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RESUMO 

WERNECK, Fernamara Saunier de Alcântara. Intolerância religiosa diante da 

questão homoafetiva: o caso do Centro Educacional do Programa de Assentamento 

Dirigido do Distrito Federal - CED PAD-DF. 2015. Monografia (Especialização em 

Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto da Diversidade Cultural. 

UnB. Instituto de Psicologia – EaD, 2015).  

A presente monografia tem como finalidade pesquisar a intolerãncia religiosa diante 

da questão homoafetiva e sua relação no contexto escolar, tendo como base a 

avaliação das dificuldades dos alunos do ensino fundamental e médio da 

modalidade EJA da escola rural Centro Educacional do Programa de Assentamento 

Dirigido do Distrito Federal - CED PAD-DF em tolerarem as suas diferenças 

religiosas. Neste sentido, discute o tema com base em alguns autores: Cesar (2013); 

Gimenes (2000); Mott (2003) e Foucault (1976). Reflete, também, sobre as ações 

que deverão ser implementadas pela escola e pelos professores, propondo oficinas 

(1. Direitos Humanos; 2. Religião e Homoafetividade) para auxiliar na mudança das 

discussões entre os dicentes no sentido de alcançar um aprendizado crítico reflexivo 

sobre o tema. Nesta perspectiva, a pergunta central da pesquisa é a seguinte: o que 

faz o Centro Educacional do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal 

- CED PAD-DF para avaliar as dificuldades dos alunos em relação à tolerância das 

diferenças religiosas e para promover a educação em direitos humanos? O CED 

PAD-DF foi escolhido para um estudo de caso, mais especificamente, a turma do 9º 

ano do ensino fundamental da EJA, na qual foi detectado um problema de 

preconceito e onde se pretende dar início ao aprendizado proposto pelo nosso 

projeto, na perspectiva de que assim essa turma possa servir de exemplo para as 

demais do CED PAD-DF, ajudando a valorizar as diversidades, numa lógica de 

integração, convivência e respeito pelos outros. 

Palavras-chave: Religião e Homoafetividade. Intolerância Religiosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  Este projeto tem por meta desenvolver uma vivência voltada para a 

solidariedade humana que alenta ao respeito pelas diferenças, no sentido de levar 

os jovens e adultos a analisar criticamente a sociedade em que estão inseridos, a 

avocar a sua responsabilidade social e estimular um processo de conscienciatização 

construído no dia-a-dia. O Centro Educacional do Programa de Assentamento 

Dirigido do Distrito Federal - CED PAD/DF assume nesta prática um papel 

excepcional e deverá ter como uma das suas finalidades contribuir para a formação 

de cidadãos cada vez mais conscientes dos seus direitos e deveres. Quanto mais 

breve esta empreitada se iniciar, talvez, será possível contar com melhores 

resultados. 

Neste contexto, o CED PAD-DF deve ser um espaço privilegiado do 

desenvolvimento social que irá permitir às gerações futuras que ali frequentam e 

compartilham ideias, compreender o valor do ser humano e suas diferenças. 

Confiamos que erguer um mundo melhor através do despertar de 

uma sociedade mais justa e tolerante com as diversidades religiosas não se trata de 

um sonho distante. O segredo pode estar na compreensão dos direitos humanos e 

em como se utilizar a educação para conseguir tal aspiração, pois, o cidadão carece 

cada vez mais de uma educação voltada para o respeito pelas liberdades 

fundamentais e o respeito ao outro. 

Nesta perspectiva, se constrói a tese do nosso estudo: o que faz o 

PAD-DF para avaliar as dificuldades dos alunos em relação a tolerância às 

diferenças religiosas e para promover a educação em direitos humanos? O PAD-DF 

foi escolhido para um estudo de caso, mais especificamente, a turma do 9º ano do 

ensino fundamental, na qual foi detectado o problema e onde se pretende dar início 

ao aprendizado proposto pelo nosso projeto, na perspectiva de que essa turma 

possa servir de exemplo para as demais do PAD-DF, ajudando a valorizar as 

diversidades, numa lógica de integração, convivência e respeito pelos outros.  
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Por outro lado, a motivação que dirigiu a escolha deste tema, 

também é de ordem pessoal, uma vez que as diversas manifestações de 

intolerância religiosa diante da questão homoafetiva no campo escolar podem gerar 

graves conflitos, e são alvos de minha preocupação docente.  

 

 

 

1.1. Problematização 

 

Será descrito a seguir alguns eventos que podem resumir o desejo 

de liberdade presente na condição humana.  

