
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

 

 

 

HIAGO HENRIQUE FIGUEIRA LINS 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE O DIREITO E A INVISIBILIDADE OS LGBTs NA POLÍTICA 

EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2017 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

FACULDADE DE EDUCAÇÃO  

 

 

ENTRE O DIREITO E A INVISIBILIDADE OS LGBTs NA POLÍTICA 

EDUCACIONAL  

 

 

 

 

HIAGO HENRIQUE FIGUEIRA LINS 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Faculdade de Educação da Universidade de 

Brasília – UnB como requisito parcial para a 

obtenção do título de Licenciatura em 

Pedagogia, sob a orientação da professora Drª 

Renísia Cristina Garcia Filice. 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2017 

 



 

 

 

 

HIAGO HENRIQUE FIGUEIRA LINS 

 

ENTRE O DIREITO E A INVISIBILIDADE OS LGBTs NA POLÍTICA 

EDUCACIONAL  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________  

Profª Dr.ª. Tatiana Lionço 

(Examinadora, Instituto de Psicologia -UnB) 

 

______________________________________  

    Mas. Marjorie Nogueira Chaves 

(Examinadora, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares –UnB) 

 

______________________________________  

Profª Dr.ª.  Otília Maria Alves da Nóbrega Alberto Dantas 

(Examinadora, Faculdade de Educação –UnB) 

 

______________________________________  

Profª Dr.ª. Renísia  Cristina Garcia Filice 

(Orientadora, Faculdade de Educação –UnB) 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O amor que não ousa dizer o seu nome” 

Oscar Wild 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço profundamente à minha avó Ana por todo amor incondicional e por me 

ensinar a não desistir frente às dificuldades. 

A minha irmã Hiole pelo apoio e companherismo nos momentos de tristeza e 

felicidade. 

Meu muito obrigado a Ayessa Maciel, Victor Diniz, Rafael Galvão, Amanda 

Panhol, Tiago Januário, Elton Mártires, Miguel Santos e Liana Falcão, por me ensinarem 

o significado de amizade, obrigado pelas conversas, identificações e empatia. 

A Thyê Sousa pelo companherismo a mim dedicado. 

A Tiago Barbosa por me mostras outras possibilidades de se pensar o gênero e a 

sexualidade.  

Agradeço ainda, as professoras Nair Bicalho, Silvia Yannoulas, Ana Catarina 

Rezende e Viviane Legnani por me ensinarem o amor à docência e a investigação 

científica. 

Meu muito obrigado a minha orientadora e amiga professora Drª Renisia Cristina 

Garcia Filice que durante meu percurso acadêmico esteve me sugerindo e propondo novos 

desafios, oportunidades e possibilidades de pensar as resistências e as formas de combate 

as diversas opressões, em especial por meio da educação. 

 Sou muito grato a todas e todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O Brasil vive um momento de grandes tensões na garantia do reconhecimento de direitos 

das minorias sociais, em especial no que diz respeito aos avanços do movimento de 

Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais e Transgênicos (LGBTs), nesse sentido a 

educação como lócus privilegiado de mudanças sociais é um instrumento primordial para 

a garantia de direitos desta comunidade, seja pelo direito à educação ou pela necessidade 

urgente de se combater o extermínio da vida das minorias sexuais. Este trabalho tem por 

foco: Compreender em que medida o movimento LGBTs tem conquistado inserção nas 

políticas educacionais no Brasil, e se contatado avanços, é possível afirmar que por meio 

da atuação direta na Conferências Distrital e Nacional de Direitos Humanos e LGBTs? A 

partir deste questionamento remonto minha trajetória acadêmica e a relação do 

movimento social em questão, e analiso os documentos propositivos das Conferências 

afim de alcançar o objetivo de mapear a inserção das categorias de Gênero e Sexualidade 

nas Políticas Educacionais como uma demanda do movimento LGBT. Desta forma 

demonstro a importância de mecanismo de participação direta da sociedade civil para a 

inclusão de pautas das minorias sexuais na educação, por fim relato a relação entre os 

marcos regulatórios das políticas educacionais voltados para o combate as discriminações 

contra o movimento LGBT e o direito a educação, pensando o avanço da consolidação da 

Educação em Direitos Humanos e do direito à vida destas das minorias sexuais. 

