípios cristãos e morais.  

No capítulo a seguir serão discutidos as famílias que fogem ao modelo hegemônico e 

sua inserção no universo escolar a partir do século XX, também o papel da escola enquanto 

instrumento de inclusão social e mudança em paradigmas sociais. O referencial ideal de 

modelo familiar existente foi implantado dentro das escolas como reflexo do universo das 

relações sociais e é ensinado como forma ideal de família desde o surgimento dos primeiros 

educadores no Brasil colônia. O pensamento higienista foi aplicado na educação a partir do 

século XIX devido a sua eficácia na inserção de práticas, costumes, comportamentos desde a 

infância, época ideal para aprender e a se desenvolver individualmente e em sociedade, 

fisicamente e cognitivamente. Do século XIX ao XX a instituição escolar e o processo 

educacional passaram por muitas alterações para implantar ideais higienistas no cotidiano 

das crianças e, dessa forma, transformar o futuro do país em concordância e sintonia com os 

objetivos do Estado. E isso inclui os papéis de gênero que cada um deveria exercer de acordo 

com o sexo que nasceu. 

  

3. O movimento feminista e LGBT, seus impactos nos novos modelos familiares e o papel 

escolar frente às novas concepções de família 

 

Neste tópico será abordado sobre quem são as famílias que fugiam/fogem aos padrões 

do século XX ao XXI, sua trajetória, com o enfoque em famílias homoparentais, sua 

participação na educação a partir das escolas e os movimentos sociais conquistado no século 

passado para suprir a defasagem histórica no ensino causado pelas políticas higienistas, 

principalmente as que condenaram a homossexualidade como doença. 

O feminismo, enquanto movimento social, apareceu em XIX no ocidente
1
 entre 

mulheres brancas de classe burguesas, e como primeiras principais pautas estavam o direito 

ao voto, ao acesso a cursos superiores e algumas profissões. Apesar das pautas não serem 

abrangentes, o movimento formado por essas primeiras mulheres que se organizaram 

                                                
1
 Louro (2003) a ‘’primeira onda’’ do feminismo como sufragismo, caracterizado como a luta das mulheres pelo 

direito ao voto, a alguns cursos da graduação e profissões. 
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politicamente contra a cultura do homem como centro do poder econômico e profissional, foi 

o começo para um movimento feminista no mundo ocidental que transformou a história a 

partir dessa primeira onda feminista (LOURO, 2003).  

Tendo início no final dos anos 60, sendo marcado como movimento ‘’da rebeldia e da 

constatação’’, a autora caracteriza esse período como ‘’segunda onda’’ do feminismo, com 

pautas mais abrangentes e polêmicas. “...além das preocupações sociais e políticas, irá se 

voltar para as construções propriamente teóricas. (...)será engendrado e problematizado o 

conceito de gênero” (LOURO, 2003, p.15). Dentro dos movimentos sociais os subgrupos se 

formam, cada um com suas respectivas pautas e os ideais que se entrelaçam, especialmente 

entre negros, mulheres, LGBTs, estudantes, etc. conquistando primeiramente espaços dentro 

das universidades, jornais, protestos, criticando “às grandes teorias universais, ao vazio 

formalismo acadêmico, à discriminação, à segregação e ao silenciamento’’(LOURO, 2003, 

p.16). 

Há um alto índice de produção intelectual e epistemológica que emerge nas décadas de 

70 e 80 trazendo a luz da discussão em torno das temáticas de gênero e sexualidade (REALI, 

2009). O próprio uso dos termos gênero, identidade de gênero e sexualidade foi desenvolvido 

por esse período. E dentro desse estudo questionava-se o valor científico que o sexo (fêmea e 

macho) tinha para distinguir o valor social de cada gênero, ou seja, “não é negada a biologia, 

mas enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as 

características biológicas” (LOURO, 2003 p 26). A autora relata que as mulheres e aqueles 

que tinham práticas desviantes da sexualidade sofriam formas de repressão e dificuldades de 

acesso aos recursos da sociedade. Foi então que no final dos anos 80 o termo ‘’gênero’’ foi 

incluído nos espaços de discussão e nos movimentos sociais para se discutir identidade e 

violências de gênero.  

E aqui nos vemos frente a outro conceito complexo, que pode ser formulado a partir 

de diferentes perspectivas: o conceito de identidade. (...) compreendemos os sujeitos 

como tendo identidades plurais, múltiplas; identidades que se transformam, que não 

são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias. (LOURO, 

2003, p.24) 

 

O caráter político aumenta a necessidade e reivindicação do movimento feminista em 

trazer à tona discussões ignoradas em uma educação superior machista e seletiva. Dentro da 

academia, as mulheres se interessaram pela visibilidade e problematização de assuntos 

voltados para o universo da mulher e,  consequentemente, o debate sobre gênero (identidade 

de gênero, papéis, relações de poder) abriu espaço para o movimento LGBT. Importantes 
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conceitos apareceram dentro dos movimentos sociais com o intuito de pautar as dificuldades 

encontrados por grupos que sofrem com a violência de gênero que é consequência de uma 

cultura machista e patriarcal. 

Desde os anos 80 até os tempos atuais muitos estudos foram desenvolvidos a respeito 

desses conceitos e hoje é possível defini-los com mais precisão. De acordo com a cartilha 

Diversidade Sexual e a Cidadania LGBT (2017), promovida e organizada pela Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade 

Sexual, define que: Sexualidade “(...) é formada por uma múltipla combinação de fatores 

biológicos, psicológicos e sociais e é basicamente composta por três elementos: sexo 

biológico, orientação sexual e identidade de gênero” (p.110).  A Orientação Sexual ‘’É a 

atração afetiva e/ou sexual que uma pessoa manifesta em relação à outra, para quem se 

direciona, involuntariamente, o seu desejo.’’ (ibid, p.110), que pode se manifestar como 

heterossexual, bissexual, homossexual. O gênero ‘’(...) criado para distinguir a dimensão 

biológica da dimensão social. (...) a maneira de ser homem e de ser mulher é expressa pela 

cultura. (...) são produtos da realidade social.’’ (idem, p. 110). Identidade de Gênero ‘’É a 

percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo do gênero masculino, feminino ou de 

alguma combinação dos dois, independente do sexo biológico.’’ (idem, p.110) 

Entender a orientação sexual e seu exercício é primordial para a compreensão dos 

grupos sociais que exercem sua sexualidade de forma diferente que a tradicional e o caminho 

para a tolerância e respeito. Um ponto importante na problematização da hegemonia do 

modelo heteronormativo é a desconstrução do binarismo constante em diferentes aspectos 

culturais do comportamento social. A dicotomia entre homem-mulher, feminino-masculino, 

dominação-submissão como opostos complementares, polarizando a sexualidade humana e 

pautando que um sempre será dominante e o outro o dominado. A verdade é que o poder que 

a heteronormatividade exerce vem de várias direções, ou seja, está inscrito nas instituições, 

na economia, na sociedade, nas relações, na saúde, nos discursos, no simbólico (LOURO, 

2003). A respeito dos estudos sobre gênero e sexualidade encontra-se possibilidades que vão 

além da dicotomização. A autora propõe para a questão do entendimento acerca da 

sexualidade, a compreensão da mesma como plural e dinâmica, pois o que a sociedade vê 

como ‘’verdadeiro’’, homem e mulher, é uma figura construída socialmente e estritamente 

binária.   

A proposição de desconstrução das dicotomias — problematizando a constituição de 

cada pólo, demonstrando que cada um na verdade supõe e contém o outro, 

evidenciando que cada pólo não é uno, mas plural, mostrando que cada pólo é, 
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internamente, fraturado e dividido — pode se constituir numa estratégia subversiva e 

fértil para o pensamento. Desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, então, 

significaria problematizar tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de 

cada um. Implicaria observar que o pólo masculino contém o feminino (de modo 

desviado, postergado, reprimido) e vice-versa; implicaria também perceber que cada 

um desses pólos é internamente fragmentado e dividido (afinal não existe a mulher, 

mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre si, que podem ou não 

ser solidárias, cúmplices ou opositoras). (LOPES,  2003, p. 31) 

 

Contudo, o feminismo, o movimento LGBT e diferentes áreas do conhecimento como 

Antropologia, Psicologia, Sociologia, Direito, Educação e entre outras, deram oportunidade 

para a produção de saberes a respeito das relações interpessoais, e diversidade de gênero e 

sexualidade, promovendo, consequentemente, através de pesquisas científica visibilidade, 

trazendo reflexões e críticas a paradigmas da época. Acabaram por contribuir para a 

desconstrução de um único modelo e ajudou a legitimar famílias que rompiam com a 

hegemonia (KORNATZKI; RIBEIRO, 2015). Os papéis desempenhado por mulheres e 

homens e a concepção de família ideal foram postos em questão, principalmente, no que foge 

à regra, o que se torna socialmente desviante. A grande urbanização das metrópoles, a 

modificação no cenário econômico, social e físico das cidades fez mais evidente que nem 

todos atendiam às exigências do que era socialmente ‘’correto’’. Também cresciam as 

famílias formadas por mães solo, homossexuais, casais que não tinham filhos, divorciados que 

se casavam novamente, e entre outros.  

O declínio do Amor Romântico pregado pela igreja e pela higiene médica veio no 

século XX. Ele já não era o suficiente para sustentar um casamento, sobretudo com os 

avanços das leis, como a legalização do divórcio e a emancipação da sexualidade da mulher, 

através dos métodos anticoncepcionais, a inserção delas no mercado de trabalho e a 

dedicação para a carreira profissional. Além de outras expressões de afeto, conjugalidade e 

sexualidade que acabaram tendo visibilidade com o fracasso da família e a ajuda de 

movimentos sociais, a troca de afeto público por homossexuais, existência e resistência em 

cargos profissionais (ALMEIDA NETO, 2003). 

As relações dos casamentos começaram a se basear em laços afetivos, não se faz mais 

necessário manter uma relação que se demonstra vazia e fracassada. A sexualidade é 

desassociada a conjugalidade e a reprodução, pela influência cada vez mais fraca da igreja do 

imaginário social da sociedade. Podendo, assim, levar a experiência sexual para além da 

obrigação da conjugalidade, dando início a uma era de relações baseadas no ‘’interesse 

mútuo e a satisfação física e emocional com um valor autônomo’’ (idem, p.95). Nesse caso, 

uma relação pontuada na valorização da satisfação da interação, focando no interesse mútuo 
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de satisfação física e emocional dos envolvidos, e não necessariamente esse fenômeno 

acontece somente na monogamia (ALMEIDA NETO, 2003). 

(…)a partir do século XX as transformações que se têm verificado são intensas, 

velozes e aparentemente desconcertantes. Talvez como nunca antes, os últimos trinta 

anos têm sido marcados por uma recorrência obsessiva de discursos acerca da 

desestruturação da família, da perda do prestígio social do casamento e da 

banalização do amor como ponto de partida para a construção de projetos duais de 

existência. (ALMEIDA NETO, 2003, p.92) 

 

A partir da metade dos anos 1990 os movimentos gays organizados pelo país ganham 

força, “o ativismo tem se expandido a partir da mobilização de manifestações de visibilidade 

de massa conhecidas como Paradas do Orgulho’’ (MAGALHÃES; SABATINE, 2009, apud. 