Pouco antes do Estado Novo, em 1937, Carmen Miranda gravou em 

“Camisa listrada” a história de certo doutor que fez da cortina de veludo uma saia e 

saiu por aí dizendo “mamãe eu quero mamar”. Na década de 1940, foi a vez do 

teatro de Nelson Rodrigues com seus cônjuges infiéis, homossexuais martirizados e 

pais incestuosos. 

Duas décadas depois, Chacrinha perguntava na TV: “Quem gosta 

mais de chupar pirulito, o homem ou a mulhar?”. Era a caricatura de uma realidade 

que só encontrou possibilidades sociais em 1970, durante o “desbunde”, que 

pregava o desprezo pelos compromissos à direita e à esquerda na sociedade 

militarizada pela ditadura, inclusive expondo a homossexualidade. 

Ambiguidade carnavalesca, encenação, sátira e contracultura 

ganharam objetividade em 1973, quando Ney Matogrosso, de voz fina, peito 

cabeludo e letras ousadas, falava abertamente de homossexualidade e emoção. Em 

meio à luta pelo fim da ditaduta em 1984, Marina Lima usou cabelo curto, terno e 

gravata para cantar a letra de Erasmo Carlos: “Você precisa de um homem pra 

chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu”. Isso tudo se resume em ao 

desejo de ser livre. 

A vivência homoerótica brasileira começou no período colonial e 

com ela as violentas tentativas de parte das instituições eclesiásticas e estatais 
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assim como da sociedade, de dominar os corpos e regular os sexos, erigindo 

barreiras morais e perseguições legais aos desejos individuais. 

Para Mott (2003), o ser humano ao nascer não traz a condição de 

ser heterossexual. A sociedade é que o faz ser homem ou mulher. É uma questão 

cultural que modifica de povo para povo e que se transforma ao longo do tempo 

dentro de uma mesma sociedade e algo sem causa definida e encontrada em todas 

as civilizações. Assim, preciso levar em conta a estrutura de cada um, observando 

que o educador deve ter cuidado para não colocar suas emoções e deixá-las 

distorcer seu trabalho, mantendo uma atitude positiva e sadia em relação à própria 

sexualidade, para que ele possa ser capaz de tratar de forma natural às questões 

apresentadas em suas turmas. Gimenes (2000, p. 39), reforça a ideia de que a 

família é responsável pela base em que a construção da sexualidade de cada um se 

apoia, seja ela participante ou omissa, aberta ou repressora, e daí, resultam práticas 

sexuais mais ou menos sadias ou patológicas causadoras de alegria ou angústia. 

No livro bíblico do Levítico, a homossexualidade foi descrita como 

“união abominável”. Segundo o apóstolo Paulo, seus praticantes estavam 

excluídos do Reino de Deus. Esta questão foi considerada pela Igreja Católica 

medieval como o mais torpe dos pecados da carne, foi associada à luxúria e à 

animalidade, que descaracterizavam o homem como ser racional. Os requícios 

desta mentalidade cruzam séculos. Em Portugal, no século XV, a relação entre 

pessoas do mesmo sexo foi chamada de “mau pecado”, de sodomia ou “pecado 

nefando” – ou seja, algo do qual não se deveria falar – por todas as Ordenações do 

Reino (códigos legislativos portugueses baixados pelos monarcas entre os séculos 

XV e XVII). Mais que condenada, foi criminalizada pela Igreja, pelo Estado e pela 

Inquisição, e as penas mais severas incluíam a morte. 

A falta contra o 6º Mandamento da Lei de Deus – “Não pecar contra 

a castidade” – foi caracterizada pelo Padre Raphael Bluteau, no Vocabulario 

Portuguez e Latino (1712-1728), como uma prática que nem mesmo o diabo era 

capaz de cometer. E ainda que fosse realizada no âmbito privado, teria 

consequências coletivas: segundo a tradição judaico-cristã, que associava pecados 

a castigos divinos, as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas devido às 

práticas repulsivas dos homossexuais. Temia-se que a ira de Deus também se 

voltasse contra o reino português. Afinal, era expressivo o número de eclesiásticos 
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homossexuais processados pela Inquisição, apesar dos esforços da Igreja e do 

Estado em promover a reforma de seus costumes e dos leigos (não clérigos), 

conforme as diretrizes do Concílio de Trento (1545-1563). 

A luxúria ocupou o terceiro lugar na lista dos pecados mortais em 

algumas constituições diocesanas portuguesas do século XVI. Zelando “pela pureza 

da religião e pelos bons costumes”, elas condenaram a homossexualidade, que era 

vista como sensualidade. 

As normas seguidas pelo Arcebispado de Braga, em Portugal 

(1697), afirmavam que os homossexuais violavam a lei divina e a própria natureza, e 

deveriam ser sempre castigados com a morte.  