 

Palavras- Chave: Direitos Humanos; Movimento LGBT; Educação em Direitos 

Humanos; Políticas Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Brazil is experiencing great tensions in guaranteeing the recognition of the rights of social 

minorities, especially in relation to the advances of the Lesbian, Gay, Transsexual, 

Transsexual and Transgenic (LGBT) movement, in this sense education as a privileged 

locus of social change is a primary instrument for ensuring the rights of this community, 

whether for the right to education or the urgent need to combat the extermination of the 

lives of sexual minorities. This work focuses on: Understanding the extent to which the 

LGBT movement has achieved inclusion in educational policies in Brazil, and if advances 

are made, is it possible to state that through direct action in the District and National 

Human Rights and LGBT Conferences? From this questioning I trace my academic 

trajectory and the relation of the social movement in question, and analyze the documents 

proposed by the Conferences in order to achieve the objective of mapping the insertion 

of the categories of Gender and Sexuality into Educational Policies as a demand of the 

LGBT movement. This demonstrates the importance of a mechanism for the direct 

participation of civil society in the inclusion of sexual minority guidelines in education. 

Finally, I report the relationship between the regulatory frameworks of educational 

policies aimed at combating discrimination against the LGBT movement and the right to 

education, thinking the progress of the consolidation of Education in Human Rights and 

the right to life of these sexual minorities. 

 

Keywords: Human Rights; LGBT movement; Education in Human Rights; Educational 

Policies. 
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 MEMORIAL EDUCATIVO 
  

Minha família no início da minha infância era formada em sua maioria por 

mulheres, conviviam comigo na casa da minha bisavó Olga, minha irmã Hiole, minha 

mãe Andreza, minha tia Neuza, e vizinha a casa da minha bisavó, minha avó Ana. 

Minha infância marcada pela presença feminina me permitiu crescer ouvindo 

histórias sobre abusos e formas de opressão machistas vivenciadas ao longo da vivência 

individual de cada mulher da minha família e os processos de resistência e superação 

destas relações. 

Minha mãe ainda adolescente engravidou aos quinze anos de mim, o 

relacionamento conturbado dela com meu pai, que na época tinha dezessete anos, teve 

fim dois anos após meu nascimento. Minha irmã Hiole um ano mais nova que eu, falta de 

continuidade dos estudos minha mãe apenas se ocupava com os afazeres domésticos, 

desta forma minha avó Ana acabara por manter a casa onde morávamos. 

Assim, meu percurso escolar se inicia na cidade de Planaltina – Distrito Federal, 

região administrativa do DF, cursei os anos iniciais da educação básica 1ª a 4º séries no 

Centro de Ensino Educacional 1 de Planaltina, escola pública próxima a minha casa na 

Vila Buritis. Desta época, me recordo das atividades desenvolvidas pelas professoras 

pedagogas, como aulas de teatro, literatura, e as disciplinas mais tradicionais do currículo 

escolar. 

Na continuação do ensino fundamental, estudei no Centro de Ensino Fundamental 

1 de Planaltina (Centrinho), momento de expressivas transformações na minha família 

com o falecimento da minha bisavó Olga e   a mudança da minha avó Ana para a fazenda 

recém comprada no Goiás, fui me habituando as frequentes mudanças feitas pela minha 

mãe, o que por sorte não atrapalhou meu desempenho escolar. 