DEGASPERI; ROSSI, 2015, p.209). Em 1995, foi apresentado pela ex-Deputada Marta 

Suplicy, do Partido dos Trabalhadores (PT), um projeto de lei que regulamentava a união 

homoafetiva, ou seja, a união entre iguais biológicos. O projeto de lei causou diversas 

polêmicas e a votação foi televisionada para o território nacional, o projeto passou por 

modificações, mas foi no ano de 2013 que a união civil conseguiu finalmente ser legalizada 

(PEREIRA; SCHIMANSKI, 2012).  

Em meio a esses conflitos, o que se pode constatar é que a generalização do 

divórcio, da monoparentalidade, da autonomização da sexualidade em relação à 

conjugalidade e à reprodução, da possibilidade de não coabitação, das experiências 

de multiplicidade e simultaneidade de parceiros afetivos-sexuais, da redefinição dos 

papéis de gênero e da secularização dos vínculos conjugais tem proporcionado uma 

intensa transformação nas representações sociais acerca da família e do 

casamento.(ALMEIDA NETO, 2003, p. 92 e 93). 

 

Em pleno século XXI, a discussão acirrada ainda recai sobre a grande questão se 

pessoas do mesmo sexo podem se casar ou não, fruto de um preconceito concebido em uma 

moral cristã que recai por todos os seguidores da religião, não seguidores, e reflete nas ações 

do Estado, este último que em teoria é laico. Degasperi e Rossi (2015) afirmam que mesmo 

com a crescente aceitação social sobre a homoafetividade, ao analisarem a história afirmam 

que o preconceito e o estigma sobre a comunidade LGBT ainda se fazem presentes. Como na 

passagem abaixo: 

A intensa reivindicação de direitos da comunidade LGBT é motivo para injúrias e 

ofensas,  
(...) como a ideia propagada por alguns grupos (principalmente fundamentalistas 

religiosos) de que há uma ditadura gay, na qual gays estariam ‘’dominando’’ o 

mundo e influenciando as pessoas a virarem homossexuais. Essa corrente de 

pensamento também critica as reivindicações dessa fatia social, alegando que os 

LGBT’s querem privilégios. (DEGASPERI; ROSSI,  2015, p. 210) 
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Os estigmas causam a intolerância em relação às famílias homoafetivas, 

marginalizando-as socialmente, gerando sofrimento nos seus membros por não alcançarem 

um “modelo idealizado’’. Entendemos, no entanto, que uma família pode ser composta por 

qualquer combinação de pessoas em que o amor duradouro é a base para sua formação, neste 

sentido, independe se ela se configura como hetero ou homoafetiva, monogâmica ou 

poligâmica. 

A política brasileira continua sofrendo influências do poder exercido pelas 

instituições família e igreja, neste caso, ligada aos princípios cristãos, reforçando a 

hegemonia do modelo de família nuclear em detrimento de outros grupos sociais que existem 

e resistem, um reflexo do que vem sendo evidenciado historicamente pelas famílias 

‘’desajustadas’’ (KORNATZIKI; RIBEIRO, 2015), ainda mais quando a concepção do que é 

família está baseada em princípios heteronormativos ainda na Constituição Federal: 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem 

e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento. 

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 

qualquer dos pais e seus descendentes. 

§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher. (Constituição Federal, Art. 226) 

 

A política brasileira ainda entende família como uma instituição particular da 

heterossexualidade, que é a base dos princípios da sociedade desde os primeiros séculos de 

colonização. Sendo um reflexo inclusive na constituição do país, assumindo normas e leis 

que privilegiam e reconhecem apenas culturas heterossexuais e reprodutivas, ignorando laços 

afetivosexual em outras práticas que fujam à norma hegemônica. 

Para entender a família homoparental faz-se necessário compreender alguns termos 

como parentalidade e conjugalidade. Entende-se a conjugalidade como o laço afetivo-sexual 

entre indivíduos que se relacionam. Porém o termo não inclui a participação de filhos nessa 

relação, ou seja, uma relação pode ser conjugal sem exercer a parentalidade. Contudo, a 

escolha do termo homoparental abrange a complexidade das relações que envolvem filhos, e 

vai além dos papéis de gêneros heteronormativos que são definidos por paternidade 

(pai/homem) e maternidade (mãe/mulher). A nomenclatura homoparentalidade, que surgiu 

em 1997, serve para além de visibilizar, marcar presença e existência da família, e designar 

que a ela se baseia em ideais identitários de gênero e orientação sexual pressuposto pelo 

movimento LGBT (RODRIGUEZ; GOMES, 2012; ALMEIDA NETO, 2003). 
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Reconhecer a família homoparental é o primeiro passo para que os estigmas sobre ela 

sejam desconstruídos. Porém, ainda é identificado na sociedade brasileira uma aversão a essa 

modalidade de família e, com isso, alguns mitos são perpetuados. Farias (2015) apresenta um 

quadro com diversos mitos encontrados nos discursos do dia a dia: homossexuais como 

desajustados e sofrem distúrbios; homossexuais como pessoas que abusam de crianças; filhos 

de homossexuais são incentivados a serem homossexuais; que a criança não conseguirá 

diferenciar os sexos; é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Apesar desses mitos 

não terem nenhum embasamento teórico que os comprovem, essas ideias são disseminadas e 

se perpetuam de geração em geração.  

Na maioria das vezes o preconceito vem exatamente de um conceito mal formulado 

na mente dos indivíduos, sendo apenas reprodução de ideias que os acompanham 

desde o nascimento, prova dessa reprodução são as piadas preconceituosas a respeito 

de homossexuais que atravessam gerações e somente tem sentido para aqueles que 

estão condicionados por um pensamento alienado. (SANTOS, 2012, p.3) 

 

Tem sido um trabalho difícil desmistificar a ideia de homossexualidade como doença 

ou pecado, já que historicamente vem sendo rechaçada em diferentes instâncias na sociedade 

por diversas instituições. Hoje com os estudos sobre a homossexualidade é comum ver 

divergências nas ciências humanas sobre se a sua origem é biológica ou se é construída 

socialmente. Mas para a discussão que se encontra aqui não tem relevância saber se nasce 

homossexual ou se é uma construção social, mas sim, o porquê a sociedade ainda se mostra 

preconceituosa, mesmo com os mais variados estudos dentro das ciências humanas sobre 

sexualidade e gênero. 

(…) o essencial é compreender porque tem tanta dificuldade de viver com a 

diferença, principalmente quando se trata de sexualidade. Talvez o desafio maior não 

consiste em refletir as causas da diferença sexual ou outra qualquer, mas sim, a sua 

importância em um contexto de construção de sociedades justas, solidárias e 

democráticas. (MELLO, 1999 apud.  CASTAMANN & VIEIRA, 2009, p.9) 

 

O preconceito faz a manutenção da ordem social que se dá pela obrigação social do 

homem e seu papel a ser exercido na sociedade. A violência simbólica, física e psicológica 

serve para a manutenção da ordem hegemônica da sociedade para se proteger da ameaça da 

queda de seus princípios morais. 

A ordem hegemônica social ainda entende a família nuclear como a única portadora 

do saber e dos direitos de criar e propiciar um bom desenvolvimento físico e psicológico para 

os filhos. No entanto, não existe comprovação de que o desenvolvimento dos filhos de casais 

homoparentais se dá em detrimento à outras crianças com famílias heteroparentais. A 

argumentação sobre o prejuízo do desenvolvimento psíquico da criança por ser criada por 
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uma família homoafetiva é um mito. Entretanto, é pouco problematizado dentro da cultura 

heterossexual que o sofrimento, o preconceito, estigmas e a invisibilidade que essas famílias 

homoafetivas sofrem possam contribuir para o adoecimento psíquico dos seus membros.  

Neste caso, um dos elementos de análise do presente trabalho de conclusão de curso é 

a instituição escolar, e a responsabilidade que ela tem na reprodução do preconceito, na 

disseminação de valores éticos e morais, na invisibilidade desses grupos sociais, na discussão 

sobre papéis de gênero e na ressignificação elementos simbólicos na sociedade, como o tabu 

da homossexualidade.  

A princípio, o estudo histórico das famílias no Brasil e suas transformações ajudam a 

compreender como as relações amorosas se dão hoje em dia e a importância de sua 

representatividade. Contudo, não há transformação social que não passe pela educação, é 

necessário que por direito, visibilidade, democracia e inclusão, as questões sobre gênero e 

sexualidade estejam no currículo escolar no que diz respeito ao direito da promoção às 

diversidades. Portanto, as instituições escolares precisam trabalhar melhor com a temática, 

mudando suas abordagens. Ainda hoje é possível analisar dentro das escolas heranças vindas 

da política higienista, junto com o fundamentalismo religioso cristão. É uma instituição de 

formação intelectual, tendo em vista também como a segunda instituição educativa de 

crianças e jovens, e uma das suas obrigações é proporcionar um bom desenvolvimento 

psíquico e físico para o aluno, e isso abrange elementos intelectuais/científicos, atividades 

físicas, relação professor - aluno - escola, valores éticos, morais, cultura, esporte, lazer, etc. 

A isenção de responsabilidade da escola causa muitas consequências na vida de 

alunos filhos de casais homoparentais. Para não contrariar os valores e costumes tradicionais, 

se isenta de sua responsabilidade, causando desconforto, sofrimento e invisibilidade, 

estigmatizando as crianças e jovens de famílias homoparentais por não considerarem suas 

famílias legítimas. Práticas excludentes e violentas encontradas em diferentes âmbitos da 

sociedade não somente no espaço escolar. E a negligência escolar reflete nas práticas 

violentas, vexatória e preconceituosa dos outros alunos. Os discursos de ódio e bullying são 

reproduzidos dentro dos muros da escola, não somente por parte dos alunos, mas também 

pela instituição e seus trabalhadores, como por exemplo, não considerando o exercício da 

homoparentalidade, não produzindo práticas inclusivas etc. 

O distanciamento do tema e a falta de esclarecimento impossibilita os diálogos e cria 

um abismo entre a escola e as famílias. O que deveria ser discutido em sala de aula, fica 

omisso, “a única maneira de condicionar nosso intelecto para uma normalização do ato, seria 
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fazer desta experiência uma rotina, para que o olhar de estranhamento passa ir se diluindo’’ 

(SANTOS, 2012, pág. 12). 

A invisibilidade e o preconceito aparecem aqui como uma resposta a ilegalidade e a 

prática discriminatória e, no final das contas, a vítima sempre será o grupo social 

desfavorecido e seus componentes. No caso abordado é família homoparental que se sente 

deslegitimada frente ao posicionamento da instituição, dos seus membros, dos alunos, pais de 

alunos, da comunidade. Dessa forma, será que o sofrimento psíquico que tanto criticam 

frente a esse arranjo familiar é causado pelo (des)sucesso da família homoparental ou pelo 

posicionamento da sociedade frente a diferença da sua supremacia?  