A intolerância foi notável e traduzida por atitudes distintas: ora 

truculentas, ora de repugnância e indignação, deixando nítida a existência de 

fronteiras que delimitavam o grupo transgressor e a sociedade. 

Desde o Concílio Vaticano II em 1961 e até hoje, diversos 

documentos da Igreja Católica confirmaram o ensinamento da Igreja sobre a 

homossexualidade. O catecismo da Igreja Católica faz uma distinção entre os atos e 

as tendências homossexuais. Enquanto os atos são considerados pecados graves e 

reprovados em qualquer circustância, as tendências homossexuais também são 

vistas como desordenadas, mas contituiriam uma provação para os homens e as 

mulheres que as apresentassem. Por isso, neste caso, a pessoa deveria ser 

acolhida e chamada a realizar na sua vida a vontade de Deus. À luz destes 

ensinamentos, a Igreja alegava não poder admitir no Seminário e nas Ordens 

Sacras aqueles que praticassem a homossexualidade, que apresentassem 

tendências homossexuais profundamente radicadas ou que apoiassem a chamada 

cultura gay. Em 2005, o então Papa Bento XVI aprovou uma instrução que 

reafirmava essas posições. 

No final de 2015 será realizada a Assembleia Geral Ordinária do 

Sínodo dos Bispos. As conversas do encontro vão servir de base para que o Papa 

Francisco elabore um texto com as orientações da Igreja sobre temas relacionados à 

família. O processo abre espaço para reformas, principalmente em relação aos fiés 

gays. Em um documento preparatório para a reunião, o Vaticano diz ser desejável 

que os projetos pastorais deem “atenção específicas ao acompanhamento das 



14 

 

famílias” que contam com membros homossexuais. Por outro lado, o mesmo texto 

reafirma a oposição católica ao casamento homossexual e à adoção de crianças por 

estes casais. O documento volta a dizer que a união heterossexual é “base 

indispensável para a formação integral da criança”. 

A questão é que a conduta esperada pela sociedade em geral é que 

as pessoas se sintam atraídas pelo sexo oposto (heterossexualidade), pois no 

momento em que se revelam atraídas por pessoas do mesmo sexo 

(homossexualidade), brotam os preconceitos e todo o resto é esquecido, como por 

exemplo, a necessidade do ser humano se apresentar como um ser que carece 

construir uma autoimagem positiva, que lhe permita conviver com emoções 

prazeirosas e que possa desfrutar de seu direito à liberdade e a compartilhar o 

respeito mútuo. 

Diante do exposto, e, levando em consideração a complexidade do 

ambiente escolar, esta pesquisa tem como finalidade evidenciar a questão religiosa 

e sua relação com a homoafetividade no contexto escolar, enfatizando o processo 

histórico dos direitos humanos. Nesse sentido, foi feito um levantamento prévio na 

turma de 38 alunos do 9º ano do ensino fundamental no Centro Educacional do 

Programa de Assentamento Dirigido do DF -  CED PAD/DF, cujos resultados estão a 

seguir. 67% dos estudantes se declararam evangélicos e reprovaram com 

veemência a homossexualidade; 19% são adeptos de outras religiões e indiferentes 

com a opção sexual dos colegas, desde que não tenham que testemunhar a troca 

de carícias entre o mesmo sexo; 14% não se manifestaram e, em alguns casos, os 

pais de alunos que também são alunos estudantes desta unidade escolar, se 

declararam religiosos e contrários à relação homoafetiva. 

Durante as entrevistas foi observado que a homossexualidade é um 

tema difícil de ser discutido nas salas de aula, específicamente na turma do 9º ano, 

que convive com a situação afetiva de duas alunas que não escondem sua relação. 

A abordagem esbarrou em tabus vinculados a alguns versículos bíblicos que afetam 

não só as alunas, como também os seus pais que são religiosos com convicções 

rígidas sobre esta questão. 
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Por outro lado, os educadores pressentem a necessidade do 

entendimento do respeito às diferenças e anseiam para que este tema esteja 

presente nos currículos, pois, a informação é o primeiro passo para a quebra de 

esteriótipos e do preconceito.  

Diante desse cenário, a proposta é promover discussões no CED 

PAD/DF que contextualizem o exercício de cidadania que é contemplado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), tendo como alvo a 

questão da diversidade no espaço escolar. 

 

 

 

 

1.2. Objetivo Geral  

 

Investigar a intolerãncia religiosa diante da questão homoafetiva 

junto aos alunos da modalidade EJA do 9º ano do ensino fundamental da escola 

rural Centro Educacional do Programa de Assentamento Dirigido do DF - CED 

PAD/DF. 