 Uma lembrança positiva desta época é a de vários amigos que ainda hoje tenho 

proximidade e carinho. Nesta época conheci minha melhor amiga Ayessa, outra 

lembrança é da professora Maristela que nos incentivava desde cedo a entrar na 

Universidade de Brasília e nos exigia muito estudo nas disciplinas que ministrava, 

matemática e ciências, isso me ajudou a ter autoconfiança em passar na Universidade de 

Brasília. 
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O período do Ensino Médio foi marcado por profundas modificações na minha 

vida, a adolescência havia se tornado um momento difícil, a minha vivência homossexual 

não respeitada por minha mãe a levou a me expulsar de casa. Neste momento eu precisei 

encontrar bastante força e ajuda de meus amigos para não evadir da escola. 

Morando na casa dos meus tios por parte de pai, por um breve tempo e depois na 

casa do meu pai, a qual não havia tido contato por longos anos, pude me reestruturar 

emocionalmente e me dedicar a passar na universidade, talvez por isso a escolha do curso 

de pedagogia. A educação sempre foi para mim a única forma de crescimento, 

possiblidade e paz, me dedicava quase que em tempo integral a estudar, pela manhã na 

escola e a tarde num cursinho pré-vestibular em Brasília, a noite quando chegava em casa 

retornava os estudos. 

Então no primeiro semestre de 2012, entrei no curso de Pedagogia diurno na UnB. 

Havia conseguido algo que tinha me dedicado muito, fui a primeira pessoa da minha 

família a entrar no nível superior e conseguir uma vaga na universidade pública. 

Meus problemas pessoais com minha família me atrapalharam no meu percurso 

acadêmico da graduação. Em 2013 ao descobrir que eu sou homossexual meu pai assim 

como minha mãe me expulsa de casa, então morar com minha irmã, deixei Planaltina e 

me mudei para o final da Asa Sul. Dividi uma kit com minha irmã e meu cunhado, homem 

trans, marido de Hiole. Nesta época eu estava num estado depressivo e não conseguir 

levar adequadamente as matérias da UnB e cursei poucos créditos, devido intempéries do 

meu relacionamento com meus pais. Ingressei na disciplina História identidade e 

Cidadania da Professora Renísia Cristina onde pude me identificar com as temáticas da 

diversidade e as políticas públicas da educação, o que me deu forças para continua minha 

graduação. A o termino da disciplina comecei a fazer parte do grupo de pesquisa da 

professora Renisia onde discutíamos temáticas ligadas a diversidade/raça e educação, 

nesta época eu também havia conseguido meu primeiro estágio no Ministério das 

Comunicações.  

No semestre seguinte cursei a disciplina Sociologia da Educação com a professora 

Sonia Marize com a qual se tornou além de professora uma amiga, e me abriu muitas 

portas na universidade, entrei para seu projeto de extensão sobre economia solidária, e 

iniciei o estágio na Diretoria da Diversidade (DIV), onde pude participar da coordenação 

da diversidade sexual e atuar no programa de combate a LGBTfobia na UnB. 
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Com o estágio na Diretoria da Diversidade pude ser eleito representante do 

Distrito Federal na conferência de Direitos Humanos e na Conferência Nacional 

posterirormente.  O que me motivou a manter meu interesse de pesquisa na universidade. 

Paralelamente, realizei junto a professora Silvia Yannoulas, do curso de Serviço 

Social, duas iniciações científicas no grupo de pesquisa Trabalho, Educação e 

Discriminação, TEDis, podendo investigar a relação das políticas públicas da educação 

com a formação docente e a atuação de equipes multidisciplinares na educação. 

Da mesma forma me envolvi com os grupos de movimento estudantil da 

Universidade, Movimento LGBT da Unb, onde compartilhei redes de saberes e 

identificações com colegas e amigos da militância. 

Permaneci na ocupação da Universidade no ano de 2016, por quase todo o período 

que a UnB esteve paralisada devido as reinvicações do movimento estudantil, essa 

experiência foi fundamental para meu crescimento político, as relações entre meus 

colegas de curso se estreitaram e vivenciamos múltiplas formas de educação política, 

solidariedade. 