As famílias tradicionais privam seus filhos de explorarem o exercício da sexualidade, 

como o beijo gay em televisão nacional, por exemplo, baseado na lógica da influência. Essa 

distância dificulta a aceitação, a normalização e o entendimento que essas práticas deveriam 

ser comuns de vivenciar no dia a dia (SANTOS, 2012). É permitido a troca de afeto mútua 

entre casais heterossexuais, mas não é comum testemunhar gestos de afetos vindo de casais 

homossexuais. Não cabe a instituição escolar trabalhar com a geração atual questões sobre 

gênero e sexualidade para que numa perspectiva futura o comportamento social mude?  

(...)a escola acaba por promover, com seus currículos e práticas cotidianas, uma série 

de situações de discriminação dirigidas a quem foge ao padrão heteronormativo. 

Professoras e professores, alunas e alunos lésbicas, gays, bissexuais e transexuais 

não só não são contemplados nos discursos, como são constantemente lembrados de 

que não fazem parte do legível. (HERNÁNDEZ & UZIEL, 2014, p. 13) 

 

A homofobia cometida por instituições escolares na maioria das vezes são implícitas 

em práticas e discursos que se dirigem contra a prática homossexual. Por exemplo, a 

violência simbólica: as datas festivas ‘’dia dos pais’’ ou ‘’dia das mães’’, onde nem todas as 

crianças filhas de casais homoafetivos serão representadas, algumas escolas não permitem a 

participação de membros que representam simbolicamente a figura paterna, materna, ou até 

mesmo, reconheça a mãe/mulher transexual ou o pai/homem transexual. Ora, se estudos no 

campo da psicologia, sociologia e antropologia entendem que o homem/mulher são figuras 

construídas socialmente com comportamentos disciplinados para atender uma expectativa de 

padrão socialmente aceito, logo, é dever da escola prezar pela (des)construção de saberes e 

dar uma devolutiva para a comunidade que está inserida de forma inclusiva, que atenda 

democraticamente a todos os grupos, inclusive os marginalizados e invisibilizados. 

 Outra forma de preconceito é não afirmar de forma positiva dentro da instituição a 

homoparentalidade e a homoafetividade como um exercício de cidadania, no caso, é visto um 
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detrimento da prática. Surgem argumentos a respeito de influenciar a homossexualidade ou 

que crianças não estão preparadas para falar sobre o assunto. É chegada a hora de sair da 

‘’perspectiva adultocêntrica’’ ao inferiorizar a capacidade de compreensão das crianças ao 

supor que são seres despreparados para compreender o amor entre duas pessoas do mesmo 

sexo, ou entender gênero e identidade sexual. O essencial é ter um olhar voltado para as 

crianças como “atores sociais que participam de forma ativa, competente, criativa e 

construtiva dos processos culturais em que estão envolvidas”. (HERNÁNDEZ & UZIEL, 

2014, p. 16). 

O bullying entra na categoria das violências psicológicas e físicas, é um fenômeno 

recorrente da atualidade nas escolas entre crianças, adolescentes e jovens, porém não 

somente nos muros das escolas. Essas relações de poder são estabelecidas entre grupos e/ou 

pessoas onde uma característica e/ou fenômeno se destoa e torna-se um motivo para atitude 

violenta.  

A violação dos direitos civis, ou seja, a impotência que esses casais têm de exercer a 

função de pais dentro da escola é chamada invisibilidade, e isso é uma forma de preconceito. 

Ignorar a existência, não abrir espaço para discussão e debates sobre papéis de gênero é uma 

posição negligente que a escola escolhe tomar. É necessário que a ela se posicione frente a 

questão, que todos os grupos sociais tenham seus direitos de cidadania exercidos dentro da 

instituição. Essas discussões não podem ficar aquém da escola, por ela estar inserida na 

sociedade e é seu papel discutir assuntos que contemple todos os grupos sociais 

(KORNATZIKI; RIBEIRO, 2015). 

Mas por onde a escola pode começar a pensar em políticas e práticas inclusivas frente 

os desafios que encontra? Através de propostas do Index Para A Inclusão, foi selecionado 

propostas para fomentar os processos inclusivos e a busca pela educação baseada na 

democracia e inclusão social. Dessa forma, o princípio básico para fomentar políticas, 

práticas e culturas inclusivas, requer o envolvimento e participação da comunidade (pais, 

professores, funcionários, alunos) para ajudar no desenvolvimento de ideias na composição 

de uma educação inclusiva. Delimitar valores inclusivos que irão compor o trabalho, como 

amor, diversidade, direitos, sustentabilidade, respeito, participação, etc. (BOOTH & 

AINSCOW, 2002). 

Nas três dimensões de análises propostas pelos autores, a ‘’criação de culturas 

inclusivas’’ faz referência a implementação de valores inclusivos onde há o sentimento de 

pertencimento, segurança e respeito às diferenças: as culturas são modos relativamente 
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permanentes de vida que criam comunidades de pessoas, e são construídos por elas. As 

culturas são estabelecidas e expressas através da linguagem e dos valores, em histórias, 

conhecimento, habilidades, crenças, textos, arte, artefatos, regras formais e informais, rituais, 

sistemas e instituições compartilhados. As culturas podem outorgar, reforçar ou contestar 

diferenças de poder. Elas estabelecem um senso coletivo de como as coisas são e devem ser 

feitas. Elas contribuem para a formação de identidades, de forma que as pessoas veem a si 

mesmas como refletidas nas atividades do grupo, e afirmadas por meio delas (idem, p. 46). 

Portanto, a criação de culturas inclusivas ajudarão na pluralidade, no pertencimento a um 

grupo social, reforçando a importância da existência, visibilidade, a comunicação entre 

grupos. ‘’(...) visa, na escola, à criação de comunidades estimulantes, seguras, colaboradoras, 

em que cada um é valorizado, como base para o maior sucesso de todos os alunos’’. 

(FREITAS, 2010, p. 59) 

Na dimensão cultural, é evidente a naturalização de culturas violentas, segregadoras, 

homofóbicas, machistas que geram sofrimento e exclusão. São práticas naturalizadas do 

cotidiano escolar que excluem não somente a vida do aluno, como suas famílias e a 

participação na comunidade. Cabe primeiramente a escola mudar o ponto de vista frente às 

relações de gênero e diversidade sexual, construir valores adequados que se encaixem em uma 

educação inclusiva.  

A partir da dimensão de culturas e os valores fomentados nela, é possível criar 

políticas e práticas que se apoiem nas prioridades dos valores culturais. Através dela há a 

compreensão da importância do apoio à diversidades, não minando as diferenças, mas 

aceitando o diferente como um constructo social.  

No âmbito da produção de políticas inclusivas, baseado nos valores e culturas 

inclusivas e observando os processos de exclusão, cabe à escola pensar em políticas que 

componham a diversidade sexual dentro e fora das salas de aula, incluindo também o 

currículo pedagógico escolar, regras e códigos de conduta: 

(...)assegurar que a inclusão esteja presente no bojo do desenvolvimento da escola, 

permeando todas as políticas no sentido de disponibilizar apoio àquelas atividades 

que aumentem a capacidade de uma escola em responder à diversidade dos alunos, 

seria a meta. (FREITAS, 2010, p. 59) 

   

E nas práticas inclusivas, estão as práticas aplicadas às escolas, essas inspiradas nos 

valores culturais e políticos orquestradas para a aplicação de medidas inclusivas, isso inclui o 

cotidiano das salas de aula, as relações professores e alunos, os espaços para fala e troca de 

experiências. O conteúdo inclusivo no currículo escolar sendo posto em prática, acesso a 
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livros, instrumentos, rodas de conversa, palestras, atividades físicas. Também diz respeito a 

arte como música, teatro, cinema/cine debate, feiras literárias. A participação da comunidade 

dentro da escola, atividades com os pais, trazendo a realidade das famílias para os espaços 

escolares, discutindo desafios, visibilidade, acompanhando a realidade dos filhos. 

Assim, tendo a produção de princípios básicos para fomentar a inclusão social, é 

possível pensar em um ambiente democrático que promova as diversidades, e no caso 

específico da pesquisa, a diversidade sexual.  

Termos como ‘Educação Sexual’, ‘Orientação Sexual’, ‘Educação Sexualizada’, 

‘Educação em Sexualidade’, entre outros, têm sido adotados por pesquisadores/as 

brasileiros/as, bem como em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), para designar práticas que visem discutir e abordar, nos diferentes espaços educativos, 

questões relacionadas ao estudo do corpo, saúde sexual, gênero, diversidade sexual, doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez, de modo a proporcionar que crianças e adolescentes 

sejam educados/as para a vivência da sexualidade. (VARELA; RIBEIRO, 2017, p 11) 

A Educação Sexual possui uma visão pluralista, envolve políticas educacionais 

aplicadas através de projetos ou programas nas escolas, capacitação de professores, 

elaboração de materiais didáticos, de projetos político pedagógico, de diretrizes curriculares 

para compor uma educação inclusiva no currículo pedagógico das escolas (SAYÃO, 1997 

apud JÚNIOR, 2011). O autor defende o termo Educação Sexual para explicar como seu uso 

pode impactar a prática do professor frente aos desafios que aparecem na vida escolar. Suas 

referências teóricas compreendem o Estado como responsável em promover as condições 

ideais para o trabalho dos professores. 

O termo Educação Sexual foi muito utilizado no século XX para representar o cuidado 

com o corpo, doenças sexualmente transmissíveis, masturbação. Os estudos e práticas 

educacionais em torno da diversidade sexual mudaram inúmeras vezes a maneira de se pensar 

políticas públicas no âmbito educacional. Também pela expressão “educação sexual” ter sido 

incluídas “práticas prescritivas, normatizadora e moralista preocupada ainda com o controle 

da sexualidade de criança e jovens” (VARELA & RIBEIRO, 2017, p.14). O que, com o 

passar dos anos, foi se tornando instrumento para conter os modos como a sexualidade se 

apresenta na vida da criança/adolescente, ‘’(...)ela está fundamentada em uma forte 

preocupação em administrar e corrigir o modo como as/os adolescentes vivenciam a 

sexualidade, sem questionar as ideias implícitas na noção de um “desenvolvimento sexual 

normal.’’ (CEPESC, 2009, p. 123). Reconhecem a importância de trabalhar nas escolas  temas 
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ligados ao direito reprodutivo, como: gravidez, DST, violência obstétrica, métodos 

contraceptivos. No entanto, a intenção é também incluir temas como as relações de poder 

relacionadas ao gênero, a diversidade sexual,  tolerância a qualquer expressão da identidade e 

orientação sexual, reflexões sobre valores morais e éticos, políticas públicas, práticas, 

comportamentos entre outros. Além do termo carregar essa ideia higienista, foi também usado 

para diferenciar a abordagem da escola em temas sobre diversidade sexual, da abordagem da 

família.  