 

 

1.3. Objetivos específicos  

 

1. Sensibilizar a gestão escolar para adotar programas e ações que possibilitem 

a educação voltada para as diversidades culturais / religiosas. 

2. Sensibilizar os professores e os alunos para a questão da intolerância 

religiosa diante da homoafetividade. 

3. Promover eventos sobre a questão religiosa e sua relação com a 

homoafetividade no espaço escolar, valorizando as diferentes crenças para o 

diálogo. 

4. Incentivar ações para valorizar as diferentes crenças existentes na escola, de 

modo a favorecer um diálogo inter-religioso. 
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1.4. Justificativa 

 

Em levantamentos prévios realizados no CED PAD/DF com os 

alunos do 9º ano, foi observado que talvez a maior falta de tolerância com as 

diversidades esteja ligada a existência de preconceitos por parte de uma vertente 

religiosa cristã existente na escola. Diante disso, a escolha deste tema justifica-se 

pelo fato de ser um assunto contemporâneo e de grande importância, uma vez que a 

diversidade cultural surge como uma das principais peculiaridades da nossa 

sociedade, e está presente também na instituição escolar, motivo pelo qual deve ser 

compreendida e avaliada na perspectiva do respeito mútuo, no sentido de 

possibilitar uma verdadeira convivência intercultural. 

Além disso, torna-se necessário promover o respeito pelo outro sem 

o intento de homogeneizar as culturas de cada sujeito, mas sim de celebrar a 

diversidade cultural e o direito à prática dos diferentes cultos religiosos sem qualquer 

impedimento. 

A expectativa é de que esta pesquisa possibilite discussões sobre as 

dificuldades na aquiescência da diversidade no ambiente escolar, assim como a 

transmissão de informações que suscitem mudanças no olhar preconceituoso 

acerca das diferenças religiosas, em especial, no que se refere à questão da 

homossexualidade.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para César (2013), uma reviravolta de usos e costumes aguardava a 

civilização ocidental nos anos 1960. A atmosfera era particularmente inflamável nos 

Estados Unidos. Pairava um desejo por liberdade, por paz e igualdade. O clamor 

social crescia em defesa dos negros e da retirada das tropas americanas do Vietnã. 

A revolução sexual estava em curso, e os hippies viviam a utopia de que a expansão 

da mente por meio de drogas pesadas transformaria o ser humano, para melhor e, 

consequentemente, terminaria por mudar o status quo e derrubar o regime 

capitalista. O movimento feminista contava com suas vitórias, e os evangélicos eram 

desafiados cotidianamente em seus mais caros valores. As questões sociais eram 

contundentes, mas, para muitas famílias cristãs americanas ainda era mais 

importante blindar seus filhos contra a influência maléfica dos Beatles do que rever 

posições “bíblicas” que “atestavam” a superioridade racial e espiritual do homem 

branco, protestante e anglo-saxônico. 

Foi neste ambiente literário que um grupo de jovens gays e drag 

queens de Nova York deu início ao movimento moderno pelos direitos civis dos 

homossexuais no mundo todo. A prática homossexual ainda era crime no país 

naquele ano de 1969, e a truculenta política da cidade costumava dar violentas 

batidas nos redutos gays. 

Aquele período socialmente conturbado definiu o início da militância 

política organizada de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros ou, simplemente, o 

Movimento LGBT. Paralelamente, viu nascer a primeira comunidade cristã formada 

predominantemente por homossexuais de que se tem notícia, e a primeira Parada 

Gay formada, curiosamente, por esses mesmos cristãos. 

Uma igreja ainda sem nome foi criada em Los Angeles em 1968 e 

reunia apenas doze pessoas. O pastor Troy Perry foi o fundador desse trabalho, 

que, segundo ele, recebeu como um chamado para resgatar sua vocação. 

Ordenado pastor batista quando tinha apenas 15 anos, em uma 

pequena congregação no Estado da Flórida, onde se casou e teve dois filhos, ele se 

afastara do trabalho pastoral depois de divorciar-se da esposa e admitir ser gay. 
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Perry lutava desde cedo contra a inclinação homoafetiva. No sítio eletrônico da 

igreja que fundou, ele fala dessa época em que decidiu voltar para o ministério: 

 

“O Senhor estava lidando comigo. Minha igreja 

anterior me ensinou que não poderia ser as duas 

coisas, cristão e gay. Mas, um dia, ouvi Deus me 

falar – Troy, não me diga o que posso ou não fazer. 