Essas experiências acimas me permitiram vivenciar a universidade de maneira 

muito positiva, me desenvolvendo academicamente e pessoalmente com meus colegas de 

curso, com participação ativa na ocupação de 2016, podemos estabelecer laços políticos 

e afetivos na luta pelo direito a educação. A universidade de Brasília mudou 

profundamente minha vida, sou muito grato por ter vivenciado esse espaço de saber.
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Considerações iniciais 
  

 Este trabalho Final de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção 

do título de Licenciatura em Pedagogia, à Comissão Examinadora da Faculdade de 

Educação da Universidade de Brasília, sob a orientação da Profa. Drª Renísia Cristina 

Garcia Filice, tem por objetivo geral reponder a seguinte questão de investigação: Em que 

medida os avanços do movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgênero (LGBTs) tem conquistado inserção nas políticas educacionais no Distrito 

Federal, por meio da participação direta nas Conferências Distritais e Nacionais de 

Direitos Humanos e LGBTs?  

Do ponto de vista de sua estrutura, este trabalho está organizado por quatro 

capítulos, cada um correspondendo a objetivos específicos para seu desenvolvimento. No 

primeiro capítulo, objetivo desenvolver a contextualizar as categorias de Gênero, 

Sexualidade e Educação, bem como as representações da homossexualidade no Brasil e 

o Histórico de luta do Movimento de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgênero pela luta de garantia de direitos humanos pelo viés da educação,  

O primeiro capítulo compõe o referencial teórico deste trabalho. No capítulo dois 

busco descrever o percurso metodológico de realização da pesquisa busco responder a 

seguinte questão orientadora: De que forma as experiências acumuladas no ativismo do 

movimento LGBT requalificam as técnicas de pesquisa? E tem por objetivo remontar o 

percurso acadêmico do autor e a relação do movimento LGBT como estudante do curso 

de Pedagogia da UnB no que se refere a construção de políticas públicas educacionais, 

nesse sentido, os recursos metodológicos buscaram relacionar no âmbito nacional a 

inserção das categorias de gênero e sexualidade, por meio das Conferências Distrital e 

Nacional LGBT de Direitos Humanos, nas políticas educacionais do Ministério da 

Educação.  

No capítulo três, que tem por objetivo descrever as políticas para a população 

LGBTs no âmbito nacional, a partir da aproximação do movimento LGBT das agendas 

políticas do Ministério da Educação e buscamos investigar em que medida existem 

normas, decretos e leis que ancoram a prática docente de professores quando se propões 

trabalhar com as temáticas de gênero e sexualidade na educação.  
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Finalmente, no capitulo quatro, tendo por questão, entender em que medida as 

Conferências promovidas pelo Brasil garantem a participação do movimento LGBT nas 

definições das políticas públicas educacionais? E objetiva articular o relato da 

participação deste autor nas Conferências, com os dados observados e analisados a partir 

da experiência como delegado e ativista do movimento LGBT. Analisando os 

documentos produzidos no contexto da Conferência, e verificando se a educação e as 

políticas educacionais estão conseguindo suprir as demandas de direitos humanos da 

comunidade LGBT, basicamente por meio de documentos deste evento. 

A escolha da temática inicialmente se justifica pela trajetória pessoal e acadêmica 

e que desenvolvi enquanto homem gay e militante dos direitos humanos da comunidade 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, transgênero LGBT e estudante de 

pedagogia, no combate as formas de discriminações e preconceitos e demais violências 

correlatas as sexualidades não heterocentradas. 

No curso de Pedagogia pude entrar em contato com as temáticas de gênero e 

sexualidade na educação em especial na política educação na disciplina Ensino de 

História Identidade e Cidadania; ofertada em 1º de 2014, pela Professora Renisia Cristina 

Garcia Filice, onde desenvolvi trabalho investigando a estigma do pedagogo ao trabalhar 

nas séries iniciais, o foco foi analisar os formatos do papel de gênero masculino na 

educação básica marcada historicamente no Brasil pela figura feminina, em se tratando 

de pedagogos. 