A partir do século XXI, as discussões sobre gênero e sexualidade dentro das escolas se 

tornaram mais presentes, o Estatuto da Juventude contém uma seção que determina que 

nenhum jovem seja discriminado pelo sexo e orientação sexual (BRASIL, 2013a), e que o 

poder público é responsável pela garantia à igualdade e diversidade entre os cidadão (REIS; 

EGGERT, 2017).  

Art. 17.  O jovem tem direito à diversidade e à igualdade de direitos e de 

oportunidades e não será discriminado por motivo de: 

 I - etnia, raça, cor da pele, cultura, origem, idade e sexo; 

 II - orientação sexual, idioma ou religião; 

 Art. 18.  A ação do poder público na efetivação do direito do jovem à diversidade e 

à igualdade contempla a adoção das seguintes medidas: 

 II - capacitação dos professores dos ensinos fundamental e médio para a aplicação 

das diretrizes curriculares nacionais no que se refere ao enfrentamento de todas as 

formas de discriminação; 

 III - inclusão de temas sobre questões étnicas, raciais, de deficiência, de orientação 

sexual, de gênero e de violência doméstica e sexual praticada contra a mulher na 

formação dos profissionais de educação, de saúde e de segurança pública e dos 

operadores do direito; 

V - inclusão, nos conteúdos curriculares, de informações sobre a discriminação na 

sociedade brasileira e sobre o direito de todos os grupos e indivíduos a tratamento 

igualitário perante a lei; e 

 VI - inclusão, nos conteúdos curriculares, de temas relacionados à sexualidade, 

respeitando a diversidade de valores e crenças. (BRASIL, 2013) 

  

De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, em 2017, subiu o número de 

assassinatos a LGBTs no Brasil, 30% em relação à 2016, foram 445 mortos
2
. O Brasil é um 

dos países mais violentos do mundo, incluindo crimes motivados por homofobia. 

Além das grandes dificuldades históricas em debater gênero e sexualidade nas escolas, 

por volta de 2013 começaram movimentos em massa em todo Brasil contra a ‘’ideologia de 

gênero’’ no âmbito escolar. Do século XX ao XXI, movimentos feministas, LGBTs através de 

grandes lutas tentaram se igualar a nível de direitos e cidadania frente às figuras masculinas 

privilegiadas, e agora um movimento contra ‘’ideologia de gênero’’ tenta frear tantos anos de 

                                                
2
 <http://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/lgbt/biblioteca/relatorios-de-violencia-lgbtfobica> último acesso 

em 01 de dezembro de 2018 
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lutas conquistadas com muito sangue de mulheres e LGBTs derramado. Mas o que seria a 

ideologia de gênero? Tem se caracterizado como ideologia de gênero uma doutrinação 

imposta por um grupo dominante para perpetuar seus valores e interesses frente à uma classe 

dominada, mascarando, assim, a verdadeira face da realidade social (MARX; ENGELS, 1997 

apud REIS; EGGERT, 2017)
3
. Ou seja, a ideologia de gênero seria uma propagação e 

imposição de ideais para mudar a moral sexual vigente da atualidade, onde o referencial é 

biológico: homem, sexo masculino, e mulher, sexo feminino, rejeitando, assim, conceitos 

como feminilidade e masculinidade enquanto construções sociais. Scala
4
 (2015 apud REIS; 

EGGERT, 2017) acredita que conceitos como gênero, que estão sendo utilizadas pelo sistema 

educacional, são formas de propagar ideologias impostas por esses grupos sociais, com isso, 

destruindo noções éticas e morais sobre matrimônio, família, aborto, gravidez, e o autor 

considera essa ação como lavagem cerebral.  

Importante destacar que nenhum dos Documentos Finais das Conferências de 

Educação de 2008, 2010 e 2014, nem a versão inicial do Plano Nacional de 

Educação, fazem menção do termo “ideologia de gênero”, e sim têm por objetivo 

garantir o alcance da equidade entre os gêneros e o respeito à diversidade sexual. 

(...) percebe‑ se que se formou uma aliança composta por evangélicos e católicos 

mais ortodoxos, quando não fundamentalistas, bem como organizações 

conservadoras/reacionárias que defendem o que chamam de família e costumes 

tradicionais, unidas em divulgar e disseminar informações distorcidas para impedir 

que se alcance a equidade entre os gêneros e o respeito à diversidade sexual, 

conforme vem sendo ratificado internacional e nacionalmente há décadas com a 

intenção de diminuir as discriminações e as violências baseadas em gênero. (REIS; 

EGGERT, p.17-18, 2017) 

O movimento de grupos reacionários e conservadores, como igrejas, famílias, partidos 

políticos, principalmente da direita conservadora, na tentativa de retroceder as políticas de 

gênero e sexualidade nas escolas, se movimentaram para tentar impedir tais discussões em 

espaços escolares e na elaboração dos Planos (REIS; EGGERT, 2017). Vale ressaltar a 

necessidade de dialogar sexualidade e violências de gênero no ambiente escolar devido ao 

grande número de crianças que são violentadas dentro de casa por parentes ou pessoas 

próximas a família e não sabem reconhecer, ou, não se sentem seguras em compartilhar, pedir 

ajuda. Um movimento político de tamanha escala lutando para impedir o diálogo sobre 

                                                
3
 MARX, K; ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

4
 SCALA, J. Ideologia de Gênero: o neototalitarismo e a morte da família. Katechesis. São Paulo, 2011. 

Disponível em <https://masculinistaopressoroficial.files.wordpress.com/2017/06/ideologia-de-gc3aanero-o-

neototalitarismo-e-a-morte-da-famc3adlia-jorge-scala.pdf> Acesso em 04 de dezembro de 2018. 
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sexualidade nas escolas dão segurança para assediadores morais e sexuais atuarem sobre 

crianças e adolescentes, e retira dos profissionais a possibilidade de esclarecer noções 

essenciais sobre esse tipo de questão.  

Nenhuma das informações das chamadas ‘’denúncias de ideologia de gênero nas 

escolas’’ fazem sentido quando recorre-se às leis e diretrizes educacionais e nas políticas 

públicas de educação que recomendam às discussões sobre gênero e sexualidade nas escolas 

(ibid, 2017). Pelo contrário, o espaço que abriu para as questões, no qual não se identificam 

como ideologias, têm o intuito de eliminar a defasagem de acessos e direitos econômicos, 

sociais e políticos entre gêneros e grupos sociais. Isso porque através pesquisas científicas 

pôde identificar e relacionar disparidades de gêneros e grupos sociais à processos históricos 

de desigualdade e discriminação, resultados de políticas conservadoras, do fundamentalismo 

religioso, dos ideais higienistas, da falta ou falha na democracia e exercício da cidadania, à 

reprodução de ideais éticos e morais conservadores e religiosos, e entre outros fatores.  

Portanto, foi aplicado uma pesquisa de campo em três escolas públicas de Campos dos 

Goytacazes, município do Noroeste Fluminense, para estudar quais metodologias as escolas 

estão usando para discutir gênero, sexualidade e diversidade, e investigar a existência de 

famílias homoparentais, como as escolas têm trabalhado com sua inserção no cotidiano 

escolar e demais alunos, tendo em vista o cenário atual brasileiro de extrema violência e 

intolerância frente às diversidades de gênero, orientação e identidade sexual. 

Como famílias homoafetivas são vistas pela escola? Como a instituição escolar tem 

trabalhado a sexualidade e homoparentalidade e inserindo essa discussão no contexto escolar 

nos tempos atuais? É evidente que com o direito conquistados por grupos LGBT’s e o 

feminismo durante as últimas décadas, hoje é possível observar diversas formas de famílias 

que vêm emergindo desde o século XX na luta de direitos. Consequentemente nota-se uma 

diversidade de famílias dentro da escola (ou tentando a inserção), como isso é feito pela 

instituição escolar? Essas são algumas questões que o presente trabalho tentará responder 

dentro das possibilidades.  

 

4. Metodologia 

Em primeira instância, foi feito um levantamento bibliográfico e teórico para uma 

análise das transformações sofridas pela família e escola no decorrer da história e alguns 

fatores cruciais que influenciaram sua adaptação e mutação devido às particulares 

necessidades de cada época. Na segunda parte do trabalho foi feita uma pesquisa qualitativa 
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aplicada às instituições escolares de Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro, 

região Norte Fluminense.  

A pesquisa de campo constitui entrevistas semi estruturadas, dirigidas a profissionais 

da educação com a participação de um psicólogo e dois pedagogos, com o intuito de 

averiguar a existência de casais homoparentais, a participação e importância da família na 

escola, qual tipo de colaboração a família possui na vida escolar dos alunos; de que forma o 

contato entre as duas instituições é feito; se há algum programa e/ou atividade ativo 

trabalhando a participação familiar, gênero e sexualidade.  

Na composição do trabalho de campo houve a colaboração de três instituições de 

ensino público, duas que trabalham com educação infantil até o EJA e a terceira instituição 

que ensino fundamental I até o EJA.   

A pesquisa obedece aos Critérios de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e 

garantiu o sigilo através do termo de consentimento livre e esclarecido, para publicação dos 

dados garantindo a confidencialidade da publicação dos resultados. Após a etapa anterior, 

houve a análise dos dados coletados no campo, separados em subcategorias e comparados os 

discursos que surgiram durante as entrevistas.  

Para a análise dos dados foi abordado as discussões levantadas pelo Caderno de 

Atividades Gênero Diversidade na Escola - Formação de Professoras/es em Gênero, 

Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais promovido pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres (SPM/PR), Secretaria Especial de Políticas de 

Igualdade Racial (SEPPIR/PR), Ministério da Educação (MEC) que é um curso para 

formação continuada de profissionais da área da educação desenvolvido no Governo Lula. 

Além do texto de Freitas (2010) que discute sobre a diversidade sexual dentro do contexto 

escolar. Através de sua tese é possível disparar a discussão sobre o processo de 

inclusão/exclusão social na educação brasileira, analisando a democratização da educação a 

respeito da sexualidade e gênero na escola, fazendo reflexão sobre práticas, políticas e 

culturas, e debatendo sobre diversidade sexual.  A dissertação Nem Tão Azul, Nem Tão 

Rosa: Os Professores e Suas Representações do Diferente no Contexto Escolar (JÚNIOR, 

2011). 

Através do Index Para A Inclusão, foi selecionado como proposta principal para 

fomentar os processos inclusivos e a busca pela educação baseada na democracia e 

diversidade sexual. Dessa forma, o princípio básico para discutir políticas, práticas e culturas 

inclusivas, requer o envolvimento e participação da comunidade (pais, professores, 
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funcionários, alunos) para ajudar no desenvolvimento de ideias na composição de uma 

educação inclusiva. Delimitar valores inclusivos que irão compor o trabalho, como amor, 

diversidade, direitos, sustentabilidade, respeito, participação, etc. (BOOTH & AINSCOW, 

2002). 