Eu o amo e tenho filhos, não possuo enteados ou 

enteadas. Releia a minha Palavra. E eu reli a 

Palavra de Deus”. 

 

Essa releitura resultou na criação de uma nova aplicação teológica – 

naturalmente contestada ponto a ponto pelos teólogos tradicionais – e na fundação 

das Metropolitan Community Churches (MCC), a primeira denominação inclusiva 

dos Estados Unidos. As MCC reúnem hoje 43 mil membros, nas 222 congregações 

espalhadas por 37 países. Está no Brasil desde 2009, onde conta com oito 

comunidades, com estimados 500 membros. Ainda segundo seu site, a visão desse 

ministério é: 

O reverendo Troy Perry tornou-se, assim uma referência nesse 

universo. Ele tem uma folha de trabalhos prestados em favor dos direitos civis da 

comunidade LGBT e recebeu dois prêmios por sua atuação na área de direitos 

humanos. 

Assim, ao perceber o crescimento dos movimentos LGBT e o 

surgimento das igrejas inclusivas, a igreja tradicional americana reagiu. Já no início 

dos anos 1970 começaram a surgir os primeiros grupos organizados por cristãos 

que pretendiam ajudar homossexuais a mudar de vida. 

O primeiro ministério de ex-gays foi o Love in Action, fundado em 

1973, em San Raphael, na Califórnia, por três homens: John Evans, Kent Philpott e 

Frank Worthe. Eles ensinavam que entregar a vida a Jesus Cristo abria o caminho 

para uma transformação interior e plena e que, por meio da oração, meditação na 

palavra de Deus e jejuns, uma pessoa poderia ser “curada” de sentimentos 

homoeróticos e convertida para a heterossexualidade. 
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Um dos fundadores da organização, o pastor Philpott, escreveu um 

livro denominado O terceiro sexo? (The Third Sex? Logos International, 1970), no 

qual descrevia o processo de conversão de seis pessoas que haviam deixado de ser 

homossexuais. A obra foi um sucesso de vendas, inspirou debates e até um grande 

seminário na ocasião. Um dos resultados dessa conferência foi a criação da Exodus 

International, hoje a maior instituição de apoio a esse tipo de trabalho no mundo.  

A Exodus está presente em quatro continentes e defendeu, durante 

praticamente quatro décadas, que “a libertação da homossexualidade é possível por 

meio de arrependimento e da fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor”. O grupo 

declarava a heterossexualidade como padrão criativo de Deus para a humanidade e, 

consequentemente, encarava a homossexualidade como uma expressão que está 

fora da vontade de Deus. 

Em meio aos avanços doutrinários suge o vírus HIV realimentando 

os preconceitos contra os homossexuais. No Brasil a doença surgiu em 1983 e foi 

taxada de “cancer gay” e “peste-gay” por pastores em congressos religiosos, e a 

associação entre homossexualidade, pecado e doença – expressa, por exemplo, na 

origem dos termos sodomita, invertido, pervertido, uranista – assumiu novos 

significados com o aparecimento da Aids. Este assunto foi tema dos meios de 

comunicação, invadindo o cotidiano dos brasileiros e afetando particularmente a vida 

dos homossexuais masculinos, que eram responsabilizados pela disseminação do 

HIV. 

Para Mott (2003), apesar de avanços intitucionais e da crescente 

visibilidade LGBT, o Brasil ainda apresenta cenários de violência e desigualdade 

para os homossexuais, pois a cada 27 horas um gay, travesti, transexual ou lésbica 

é brutalmente assassinado, vítima da homofobia – o ódio à homossexualidade. 
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3. METODOLOGIA 

 

A educação em direitos humanos é fundamental para a ampliação 

da compreensão intercultural e social, as quais se desenvolvem, sobretudo através 

da prática e da experiência. Em momentos de colapso de valores morais na 

sociedade brasileira, torna-se imprescindível que as temáticas da igualdade e da 

dignidade humana não estejam inscritas apenas de textos legais, mas que sejam 

internalizadas por todos, especialmente por aqueles que atuam na área da 

educação. Com base nessas suposições, e sem a intenção de criar uma lista 

exaustiva de atividades para investigar a intolerância religiosa perante a questão 

homoafetiva, há registro de algumas sugestões que poderão ser trabalhadas no 

Centro Educacional do Programa de Assentamento Dirigido do DF  -  CED PAD/DF 

localizado na BR 251 Km 7, na área rural do Paranoá/DF, com as seguintes 

características: atende o ensino fundamental de 5º ao 9º ano e o Ensino de Jovens e 

Adultos - EJA, primeiro, segundo e terceiro segmentos; e o ensino médio regular, no 

matutino. A proposta pedagógica da escola foi elaborada nos termos do Art. 158 da 

Resolução nº 02/98 – SEE/DF e do Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF, 

do PPP da SEE/DF com a ajuda de um representante de todos os segmentos que 

compõem a comunidade escolar.  