  Como dito, ao longo do meu percurso acadêmico pude me envolver no estágio 

não obrigatório na Diretoria da Diversidade – DIV, ligada ao decanato de assuntos 

Comunitário - DAC, trabalhando especificamente na coordenação da diversidade sexual, 

auxiliando a formular políticas da diversidade focalizadas na permanência de estudantes 

LBTS na Universidade de Brasília e no combate as discriminações LGBTfobicas nos 

quatros campi: Darcy Ribeiro Asa Norte, campus Gama, campus Ceilândia e Planaltina. 

Entre as ações desenvolvidas na DIV estavam as rodas de conversa com LGBTs, 

encaminhamento para assistência estudantil especializada nas demandas comunidade, 

construção de redes acolhimento em parceria com o Centro de Referência em Assistência 

Social da Diversidade do Governo no Distrito Federal, semana da diversidade e parada 

do orgulho LGBT da Universidade de Brasília, sendo a primeira realizada numa 

universidade federal do Brasil.  
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 Outra contribuição para a definição do tema se deu no estágio obrigatório em 

2015 de licenciatura em pedagogia na disciplina projeto 4.1 e 4.2 desenvolvidos sob a 

orientação da professora Ana Maria de Albuquerque Moreira. Nesta breve experiência 

pude observar na escola classe Asa Norte, as influências do gênero e da sexualidade na 

organização em sala de aula dos alunos e na gestão escolar, bem como das diferenças de 

tratamento entre meninas e meninos no cotidiano escolar, e na gestão do ensino e 

percepção de gênero numa escola do Distrito Federal, 5º ano, produzindo material 

pedagógico e totalizando prática de 15 aulas de docência. O resultado deste estágio 

comporá este estudo. 

 Militando no movimento LGBT em 2016 participei enquanto delegado 

representando o Distrito Federal na Conferência Distrital de Direitos Humanos e 

Comunidade LGBT e Conferência na Nacional de Direitos Humanos e LGBTs no eixo 

de educação em direitos humanos propondo políticas específicas para educação nos níveis 

básicos e superior centradas no combate as violências contra a diversidade sexual, que 

compreende os grupos de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgênero na intersecção desta pesquisa e ações no campo da formulação e 

implementação de políticas educacionais de direitos humanos na educação. 

No âmbito da pesquisa no ano de 2017 me envolvi com o Núcleo de estudos para 

Paz vinculado ao Centro Multidisciplinar Avançado (CEAM) coordenado pela professora 

Nair Bicalho. Dentre as ações desenvolvidas, foi feito no levantamento das ações em 

direitos humanos desenvolvidas na gestão do Ex-reitor da UnB José Geraldo. Do período 

de 2008 a 2015, focou-se especificamente as ações da pós-graduação, mestrado e 

doutorado, voltados para os temas de direitos humanos na diversidade sexual e de gênero, 

sistematizamos dissertações e teses que incluíssem em seu desenvolvimento os temas 

ligados a direitos humano, educação em direitos humanos e diversidade sexual e de 

gênero. 

Este conjunto de experiências contribuíram para meu interesse pessoal e 

acadêmico do tema, desenvolvido de 2014 a 2017. É relevante ressaltar que o processo 

de representação e de práticas sociais do gênero e da sexualidade se constrói em diferentes 

espaços sociais, na família, nas comunidades, na igreja e em especial na escola, essa 

última sendo o lócus privilegiado de desenvolvimento de saberes e produção do 

conhecimento e identidades e área de interesse deste pesquisador. 
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Historicamente, a escola tem instituído pelo ensino o modo como meninos e 

meninas devem aprender as práticas sociais do gênero e da sexualidade.  Instituídas num 

currículo aparentemente neutro em primeira análise, mas que revela saberes centrados 

nos arranjos heteronormativos saberes são distribuídos entres as disciplinas as vezes 

explícitos e as vezes implícitos nos conteúdos. 