 

5. Análise dos Dados 

 

Estudando a família como instituição que sofreu mudanças ao longo da história, e 

fatores de inclusão/exclusão que contribuíram para as diversas estruturas familiares que são 

possíveis identificar hoje, torna necessário compreender quem é essa família homoparental 

dentro da escola; qual o papel que a família homoparental exerce no cotidiano escolar; se ela 

compõe a realidade de algum grupo de alunos; e como a escola trabalha com a temática 

gênero e sexualidade, entendendo que discussões ligadas a esse tema é o primeiro passo para 

criticar o machismo, violência de gênero, LGBTfobia.  Enfim, discussões sobre gênero e 

sexualidade é o primeiro passo para entender, desnaturalizar, além de criticar o machismo tão 

presentes nas relações e em diferentes âmbitos da vida individual e coletiva. A escola precisa 

se colocar como agente de transformação social, ajudar o aluno a entender a sua própria 

realidade, se entender como sujeito, sujeito político e estimular o estudante a exercer a 

cidadania. 

 O presente capítulo irá se inspirar nos processos de exclusão e inclusão como base 

para analisar a realidade cotidiana das escolas, com enfoque na família homoparental e, em 

consequência, relacionando as discussões sobre gênero e sexualidade.  

A inclusão necessita da colaboração e participação da comunidade para a construção 

de uma educação democrática com valores inclusivos. Requer, além da participação dos 

membros da comunidade e da escola, “a criação de sistemas e ambientações participativos, e a 

promoção de valores inclusivos” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p. 20). Dessa forma, visa 

diminuir os processos de exclusão, ou seja, processos que surgem como uma barreira para a 

participação de algum indivíduo/grupo, que impeça esse sujeito de gozar de seus direitos 

como cidadão em meio a comunidade escolar. “Aumentar a participação de todos envolve 

desenvolver sistemas e ambientações educacionais de modo que estes sejam responsivos à 

diversidade para valorizar igualmente a todos”. Portanto, se agarra a valores que promovem a 

participação democrática, esses valores serão a base para a construção de uma educação 

democrática e que corresponderá a princípios que cada comunidade escolar desenvolverá, 
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como ‘’igualdade, participação, comunidade, respeito pela diversidade, e sustentabilidade’’, 

estes os autores indicam estes como os cinco valores de base, podendo expandir para outros 

(ibid p.20).   

A educação inclusiva engloba direitos humanos de acesso à educação, observando as 

desigualdades sociais existentes, principalmente quando se faz o recorte de classe social, 

gênero, raça, percebe-se que a educação continua elitista, privando-se de pensar em “culturas 

políticas e práticas” inclusivas que fomentam o surgimento de espaços, vivências e trocas de 

experiências. Essas são ‘’três dimensões interconectadas: criando culturas inclusivas, 

produzindo políticas inclusivas e desenvolvendo práticas inclusivas.’’ (BOOTH; AINSCOW, 

2002, p. 45). 

O que provoca a reflexão sobre a realidade que muitas escolas vivem nos tempos 

atuais onde a educação sexual não tem dado conta em acabar com homofobia e a violência, 

deve-se pensar em novas formas de fazer educação, e isso inclui um novo modelo de educar 

que preze pela educação transdisciplinar e interdisciplinar, a participação colaborativa, 

observando os processos de exclusão e implementando novas formas de inclusão. De fato, a 

escola não é capaz de fazer esse papel sozinha, tendo em vista que é uma responsabilidade 

social coletiva e requer a participação de diversas áreas de atuação profissional e institucional 

em uma frente ampla, atuando de forma conjunta e organizada. 

Freitas (2010) justifica a validade da discussão como a reivindicação da dignidade e o 

direito à existência humana, logo, deve ser aplicada a diversos âmbitos da vida em sociedade, 

não exclusivamente da educação. Conceitos como Inclusão e Exclusão são conjuntos, 

dialéticos e complementares, e o autor usufrui desses conceitos para identificar e estudar nas 

‘’três categorias de análise’’ (culturas, políticas e práticas) práticas exclusivas e inclusivas no 

âmbito educacional, com enfoque na homossexualidade. Tendo como base estas três 

dimensões de análise, pode-se analisar os fatores de inclusão/exclusão de acordo com o objeto 

de estudo e o recorte que o estudo faz.  

No trabalho de campo foram coletados dados sobre a existência alunos filhos de casais 

homoparentais nas escolas; o olhar que a instituição tem sobre essa configuração familiar; 

práticas e atividades no currículo escolar que discute gênero e sexualidade com os alunos; e 

como a escola traz a família para a participação e colaboração do processo de 

desenvolvimento dos filhos. A fim de avaliar processos inclusivos/exclusivos com famílias 

homossexuais e discussões sobre sexualidade e gênero na escola.  
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Analisamos neste trabalho entrevistas feitas em três diferentes escolas públicas da 

cidade de Campos dos Goytacazes, com profissionais da área da educação: um pedagogo na 

primeira escola, uma pedagoga na segunda e uma psicóloga na terceira. O objetivo das 

perguntas foi coletar informações a respeito da existência de famílias homoparentais entre as 

famílias dos alunos. Foi investigado como as escolas têm trabalhado com a participação da 

família na vida escolar dos alunos, e questões sobre gênero e diversidade sexual, partindo do 

pressuposto da responsabilidade da escola em garantir uma educação inclusiva, dessa forma, 

os processos de exclusão também foram analisados. 

A primeira pergunta se atentou a entender a formação do profissional da educação. Em 

resposta a esta questão sobre a homossexualidade e homoparentalidade estar presente na 

formação, a psicóloga da terceira escola disse:  

‘’Eu to falando de uma graduação de 25 anos atrás. Pra te dizer, não era um assunto 

tão… assim em voga como é hoje. Essas situações acho que vieram… eu to pensando aqui na 

minha prática clínica lá atrás. Elas vinham, mas muito pouco. Nada que eu tivesse que me 

aprofundar, né? E elas passavam por essa questão da aceitação, sempre trabalhei com a 

inclusão de pessoas com deficiência, mas eu estendia, sempre estendi essa inclusão: negros, 

pessoas homossexuais. Então isso meio que já está internalizado. Mas pra te dizer 

precisamente… não. Eu não tive nada focado nessas questões há 25 anos atrás, não. Ela veio 

na minha prática e que eu incluí isso tudo no processo de inclusão que é muito maior. Mas de 

formação, não.’’ 

A pedagoga da segunda escola: 

‘’Na época, na verdade, não era pedagogia que eu queria fazer, era psicologia. Mas 

não tinha, era 91, 92, então era muito complicado sair. E acabou que eu fiquei na pedagogia 

e me identifiquei. Em questão de educação é assim, eu acho que é o que ainda dá esperança, 

sabe? Apesar de todas as dificuldades e a gente sabe que se a gente pode mudar alguma 

coisa, é por esse viés.’’ 

O pedagogo da primeira escola não informou na pesquisa a quanto tempo exerce a 

profissão. 

Além da formação acadêmica, que habilita o profissional a exercer sua função, a 

formação continuada ao longo de sua carreira é de extrema importância que ele esteja em 

contato com novos saberes, questionando sua função e sendo um agente de mudanças sociais. 

Para isso acontecer, necessita da constante atualização de saberes e práticas que auxiliarão nos 

antigos e novos desafios que encontra no campo de atuação. Acredita-se ser fundamental que 
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sejam realizados programa de formação continuada para profissionais da educação que 

discutam o tema da diversidade familiar e que os instrumentalize a lidar com seus membros 

na prática escolar. (FARIAS, 2015). A formação continuada não somente para professores, 

mas para todos que trabalham e compõe a equipe escolar, dessa forma, atualizam técnicas e 

medidas para maior participação da família na escola.  

Em relação à participação familiar, foram investigadas estratégias que as escolas 

utilizam para a participação ativa da comunidade escola. Nas respostas apareceu a dificuldade 

de trazer a família para o cotidiano da instituição.  A pedagoga disse: 

‘’Normalmente a gente faz contato e eles falam que vem e não aparecem. Só vem, tipo 

assim, em casos gravíssimos se a gente condicionar a entrada do aluno à presença dos pais. 

Aí é meio que forçado. (...) Então a gente faz reunião de pais, a gente tem um grupo no 

whatsapp para estar passando as coisas e, enfim, mas é muito complicado. Inclusive 

telefone… Nada que a gente faça…’’. 

A psicóloga expôs a mesma dificuldade da participação ativa dos pais, porém mostrou 

que está trabalhando para mudar o cenário da escola frente à comunidade em que está 

inserida:  

‘’Estamos fazendo um curso(...), que é como fazer e trabalhar com educação 

cooperativista. Então é uma coisa que você tem que se fortalecer com o outro, buscar essa 

união pra juntos através de atitudes simples, você solucionar um problema, e isso tudo tem 

que ser dividido. Então isso é um novo conceito que a gente tá trazendo aqui.’’. 

É importante desenvolver novas estratégias para manter o vínculo da família com a 

escola, o papel da escola está além de simplesmente formar o aluno. Ela é responsável por 

manter vínculos e estar dentro do cotidiano da comunidade para proporcionar a transformação 

social e a maneira mais importante e estratégica é mantendo vínculos com as famílias e 

trazendo seus problemas, desafios, opiniões, soluções para traçar estratégias e promover a 

participação. O que foi constatado nas escolas entrevistadas é a grande dificuldade de manter 

o contato e a participação dos pais. Usar as redes sociais virtuais, como o Whatsapp é uma 

estratégia interessante quando se reflete sobre a importância do uso e a popularização das 

tecnologias de informação e comunicação como os smartfones. Facilita a comunicação entre 

um grande número de pessoas, tanto individual quanto em grupos, a uma velocidade em 

tempo real. Porém outras formas de promover a participação dos pais e da comunidade se faz 

necessária, também descaracterizar que a presença dos pais no cotidiano escolar só se dá em 

relação às notas e comportamento dos filhos. Deve-se visualizar a participação para a 
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construção de uma escola com valores, culturas, políticas e práticas colaborativas para a 

construção de uma escola da comunidade que se preocupa em construir um ambiente coletivo.  

Basear-se em uma educação inclusiva, requer que a comunidade também seja incluída 

no processo da educação e construa democraticamente espaços em que essas políticas sejam 

voltadas para suas respectivas necessidades. “A participação envolve dois elementos 

relacionados com ação ou atividade participativa além da participação em si” (BOOTH; 

AINSCOW, 2002, p.22). A participação busca o diálogo que preza a igualdade, trazendo o 

envolvimento identitário do indivíduo com os demais e a causa, “A pessoa participa não só 

quando está envolvida em atividades comuns, mas também quando se sente envolvida e 

aceita” (ibid, p. 22).  