O PAD/DF atende o total de 1.152 alunos, sendo: turmas do 

matutino –  119 alunos da 8ª série, 140 alunos do 1º ano, 112 aluno do 2º ano e 82 

aluno do 3º ano; turmas do vespertino – 127 alunos da 6ª série, 125 alunos da 7ª 

série e 167 alunos da 8ª série; turmas do noturno (EJA) – 128 do ensino 

fundamental e 151 alunos do ensino médio. A escola conta com um quadro de 

pessoal formado por um diretor, um vice-diretor, um supervisor pedagógico, um 

supervisor administrativo, quatro coordenadores, um coordenador da educação 

integral, um chefe de secretaria, trinta e oito professores efetivos, quatorze 

professores temporários e mais dois servidores na secretaria da carreira de 

assistência à educação; oito merendeiras, oito servidores de conservação e limpeza 

e quatro vigilantes. Seu espaço físico conta com uma grande área verde, uma 

biblioteca, um laboratório de informática, uma sala de artes, quinze salas de aula, 

uma sala da supervisão, uma secretaria, a sala dos professores, uma copa, uma 

sala de recursos, um refeitório aberto para os alunos, uma cozinha industrial; um 
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espaço para os vigilantes, um espaço para os funcionários de serviços gerais, uma 

quadra de futsal descoberta, uma lanchonete, dois banheiros pequenos para os 

professores, dois banheiros para os alunos, sala da direção e um pátio pequeno 

para eventos. 

As atividades devem ser desenvolvidas de forma específica, 

adequada e adaptada, tendo em conta o nível de ensino, a idade escolar, o grau de 

maturidade dos alunos, o contexto escolar e a realidade da turma. O CED PAD-DF, 

ainda, poderá adotar os pressupostos teóricos de autores como Vygotsky, para 

fortalecer o desenvolvimento cognitivo do aluno por maior interação com o ambiente 

e com as pessoas com as quais se relaciona. 

 

A Educação em Direitos Humanos vai além de uma 

aprendizagem cognitiva, incluindo o 

desenvolvimento social e emocional de quem se 

desenvolve no processo de ensino-aprendizagem. 

(DH, PMDE, ONU, 2006). 

 

Assim sendo, a personalidade e a atitude pedagógica do professor 

são fundamentais para o êxito de qualquer das atividades, assim como uma atitude 

compreensiva e empática que dará um grande significado às atividades, as quais 

terão a formatação de oficinas centradas no tema: Religião e Homoafetividade e 

estruturadas em torno de assuntos fundamentais para a afirmação dos direitos 

humanos, enfatizando a intolerância religiosa diante da questão homoafetiva. As 

atividades foram desenvolvidas em dois momentos pedagógicos distintos: 

sensibilização e aprofundamento do tema. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dhnet.org.br/dados/textos/edh/br/plano_acao_programa_mundial_edh_pt.pdf
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3.1 Primeiro momento: 

 

No primeiro momento, de sensibilização, foi efetuada uma 

aproximação com o tema Religião e Homoafetividade, buscando a superação da 

visão parcial ou bucólica com a qual o jovem encara os problemas que afetam sua 

vida. Para esse momento foi desenvolvida a atividade, denominada “Oficina dos 

Direitos Humanos”, conforme descrita a seguir: 

 

 

3.1.1 Oficina-1: Direitos Humanos 

 

Atividade-1 – Anotando os Conceitos. Neste momento, foi solicitado à turma a 

citação de todos os direitos que pudessem se lembrar. Esses direitos foram listados 

pela professora em um quadro na ordem em que foram citados.  

 

Atividade-2 – Organizando as Ideias. Depois de obtido um variado número de 

direitos, a professora apresentou aos alunos alguns conceitos exemplificando com 

os direitos citados. (Ex.: direitos civis: direito de ir e vir, de dispor do próprio corpo, o 

direito à vida, à liberdade de expressão; à propriedade, à igualdade perante a lei 

etc.; direitos sociais: saúde, educação e moradia). Feita essa breve conceituação, a 

professora pediu ajuda da turma para organizar todo o conjunto de direitos citados 

anteriormente, conforme os dois grupos sugeridos. Esse instante se revelou 

extremamente rico, pois a classificação de alguns direitos suscitou debates intensos. 