As práticas de gênero e sexualidade são constituídas por práticas discursivas de 

naturalização dos corpos sexuados das crianças e das características previamente 

esperadas dos gêneros. A escola nesse sentido normatiza e disciplina os corpos, os 

desejos, os afetos, as brincadeiras, as expectativas de desempenho para cada gênero e 

cada sexualidade que ocupa a sala de aula. A sexualidade é neutralizada, mesmo que por 

um lado se espere que meninas e meninos tenham desejos e afetos heterocentrados, os 

comportamentos afetivos são reprovados e por vezes as sexualidades não-hétero  

invisibilizadas (LOURO, 2008). 

O tratamento dado a 5gênero e sexualidade na escola têm impactos profundos na 

permanência de estudantes da educação básica, constituem relações de poder e lugares 

sociais reservados ao corpo de meninas e meninos, podendo produzir violências físicas e 

simbólicas. 

Além do contexto de sala de aula as categorias gênero e orientação sexual têm 

desencadeado discussões e tencionando proposições de políticas da educação. Disputas 

de espaço para consolidação do combate as distintas formas de discriminação, a exemplo 

a inclusão destas temáticas no Plano Nacional de Educação -  PNE (Lei 13.005, de 25 de  

junho de 2014). Após lutas travadas entre os movimentos sociais e professionais da 

educação comprometidas com a causa LGBT, contra a bancada evangélica e uma ala de 

políticos conservadores contrários a inclusão do tema no PNE, resultando na retirada 

completa dos termos “gênero” e “orientação sexual” do corpo textual do documento. O 

mesmo se segue nos planos estaduais Brasil a fora. As forças contrárias à discussão destas 

temáticas na educação são representadas pela bancada religiosa no Congresso Nacional, 

nas Câmaras Estaduais e municipais e tem eco na sociedade civil. O discurso de combate 

a “ideologia de gênero” que é um discurso construído dos críticos das teorias feministas 

e da sexualidade, para minar os esforços e legitimidades de ações de igualdade de gênero 

e sexual; na escola se propagou em âmbito nacional e tem colocado barreiras para os 

temas da diversidade se desenvolverem na educação.  
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 Estudar a concepção de gênero e orientação sexual dos professores lançar luz 

sobre os desafios da formação docente, em específico do curso de licenciatura em 

Pedagogia, frente aos conflitos e contradições que a sexualidade e o gênero impõem aos 

professores. Marca também um território político de enfrentamento ao conservadorismo 

na educação e na luta pelos direitos da comunidade LGBT, nesse sentido o educador ao 

lidar com as diferenças das identidades não-heterossexuais na educação tem de enfrentar 

múltiplos desafios, seja elas pela falta de formação específica no tema ou pelas 

dificuldades cotidianas. 

Contrapor papéis naturalizados da sexualidade e do gênero na educação 

contribuem para o avanço de direitos de permanência da comunidade LGBT na escola e 

abre possibilidades de colocar em destaque os problemas enfrentados na formação inicial 

e continuada de professores nessas, de forma tal que se mostram um campo fértil de 

investigação. 

 O referencial teórico é composto pelos estudos de  Fry (1982), Facchini (2003), 

Louro (2000; 2002),  Butler (2002),  Hall (2006),  Calisto; França, (2016), e discute as 

representações da homossexualidade no Brasil, bem como as categorias identitárias dos 

LGBTs e  a luta histórica nos últimos 20 anos do movimento organizado na busca de 

garantia do direitos específicos para o combate as discriminações. 

A metodologia deste trabalho organiza as experiências deste autor enquanto 

estudante do curso de Pedagogia da Universidade de Brasilia e articula o projeto 

acadêmico da Faculdade de educação, ainda em reformulação com as experiências do 

ativismo no movimento LGBT e a atuação na construção de propostas educacionais com 

viés da diversidade nas Conferências Distritais e Nacional de Direitos Humanos.  

Por fim a análise dos dados se centra em discutir os avanços e retrocessos das 

pautas do movimento LGBT, nas Conferências e busca articular os movimentos de 

conservadorismo e a luta política pela garantia a educação e o direito à vida de Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transgênero na política educacional e tenciona a relação 

Estado, Movimento Social e Educação. 
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Capítulo 1  
 

1.1 Compondo identidades: Representações da Homossexualidade no 

Brasil. 
 