É um bom começo para conscientizar a todos sobre a o valor social da educação, da 

cidadania, e consolidar um vínculo forte que conta com a colaboração nas mudanças que irão 

refletir nas relações e comportamento dos envolvidos. Bons vínculos com colaboradores e a 

divisão de responsabilidades permite estreitar laços com a comunidade e construir o 

sentimento de responsabilidade e pertença aquele espaço, refletindo também na mudança 

social da comunidade. A escola refletindo sobre as dificuldades da sua própria atuação, da 

comunidade e da realidade familiar; a família consciente de sua própria condição, da escola e 

da comunidade, e assim sucessivamente, cria uma rede de apoio onde o suporte mútuo 

promove a solução de problemas de pequena e grande escala.  

A junção da família e da escola é de fundamental importância na formação do aluno e 

seu bom desempenho, a família com seu vínculo afetivo e a escola com a sua formação do 

saber sistematizado cognitivo, proporcionam à apropriação de uma proposta educacional 

atual, onde tem o propósito de incluir a família nas questões educacionais dentro do âmbito 

escolar, visando uma boa estruturação do saber. A escola precisa estar inteirada do que 

acontece em meio ao seio familiar para poder compreender seu aluno e atuar no seu processo 

de ensino/aprendizagem e a família deve fazer parte de todo processo de desenvolvimento de 

seus filhos, a fim de que assim haja um enriquecimento mútuo nesse processo dimensional de 

aprendizagem (MOURA, 2016, p.6). 

Essas medidas participativas ajudam para a transformação do pensamento e a 

desconstrução de ideias preconceituosas e práticas discriminatórias que estão presentes no 

senso comum da sociedade, devido à falta de informação, alienação, aceitação de ideias 

dadas, e senso crítico para práticas naturalizadas, ou então de capital cultural para 

compreender as origens dos preconceitos. Dessa forma, cabe a instituição se munir de 
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conhecimento científico para pautar os argumentos em dados empíricos, desenvolver táticas 

com o intuito de aproximar as pessoas para os espaços escolares, ter tato e sensibilidade para 

trabalhar assuntos polêmicos e delicados, e criar espaços de fala para grupos marginalizados 

poderem compartilhar suas vivências e realidades.  

A família sempre é chamada na escola para resolver algum problema devido o 

comportamento desviante do filho, incluindo a questões sobre sexualidade e bullying, dessa 

forma, é rechaçada como desestruturada, isentando sua própria responsabilidade na 

construção da educação dos alunos e jogando a responsabilidade para a família (JÚNIOR, 

2011). Não discutir a respeito das relações de gênero e diversidade sexual é uma forma de 

silenciamento diante das variadas expressões da sexualidade que compõem o cenário escolar. 

A Educação Sexual ainda está atrelada a valores e princípios conservadores, onde é aplicada 

para conter a sexualidade dos estudantes, desde a fase infantil até a vida adulta. A 

invisibilidade acarreta a falta de compreensão sobre fenômenos sociais e do corpo, e na 

ignorância do saber surge a discriminação, o preconceito, a violência, o sofrimento, o baixo 

rendimento escolar, etc. 

Conversar com os alunos sem que nenhuma proposta mais regular ou sistemática seja 

desenvolvida (Projetos de Educação Sexual) na escola como um todo, nos soa como se esta 

quisesse responsabilizar o aluno que apresenta ou assume uma orientação homossexual. Ele 

acaba, assim, duplamente penalizado: primeiro pela violência a que foi acometido e, segundo, 

por perturbar a ordem, já que é diferente dos demais, real ou imaginariamente. (JÚNIOR, 

2011, p. 102) 

Na tentativa de investigar a existência alguma família homoparental nas escolas, foi 

identificado casos na primeira e terceira escola visitada. O pedagogo compartilhou a  

existência: 

‘’Temos filhos. Inclusive… claro, é filho de um deles e que depois foi adotado pelo 

outro. Principalmente nós temos um aluno da EJA que é assim. Fora outros que a gente não 

entra nem no ‘mérito’, mas a gente vê que tem tios, tias que são homossexuais e que às vezes 

vem aqui responder pelo aluno. Isso a gente trata com a maior naturalidade, porque é o que 

a gente diz: ‘o respeito independe de opção’. Então respeitando o ambiente, terá o respeito 

de todos. A gente sabe que existe o ‘zumzumzum’, uma conversinha paralela e tal, mas isso é 

porque isso é muito moderno nesse mundo moderno. Não é? É uma coisa que está sendo 

aceita, foge aos parâmetros da sociedade de antigamente.’’. 

A psicóloga também contou como foi a experiência: 
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‘’Eu fui procurada por uma professora que estava com certa dificuldade de conduzir a 

situação porque a aluna tinha a mãe que casou com uma pessoa do mesmo sexo, tava todo 

mundo com uma certa dificuldade e ela, no relato dela, só reforcei que ela estava indo muito 

bem com a condução dela, dei algumas orientações, nada demais porque intuitivamente ela 

já estava procedendo da melhor maneira possível, mas só esse caso desse período todo que 

eu percebi.’’. 

A homossexualidade não é algo novo, ao contrário que o entrevistado disse. Na 

verdade sempre existiu através da história, porém recriminado, inclusive por já ter sido crime, 

rechaçado pelo cristianismo e considerado doença pelos médicos higienistas. Contudo, os 

movimentos sociais como o feminismo e o LGBT trouxeram o diálogo para diferentes setores 

da sociedade e conquistou direitos, o que os tornou hoje mais tolerados, porém não aceitos.  

O fato de apenas dois casos aparecerem nas entrevistadas, verificando pouco número a 

respeito da existência de famílias homoafetivas entre os pais dos alunos, não significa que ela 

não exista. Alguns casais por terem ciência sobre a discriminação e a hostilidade no mundo 

escolar frente às diferenças, preferem ficar invisíveis, para seus filhos não sofrerem bullying, 

ou então não expor a família frente a comunidade que vivem.  

(...)é difícil enxergar o limite entre privacidade e tabu, pois ainda que nenhuma 

família tenha que explicitar seus formatos e justificar seu funcionamento, a 

invisibilidade da diversidade familiar reforça o imaginário de que todas as realidades 

se encaixam ou deveriam se encaixar no modelo de família nuclear e 

heteronormativo – como se nele também não houvesse pluralidade. (HERNÁNDEZ 

& UZIEL, 2014, p 17) 

 

O resultado é uma escola despreparada para lidar com a diversidade e, também, para 

dar espaço para essa diversidade se sentir segura frente à vida pública em sociedade e exercer 

sua sexualidade e diferenças. Pois a escola não tem uma ação planejada e sistematizada em 

políticas e práticas de inclusão social, que explore as potencialidades dos grupos e sua 

participação na construção de um espaço democrático e crítico das práticas morais e 

hegemônicas. Exemplo disso é a fala da psicóloga sobre como conduziu o caso e a atuação da 

professora que procurou a ajuda profissional psicóloga, e alega que a forma ‘’indutiva’’ teve 

sucesso, e ela completa mais a frente: 

(...) Como nós não temos muitas situações, ou algumas situações que levassem até 

promover uma discussão e uma certa repulsa, eu não sei te dizer como que… a instituição, 

ela não trabalha isso, assim, isso não vem a tona. Eu percebo que as situações aparecem e as 

coisas da melhor ou da pior maneira, elas vão se resolvendo. Mas eu não sei te dizer 
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precisamente como… que a instituição requer um conhecimento maior de como que ela… eu 

não sei, isso eu não sei porque eu não tenho casos. 

A exclusão dos grupos serve para a manutenção do comportamento padrão esperado 

pela a maioria, no qual é naturalizado como ‘’normal’’. A inclusão não diz respeito a essas 

famílias se encaixarem em comportamentos normativos a fim de suprirem as expectativas da 

hegemonia, mas sim admitir as diferentes formas de existir e criar mecanismos para atender as 

diversas expressões da sexualidade e vida afetividade (Sawaia, 1999 apud FREITAS, 2010). 

Quando foram perguntados a respeito da aceitação dos funcionários frente à temática 

da homoparentalidade e homossexualidade, os entrevistados disseram:  

‘’(...) você não precisa, digamos aceitar, mas você precisa respeitar e você precisa 

conviver com aquela situação. Então de uma forma, eu sempre falo isso também, que a gente 

deve fazer e tratar os outros da maneira como a gente gostaria ser tratado. Eu acho que isso 

é básico e funciona com tudo na vida, né? Então se eu pensar primeiro o que eu quero pra 

mim, eu não vou maltratar o outro, né? Eu penso nessa linha aí.’’ (Pedagoga da segunda 

escola). 

‘’É, todos encaram com normalidade, até porque se a gente for verificar, podem até 

ter funcionários com essas opções, mas que aqui dentro não deixam transparecer. Então isso 

é uma coisa que no convívio do dia a dia as pessoas passam a ser aceita normalmente, basta 

ela se valorizar e respeitar os demais.’’ (Pedagogo da primeira escola). 

‘’Olha, pelos funcionários, pelo que eu observo, tem as vezes um comentário, assim, 

que é o comentário ‘’ahhh… óh, hum tô achando que…’’ (imitando um funcionário supondo 

sobre a sexualidade de um aluno), mas tudo bem. Assim, é ou não é. Tem tendência ou não 

tem. Fica aquela coisa que a gente não pode impedir que são entre as pessoas, né? Os 

comentários ‘’nossa, mas está tão… aflorado.’’ (Psicóloga da terceira escola). 

Fica presente na fala dos entrevistados a ideia de ‘’aceitar’’ ou ‘’não aceitar’’ a relação 

homossexual. Isso é um problema principalmente quando falamos de profissionais da área de 

educação, pois valores e culturas são transmitidos através das práticas que não estão sendo 

feitas de forma democrática. A opinião que os profissionais entrevistados têm sobre 

sexualidade de ‘’aceitar ou não’’ a sexualidade dos colegas, alunos e familiares, não 

questionando o próprio pensamento, que na maior parte das vezes, está atrelado ao 

fundamentalismo religioso e ao senso comum. 

No caso específico da diversidade sexual, tal fato pode se dar por causa de 

interpretação equivocada causada, pela falta de informação e capacitação docente, que faz 
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com que a maioria, às vezes, trate a questão da homossexualidade na escola, como uma opção 

(que poderia ser mudada) e não como orientação sexual. Este desconhecimento torna a 

exclusão ainda mais perversa, pois pode gerar, em alguns casos, um sentimento de menos 

valia, nos próprios excluídos, assim como alimentar o preconceito de muitos. (FREITAS, 

2010, p.54). 

Isso reflete na realidade das famílias homoparentais, dos alunos e funcionários 

homossexuais que se sentem coagidos a não exercer a sexualidade nas escolas pela falta de 

diálogo e compreensão do assunto. Esse processo se constitui como a invisibilidade, que se 

mostra cruel para grupos que fogem aos padrões sociais. A invisibilidade não permite que o 

sujeito se reconheça, tenha orgulho de si, e impossibilita que reconheça em outras pessoas as 

mesmas características. “Professoras e professores, alunas e alunos lésbicas, gays, bissexuais 

e transexuais não só não são contemplados nos discursos, como são constantemente 

lembrados de que não fazem parte do legível” (HERNÁNDEZ & UZIEL, 2014, p.13). 