 

Atividade-3 – Resumo. Uma vez classificados todos os direitos citados, a 

professora solicitou aos alunos que procurassem verificar que relação é possível ser 

feita entre os dois conjuntos de direitos e coube a ela efetuar uma síntese que 

apontasse para a ideia de que a noção dos direitos humanos é extremamente 

importante para o exercício de cidadania. 
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3.2 Segundo Momento 

 

No segundo momento foi feito o aprofundamento do tema. Este é o 

momento em que os alunos foram levados a refletir profundamente sobre a questão 

da religião e da homoafetividade e o que isso representava para os que sofrem com 

a intolerância religiosa diante da questão homoafetiva. A atividade que foi 

desenvolvida, denominada como Oficina da Religião e Homoafetividade e está 

descrita a seguir: 

 

 

3.2.1 Oficina-2: Religião e Homoafetividade. 

 

Atividade-1 – Trocando de lugar. A professora dividiu a turma aleatoriamente em 

grupos de quatro ou cinco pessoas e solicitou que cada um relatasse aos seus 

colegas de grupo a história da sua família, desde suas origens mais remotas; o que 

pensavam sobre a homoafetividade, se existiam casos de intolerância religiosa em 

casa até chegar na própria pessoa que estava relatando, a qual teve que narrar a 

sua própria história: o que já fez, onde morou, onde estudou etc. até os dias atuais. 

 

Atividade-2 – Confrontar as histórias. A professora pediu para que os membros dos 

grupos relatassem aos outros o que foi narrado em cada grupo. Quais eram as 

semelhanças entre as diferentes histórias? Alguém no grupo tinha uma história 

muito diferente dos demais? O que havia em  comum em todas as histórias? 

 

Atividade-3 – Resumo. Os relatos permitiram à professora chamar a atenção da 

turma para o fato de que todos possuíam uma história de vida única e exclusiva: a 

história da sua vida e da sua família. Mas também foi possível observar que de certa 

forma, todos compartilham de uma mesma história, o que pode ser percebido pelas 

semelhanças entre as diferentes histórias particulares. A professora encerrou esta 
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oficina observando que todos os seres humanos fazem parte de uma história e que 

todos nós fazemos a história. 

 

 

 

3.3 Ações Interventivas 

 

As ações interventivas forão realizadas na semana da EJA e 

envolveram todos os professores desta modalidade apresentada dos ensinos 

fundamental e médio. A metodologia apresentada anteriormente está no cronograma 

a seguir: 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a realização das oficinas foi utilizado um datashow (Figuras: 

1;2;3;4 e 5) para explanar o conteúdo da programação e despertar o interesse dos 

alunos e demais presentes como, por exemplo, algumas imagens fortes de vítimas 

da intolerância (Figura 5) extraídas da internet sobre a homofobia.  

As oficinas se tornaram uma ferramenta muito importante no 

processo de ampliação das informações sobre o tema em foco (Intolerância religiosa 

diante da questão homoafetiva) e, consequentemente, na reflexão a respeito da 

quebra de paradigmas preconceituosos e da capacidade de transformação de si 

mesmo e do contexto histórico e cultural no qual o sujeito se insere. Foi observado 

nesta experiência que a partir da informação e de relatos de intolerância, os alunos e 

educadores conseguiram criar novas formas de se relacionar com as temáticas 

abordadas durante o evento.  

Neste contexto, foi ressaltado que os resultados foram promissores 

e bastantes positivos, na medida em que propiciaram um espaço de autorreflexão de 

ideias, valores e questões sociais, possibilitando a ruptura com a alienação 

produzida pelo mundo social, a qual perpassa sua condição individual. Desse modo, 

as oficinas contribuíram para a promoção da autonomia, principalmente, do aluno 

diretamente envolvido com o tema em foco.  

Durante as abordagens, pode ser observado que tanto a Oficina-1: 

dos Direitos Humanos quanto a Oficina-2: da Religião e Homoafetividade geraram 

muita agitação durante a execução das atividades propostas:  

Como os temas ainda não haviam sido tratados na escola, os alunos 

demonstraram curiosidade e certa surpresa pela ousadia do tema e se mantiveram 

interessados e concentrados nas atividades e, sempre que havia oportunidade, 

abriam novos questionamentos sobre a intolerância e o amor de Deus para com 

todas as criaturas.  
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No decorrer das atividades, foi observado que houve um 

crescimento do interesse pelos temas das oficinas e a prova disso foi a participação 

de aproximadamente 85% dos presentes nos dois momentos das oficinas.  