Voltando a discussão para o tema específico, foi investigado se as escolas dispõem de 

espaços para a discussão sobre gênero e sexualidade. Um o entrevistado nº2 não soube dizer, 

explicou que quem faz as atividades com os alunos sobre essa temática seria a psicóloga da 

escola. Porém é importante que o coordenador pedagógico esteja por dentro dos trabalhos 

realizados com as turmas e quais conteúdos estão sendo trabalhados. Não somente o 

pedagogo mas os profissionais escolares através de uma atividade conjunta e multidisciplinar, 

como professores, psicólogos, pedagogos, alunos, comunidade e entre outros. A psicóloga 

compartilhou as experiências que teve a respeito da temática:  

‘’(...)nós temos uma parceria (...) passaram praticamente o ano inteiro aqui 

trabalhando com algumas turmas vários temas, um deles era essa questão da sexualidade. 

Então, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, HIV, AIDS. E aí, 

logicamente, esses temas durante… eram feitos na sala de aula, esses temas eles passavam 

(aqui ela se referia a homossexualidade, porém de forma indireta). E aí recebiam as devidas 

orientações, de acordo com as demandas deles, né? Relacionada sim a essa parte de 

sexualidade, cuidado com o próprio corpo, passava nas informações a questão da 

homossexualidade, os cuidados numa relação sexual, né, homoafetiva, o uso da camisinha, 

da proteção, então isso até ano passado passou. Esse ano eu não fiz nada ainda e não chamei 

até porque eu não sei nem se o projeto lá tá parado (...).’’. 

É interessante poder constatar que na escola os estudantes podem obter informações 

sobre educação sexual, como métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, 
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saúde sexual, cuidados com o corpo. Porém ainda não toca ao cerne da discussão sobre gênero 

e sexualidade, ainda fica em um patamar biológico, e as discussões a respeito da sexualidade 

vão além disso como, por exemplo, questões sobre violência de gênero, orientação sexual, 

respeito às identidades de gênero, diversidade, e promover pensamentos críticos no que se 

refere à homofobia, machismo e entre outros. A discussão necessita se tornar interdisciplinar, 

abrangendo várias disciplinas das diversas áreas, obtendo informações biológicas sobre o 

corpo, históricas, sociológicas e econômicas sobre opressões e lutas feministas, LGBTs, 

direitos humanos, também promover a reflexão sobre a participação de mulheres e LGBTs no 

mercado de trabalho ao longo da história, e, abrir discussões sobre o fundamentalismo 

religioso, principalmente cristão, que estão nos discursos morais e repressivos dos 

profissionais, alunos e comunidade. O que foi constatado nessa escola, foi uma intervenção 

sobre saúde sexual, mas não sobre gênero e sexualidade, o que se torna interessante, mas 

ainda não é considerada uma intervenção completa. 

É essencial que as crianças e jovens sejam conscientizados desde cedo aos cuidados 

com o corpo, as questões referentes às doenças sexualmente transmissíveis e às práticas 

homossexuais. Porém o intuito da questão foi analisar se a escola discute temas ligado a 

violências de gênero, as relações gênero, as práticas sexuais voltadas para a diversidade 

sexual, orientação e identidade sexual, assim como questões sobre machismo, feminismo e 

LGBT’s. Isso ajuda os alunos a reconhecerem situações do cotidiano onde sofreram ou 

exerceram alguma violência física, psicológica ou simbólica, como o bullying, que está tão 

presente dentro da realidade escolar. 

Tratando do currículo escolar, há dois elementos importantes para sua compreensão: o 

que a comunidade pode aprender com a vivência dentro do espaço escolar e atividades que 

estruturam as grades curriculares. Com isso, muda-se a ideia fixa atrelada a uma grade 

hierárquica curricular e abre espaço para conteúdos multi e interdisciplinares que compõem 

também as experiências na aprendizagem e na troca de experiências com colaboradores, 

visando à participação democrática e igualitária (BOOTH; AINSCOW, 2002). Quando os 

espaços escolares não dispõem informações sobre gênero e sexualidade, principalmente no 

currículo escolar, é mais recorrente observar as violências de gênero e homofobia no 

ambiente. Os entrevistados falaram sobre as experiências com bullying e homofobia na 

escola. 

‘’Sempre acontece. Assim, é umas brincadeiras… Às vezes o aluno nem é (aqui se 

refere a ser homossexual), a gente nem nota nada, nenhuma diferença na homossexualidade. 
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Mas eles brincam… sabe… aquelas bobeiras de criança que fica, enfim. Mas até ultimamente 

eu nem tenho visto muita coisa não, pelo menos não por aqui, e não chega pra mim, porque 

normalmente quando acontece alguma coisa na sala os professores os professores logo 

trazem pra cá ou pra direção.’’ (Pedagoga). 

‘’O bullying sempre acontece, e às vezes a própria pessoa que sofre o bullying dá 

algum motivo para que isso aconteça. O bullying que um aluno sofria aqui porque ele estava 

incomodando as outras pessoas, que antigamente não davam nem atenção devido ao caso 

dele ter a opção dele. Então ele começou a chamar a atenção, então é claro que no meio dos 

jovens a coisa pega. Então começou o bullying e foi quando a gente conseguiu cortar logo a 

situação. Mas tudo através de conversa, né? É uma das coisas que a gente preza muito na 

escola aqui é conversar.’’ (Pedagogo). 

Aqui é possível observar dois profissionais caracterizando o bullying de forma 

equivocada, o primeiro identifica como ‘’brincadeiras’’, ‘’bobeiras de criança’’, o outro como 

culpa da vítima pelo seu jeito de ser, pela sua existência chamar atenção. Esses são grandes 

exemplos de como as vítimas de homofobia e violência de gênero sofrem no dia a dia, 

práticas violentas sendo relativizadas e naturalizadas a partir do discurso do profissional da 

educação. Essas práticas são recorrentes também fora do ambiente escolar, se repetem de 

diversas formas em diversas instituições, setores ou nas relações interpessoais. Como por 

exemplo, o pai e a mãe que não aceita a orientação sexual dos filhos, ou líder religioso que 

considera homossexualidade doença, ou, político que reproduz discurso de ódio afirmando 

que através de um ‘’corretivo’’, ou seja, violência física, a criança deixa de ser homossexual. 

Discursos que se reproduzem com facilidade vindo de líderes na comunidade, como 

religiosos, políticos, figuras públicas, ou profissionais. Desta forma, a escola não pode ser 

mais um espaço que reproduz esse valores, a escola é um lugar de produção e 

compartilhamento de saberes científicos, onde utiliza seus métodos e práticas científicas para 

a obtenção de informações com seus respectivos instrumentos de pesquisa. Mas não através 

de opiniões preconceituosas baseadas em senso comum onde não há validade científica, a 

escola necessita de extremo cuidado, pois é referência simbólica de saber e conhecimento, 

cair nesse discurso dá possibilidade para que a violência e intolerância seja perpetuada e esse 

não é o papel social que ela deve tomar.   

Ao perguntar a psicóloga sobre a hostilidade de alunos com outros estudantes 

homossexuais, não caracterizou como homofobia, mas sim bullying:  
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‘’Aí é o bullying né? Nós temos o bullying por ser homossexual, por se negro, por ter 

cabelo crespo, por tudo. Aí eu tenho. Aí eu tenho palavras ofensivas, meninas que ficam 

chateadas, que xinga a mãe, que falam. Aí eu tenho. Mas não ‘’Ah! A escola é homofóbica!’’, 

não. Aí é o bullying com relação a tudo entre eles. Aí é muito pesado isso, aí é muito pesado. 

Aí as abordagens são pontuais, a gente faz ações, mas é o dia a dia e não dá conta e aí 

vem.’’. 

A homofobia dentro da escola é uma forma de bullying, podendo ser identificado 

através de alguma violência física ou psicológica, porém a nomenclatura ‘’homofobia’’ 

auxilia a identificar por qual sentimento a violência é movida, e através de características 

pode-se chegar até a homofobia. Outros exemplos são violências de cunho racial serem 

identificados como racismo, violências contra mulher serem caracterizadas de machismo, etc. 

Não é possível relativizar a homofobia como bullying, ambos são violências e imprescindível 

a atuação profissional em qualquer caso de violência psíquica ou física.   

Louro (2003) atenta a necessidade de práticas que mudem as realidades escolares em 

que todos que estejam envolvidos nessas mudanças. Relacionando com as respostas dos 

entrevistados, a autora destaca novas formas de abordar assuntos sobre gênero e sexualidade 

nos espaços escolares com instrumentos didáticos como jornais, livros, filmes que abordam 

sobre a temática; incluindo as diversidades no modelo familiar nas discussões; entrar no 

mundo juvenil através de instrumentos que fazem parte da cultura juvenil ou infantil; ensinar 

aos alunos a autocrítica dos comportamentos, reconhecer e ter pensamento crítico sobre 

práticas impostas pela sociedade; usufruir de pontes que a escola pode fazer com a 

comunidade e utilizar de aliados dentro ou fora da escola para ampliar as discussões, 

atividades, práticas inclusivas. Utilizar das divergências que constituem as relações e nos 

espaços para iniciativas que problematizam as práticas de discriminatórias de grupos sociais. 

É comum que as primeiras práticas que iniciam desestabilizem o fluxo normal das relações 

escolares, porém esse primeiro choque se faz necessário para mudar a realidade violenta que é 

encontrada na educação brasileira, que refletirá nas relações fora da instituição.  

A aceitação da homossexualidade é um desafio para a sociedade, por seguir uma 

lógica machista, porém é muito mais difícil e sofrido para o sujeito que irá se reconhecer e 

posicionar contra a norma social. Requer muita coragem do sujeito para vivenciar sua 

sexualidade nos dias atuais, onde é visto violências simbólicas, psicológicas e físicas 

constantemente na mídia. A escola como um instrumento de transformação social “deve 
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assegurar, apesar de suas dificuldades em lidar com o tema, a aceitação e a tolerância à 

diversidade sexual”(JÚNIOR, 2011, p.101).  

A homofobia pode ser observada na escola através de diversas práticas, como: 

invisibilizar as famílias ou os estudantes LGBT’s, não criar espaços para que eles possam 

discutir suas vivências e violências sofridas dentro e/ou fora dos espaços escolares; Ao falar 

de homossexualidade, não afirmar de forma positiva sobre as práticas sexuais e afetivas; 

Estigmatizar e categorizar de forma negativa o comportamento homossexual e ignorar as 

violências psicológicas e/ou físicas sofridas por alunos; Estereotipar o homossexual, 

transexual, travesti e não reconhecê-lo como um ser que exerce sua sexualidade; Pedir para 

algum LGBTs mudar sua postura, roupa, comportamento, fala etc. para se inserir no 

comportamento padrão estimado pela sociedade, ignorando sua subjetividade e 

individualidade. Dessa forma, culpando a vítima pela violência que sofre, e a instituição se 

isentando da responsabilidade, perpetuando a homofobia; Não aceitar casais homoparentais, 

não retratá-los de maneira positiva, reconhecendo apenas as famílias tradicionais como 

modelo eficiente; Não reconhecer as violências de gênero e propagar práticas machistas, entre 

outras. 

As consequências dessa violência são incalculáveis, podendo se apresentar de diversas 

formas como agressividade, a automutilação, depressão, ansiedade, problemas psicológicos, 

ataques de pânico, insônia, falta de cuidados com o próprio corpo, abuso do uso de drogas, 

dificuldades para se relacionar com outras pessoas, culpa, e até suicídio. Exemplo disso foi o 

surgimento de outra fala que culpou o aluno por sofrer a homofobia:  

‘’Ele (o aluno) chegou para ela (professora) que estava muito chateado com os 

comentários, que os meninos tavam partindo pra cima e ela levou pra ele ‘’Eu acho que a sua 

postura também tem que melhorar, porque às vezes você fica muito provocativo e aí não 

aguenta quando também tem um retorno’’. E aí ela orientou em relação aos shorts apertados, 

às roupas que vem e aí ele foi mudando, não é um aluno que eu acompanho do meu 

segmento, realmente esse ano eu senti uma grande diferença nele. Então talvez essa 

abordagem da professora, que não falou nada que ele é homem, ou mulher ou homossexual, 

nada… Mas com relação à postura.’’ (Psicóloga). 

Nesse evento, podem-se observar três formas de violência: a que o aluno sofre por 

outros alunos, o bullying; a violência sofrida por parte da professora, que na tentativa de 

ajudar, reprimiu sua expressão de se vestir e comportamento ‘afeminado’, no caso, sua 

existência; e a violência que sofreu pela instituição, que ao tomar ciência do caso, apoiou a 
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atitude da professora. Esse fato exemplifica e justifica os argumentos anteriores sobre a 

importância do diálogo sobre a diversidade e as formas de expressões da sexualidade, a 

importância da formação continuada dos profissionais, a necessidade da criação de espaços 

onde crianças possam ter voz para expressar suas vivências, a iniciação de projetos e 

atividades que tente minar a intolerância, a violência e a invisibilidade. Tudo isso baseado em 

valores que irão compor as culturas, políticas e práticas inclusivas. 

 

6. Considerações Finais 

 

Entendemos que a família e a escola são instituições essenciais para o 

desenvolvimento saudável da criança e na sua formação como sujeito social. A escola pode 

ser tornar um agente de transformação social se engajando na mudança do cenário político. 

Logo, se faz necessária a reflexão sobre como as discussões sobre gênero e sexualidade vêm 

sendo desenvolvidas na escola e quais relações a instituição estabelece com as famílias 

homoparentais.  

Retomando os assuntos discutidos desde o começo do trabalho, pode-se refletir sobre 

as mudanças históricas que a família e a educação sofreram ao longo dos anos, devido a 

fatores culturais, econômicos, religiosos e interesses políticos. É sabido que, ao observar as 

práticas sobre a moral sexual ao longo dos anos, as expressões homossexuais foram 

recriminadas. Coube aos movimentos LGBT’s e feministas lutarem pelos direitos a serem 

reconhecidos e visibilizados nos espaços públicos e políticos, terem políticas públicas 

voltadas para esses grupos, práticas sociais inclusivas e culturais que visibilizem suas lutas e 

direitos. 

 Entretanto, ainda podem ser observados, recorrentes casos sobre bullying, homofobia, 

violência de gênero, machismo nas escolas. Ou seja, a escola não é tão democrática e 

tolerante assim, não somente isso, também é negligente e omissa nas suas práticas, reforçando 

os estereótipos e os processos de exclusão. 

Os estudos sobre gênero e sexualidade e sua repercussão são recentes, dessa forma, 

torna-se essencial a constante atualização dos profissionais que atuam nas escolas para que 

seja produzida uma educação de qualidade, principalmente um saber interdisciplinar, 

ampliando as áreas de pesquisa e metodologias.  

Ainda é perceptível que a educação das escolas em Campos dos Goytacazes são 

pautadas por valores ultrapassados, comparados aos avanços dos saberes científicos 
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produzidos sobre a diversidade sexual, relações de gênero e seus impactos na subjetividade do 

indivíduo, isso devido a lógica religiosa ainda presente nos valores escolares do município. O 

trabalho que as escolas públicas têm feito não é o suficiente para minimizar as violências de 

gênero, o machismo e a LGBTfobia, nem muito bem estruturado. Os profissionais da 

comunidade escolar precisam estar preparados para lidarem com os mais diversos 

acontecimentos envolvendo questões de gênero e sexualidade que se deparam na prática 

docente. Como visto na análise dos dados, em momentos que estavam frente a uma situação 

relacionada a homofobia, não souberam lidar da maneira mais adequada. E por último, os 

processos de exclusão não têm excluído somente o aluno do ambiente escolar, o segregando, 

como também tem cometido essa mesma negligência com as famílias homoparentais. Pôde-se 

constatar o total despreparo para lidar com situações do cotidiano sobre homofobia, 

distanciamento da comunidade e, no que diz respeito às famílias homoparentais, falta 

sensibilidade para a escola lidar com as poucas que tem ou que se mostram para a 

comunidade escolar. O fato de somente dois casos aparecerem na pesquisa pode não significar 

somente que são raras, mas também pode ser analisado como insegurança em enfrentar os 

padrões opressores e hegemônicos da sociedade. É também responsabilidade da instituição 

escolar ter um ambiente favorável para os diferentes modelos familiares se sentirem 

confortáveis em estar participando das atividades de maneira inclusiva. 

Através das discussões e referenciais teóricos, o presente texto é concluído reforçando 

a importância do trabalho mútuo e conjunto da escola e família no desenvolvimento da 

criança e na transformação da sociedade. Há muitas barreiras a serem ultrapassadas, e o 

trabalho se torna mais árduo e difícil quando é feito sozinho. Com a cooperação de 

colaboradores nos processos culturais, políticos e práticas inclusivas, terão muitas formas e 

ideias para a resolução de problemas e ultrapassar barreiras. Isso inclui também a participação 

de grupos que sofrem processos de exclusão social, vistos como desajustados aos padrões 

sociais hegemônicos.  

Compreender a dimensão humana é enxergar que pessoas não vivem a mesma vida, a 

mesma experiência, criação, referências, não tem acesso aos mesmos tipos de capital cultural. 

A subjetividade é formada por diversos constructos sociais que colaboram para que cada um 

seja tocado e transformado de forma individual pelo mundo, sua individualidade e capacidade 

de ser único os tornam unicamente bonitos e especiais.  

A escola que investe em diversidade sexual colabora para a formação de cidadãos 

conscientes de seus direitos, que se tornam agentes de transformação social do meio em que 
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vivem, e para a construção de uma educação mais justa e democrática, que combate todos os 

tipos de violência, discriminação e segregação.  

O ambiente escolar é muito hostil às diferenças, isso como um reflexo do que acontece 

fora dos muros da escola, a produção de comportamentos violentos é um efeito da falha do 

sistema educacional. Não somente da educação, porém esta tem a maior responsabilidade 

como agente de transformação social, que transforma desde as gerações mais novas até as 

mais velhas. Ela serve, portanto, para contribuir para a extinção de práticas de exclusão, como 

para fomentar processos de inclusão social, trabalhando nos dois extremos, porém processos 

indissociáveis, ou seja, os processos inclusivos existem devido aos de exclusão. 

Um dos grandes desafios para a educação brasileira na contemporaneidade é, portanto, 

a inclusão da temática diversidade sexual nas escolas, em seus currículos e na formação de 

seus professores, conforme preconizam os dispositivos legais existentes no país (...) 

(JÚNIOR, 2011, p. 107). 
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8.Anexo I - Entrevista Semi Estruturada 

 

Roteiro de Entrevista 

1 - Nome; Idade; por que se interessou a cursar psicologia/pedagogia? Onde se formou? 

2 - Tempo de formação; especialização; mestrado, etc. 

3 - O tema homossexualidade e homoparentalidade esteve presente na sua formação? 

4 - Tempo trabalhando na área de educação e na atual escola? 

5 - Os pais costumam vir à escola e participar da vida escolar dos filhos? De que forma? 

6 - Como a escola procura manter uma relação com os pais dos alunos?  

7 - Vocês promovem ou já promoveram atividades relacionadas a gênero e sexualidade? Se 

sim, como os pais lidaram? Vocês tem algum programa ativo com essa temática? 

8 - Os alunos se mostram interessados no assunto? 

9 - A escola já recebeu alguma família homoparental? Se sim, qual a diferença em trabalhar 

com a família tradicional e a homoparental? Qual o olhar/opinião a instituição tem a respeito? 

10 - Como as outras famílias e alunos lidam com essas famílias homoparentais? 

11 - Vocês já observaram alguma discriminação ou comportamento hostil de outros alunos 

com filhos de casais homoparentais? 

12 - Vocês já observaram alguma discriminação ou comportamento hostil de outros pais de 

alunos com filhos de casais homoparentais? 

13 - Como é a receptividade dos outros funcionários e professores com o tema 

homossexualidade/homoparentalidade? E com a receptividade deles com as famílias 

homoparentais? Algum professor ou funcionário se posiciona contra? 

14 - Como a escola lida com datas comemorativas como dia dos pais e dia das mães? 

15 - A escola já fez algum trabalho específico com as famílias homoparentais e sua inserção 

no meio escolar? Se sim, como foi? Como abordou a temática? 

16 - O que é família para você? 
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9.Anexo II - Termo de Consentimento 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PESQUISA DE MONOGRAFIA - BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

Título da Pesquisa: A família homoparental dentro da Escola 

 

Nome do Pesquisador: Roberta Santana Leonardo       

Nome do Orientador: Beatriz Corsino Pérez 

 

 

    Prezado (a) Senhor (a) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa onde buscamos mapear 

como as escolas em Campos dos Goytacazes estão trabalhando com as diversas configurações 

de famílias, quais atividades, metodologias e discussões são promovidos para a inclusão das 

diferentes expressões de familiares. Ao participar deste estudo você permitirá que o 

pesquisador aborde e estude diversas questões sobre a relação da instituição escolar com o 

tema, com o enfoque em famílias homoparentais. O Sr. (a) tem liberdade de se recusar a 

participar desta pesquisa, sem qualquer prejuízo. 

Esta pesquisa obedece aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos e todas as 

informações coletadas neste estudo serão confidenciais. Somente o pesquisador e seu 

orientador terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo 

ao publicar os resultados dessa pesquisa.  

Esta pesquisa não implica em nenhum tipo de despesa para os entrevistados, assim como a 

sua participação não lhe trará nenhum prejuízo nem benefício pessoal direto, privilégios ou 

qualquer pagamento. Assim sendo, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa.  

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa e autorizo a execução da pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos. 

 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

Roberta Santana Leonardo/ Estudante de Psicologia  

robertasantanaleonardo@gmail.com / (22) 998821615 

Bacharelando em Psicologia - UFF  
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