Em seguida, novas discussões surgiram e os alunos sugeriram 

realizar novas oficinas com os seguintes temas: o corpo como matriz de 

sexualidade; relações de gênero; prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis; gravidez na adolescência, além de muitos outros. Relataram também 

que estavam se sentindo incluídos e a ideia das oficinas deveria fazer parte de todas 

as programações da escola. Esse feedback foi fundamental para abrir as 

possibilidades de realização de novos eventos futuramente.  

Para finalizar as atividades programadas nas oficinas, os alunos 

foram convidados a participar da leitura dos 30 artigos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e, surpreendentemente, eles iniciaram certa disputa para se 

revezarem na leitura, e assim, mediante fortes aplausos, os artigos foram lidos um a 

um (Figura-4). 

Desse modo, pode ser avaliado que a realização das duas oficinas 

(1. Direitos Humanos; 2. Religião e Homoafetividade) no CED PAD/DF com os 

alunos do ensino fundamental e médio do EJA foram funtamentais para: 1. 

sensibilizar os alunos para a temática, permitindo uma reflexão crítica sobre o 

assunto; 2. abrir espaço  para um diálogo inter-religioso no espaço escolar, tendo 

como referência as práticas homossexuais; 3. contribuir para a implementação de 

programas e ações no CED PAD/DF, voltados para a educação cidadã no ambiente 

escolar. 
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(Figura -1) 

 

 

 

(Figura-2) 
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(Figura-3) 
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(Figura-4) 

 

 

(Figura-5) 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A inclusão das temáticas da homoafetividade e da religião no âmbito 

escolar gerou certo desconforto entre a comunidade escolar do CED PAD-DF. Isso 

se confirmou mediante as discussões no decorrer das oficinas, momento em que foi 

observado que o tema carregava um caráter ideológico. Tratar da homoafetividade, 

principalmente para os estudantes religiosos criou certa tensão, pois para essas 

pessoas equivale a incentivar o fim da família tradicional, reforçando a ideia de que 

cada sujeito pode ser o que quiser, independentemente do seu sexo biológico – 

este, sim, um desígno de Deus. Tal raciocínio, pautado na defesa de uma 

modalidade específica de família e das regras tradicionais de gênero, ignorava que 

estava imerso em uma ideologia, ou seja, carregava valores social e historicamente 

construídos.  

Mas, afinal, qual é a importância de se tratar desta temática na 

escola, em um contexto tão hostil às questões de gênero e às multiplas formas de 

entendimento da sexualidade? Esta pesquisa buscou as respostas para esta 

reflexão, procurando expor os problemas entre todos e com todos na escola. Neste 

sentido, foi possível concluir que como a escola exerce um papel fundamental na 

constituição dos sujeitos, pode se consolidar como um lugar acolhedor das 

diferenças e das desigualdades, ou pode se converter em um ambiente onde se 

reproduzem preconceitos silenciosos e formas de discriminação. Os casos 

recorrentes de suicídios entre a população LGBT evidenciam uma sensação de falta 

de adequação ao mundo e da ausência de  espaços de acolhimento na sociedade. 

Há vários desafios para os jovens estudantes. Eles precisam lidar 

com uma família que considera a homoafetividade como doença ou desvio moral e 

com uma escola hostil, que adota práticas discriminatórias. Além disso, correm o 

risco de se deparar com a violência homofóbica das ruas.  

Para perceber se há conivência com situações de violência em 

relação à homoafetividade, é preciso compreender que a escola não é um espaço 

neutro. Toda comunidade escolar estimula determinadas práticas, reforça discursos 

e é palco de diferentes experiências de sexualidades, desejos e afetos, como aponta 

Foucaulti (1976):  
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O discurso não é apenas a fala ou o enunciado, 

mas um conjunto de práticas que nomeia 

incessantemente os objetos aos quais se refere. E 

a sociedade ocidental não reprimia seu sexo e 

sua sexualidade, ao contrário, promovia em torno 

deles uma fala constante. 

 

Nessa perspectiva, a prática exige um constante processo de 

autoreflexão que permita questionar aquilo que se entende como “normal”. É 

fundamental saber que existe uma diversidade de sujeitos e formas de existência: 

sujeitos que não se reconhecem em seus corpos, que têm desejo por pessoas do 

mesmo sexo, que gostam de se vestir de formas variadas. Todas e todos devem ter 

como direito básico existir, falar e se expressar no espaço escolar. 

Uma vez engajados neste exercício, os educadores precisam se 

tornar agentes para romper o silêncio com a abordagem de práticas homossexuais 

na escola, de modo a contribuir para implementar valores e comportamentos não 

discriminatórios, favorecendo assim a construção de um espaço escolar tolerante, 

inclusivo e afetuoso, que permita a cada membro da comunidade escolar se realizar 

na integralidade da sua condição humana. 
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