O primeiro capitula deste trabalho tem por objetivo contextualizar as categorias 

de Gênero, Sexualidade e Educação, bem como as representações da homossexualidade 

no Brasil e o Histórico de luta do Movimento de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgênero pela luta de garantia de direitos. E discute o referencial teórico 

para contextualizar as análises posteriores nos capítulos de apresentação dos dados. 

Inicialmente utilizando da pesquisa realizada por Fry (1982), buscou-se delimitar 

a representação da homossexualidade no Brasil. Em seguida, a partir de Facchini (2003), 

traçamos um breve histórico do ativismo e movimento no LGBT no Brasil. Como 

referência teórica destacamos Scott (1989) e Louro (2000), para compreender o gênero 

como categoria analítica para estudo histórico e seus desdobramentos na educação. 

Peter Fry (1982), tentando entender as representações de homossexualidade no 

Brasil, classificou sistemas de conhecimento e representação da sexualidade que 

pudessem espelhar a forma como os homossexuais são entendidos nos diversos discursos, 

“os sistemas de conhecimento não são produzidos no vácuo (...) o conteúdo dos sistemas 

de conhecimento é fundamental para se perceber que eles são produzidos num contexto 

político mais amplo”. Constata que há representação dos homossexuais varia dependendo 

do meio social onde ela se constrói, seja urbano ou nas áreas rurais. Os discursos acerca 

da sexualidade variam dependendo de sua ordem e representação nas classes sociais. 

Para compreender as identidades construídas para a categoria homossexual ele 

utilizou  quatro componentes básicos para a construção das identidades: 

1 – Sexo fisiológico: são características físicas que diferenciam homens e 

mulheres, cada cultura determina quais características são atribuídas para homens e 

mulheres. 

2 – Papéis de gênero: diz respeito aos traços de personalidade e a comportamentos 

associados às expectativas culturais para homens e mulheres, por vezes estão implicadas 

com o item sexo fisiológicas. 
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3 – Comportamento sexual: comportamento esperado de uma identidade sexual, 

neste item podemos localizar os papéis de atividade e passividade de modo hegemônico 

incrustados na cultura brasileira. 

4 – Orientação sexual: item que se refere ao objeto de desejo do indivíduo, 

podendo ser homossexual, bissexual e heterossexual. 

Os quatro itens apresentados por Fry na sua classificação estabelecem um 

parâmetro mínimo para a compreensão das identidades LGBTs em específico a 

homossexual. No entanto, há muitos limites. Com os avanços da nova onda do movimento 

LGBT, vale considerar para além desta tabela classificatória; outras identidades 

emergentes das disputas políticas de afirmação, como os pansexuais, assexuados, os 

gêneros Queer, não binários e intersexuais. Queer pode ser traduzido por estranho, talvez 

ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”, diz Louro (2004, p. 38). 

   A idéia dos teóricos da sexualidade foi a de positivar esta conhecida forma 

pejorativa de insultar os homossexuais. Segundo Butler, apontada como uma das 

precursoras de teoria Queer, o termo tem operado uma prática lingüística com o propósito 

de degradar os sujeitos aos quais se refere. “Queer adquire todo o seu poder precisamente 

através da invocação reiterada que o relaciona com acusações, patologias e insultos” 

(Butler, 2002, p. 58, apud Colling, 2013). Por assim dizer Queer expressa a subversão das 

identidade sexuais. O trabalho de Fry demonstra limitações para a classificação destas 

novas identidades, que reivindicam, inclusive, o fim da norma de gênero e a subversão de 

todas as identidades binárias. 

As identidades LGBTs, podem ser compreendidas, a partir das identidade do 

sujeito pós-moderno, que não tem uma identidade fixa, essencial ou permanente, mas 

formada e transformada continuamente, sofrendo a influência das formas como é 

representado ou interpretado nos e pelos diferentes sistemas culturais de que toma parte.  

A visão de sujeito assume contornos históricos e não biológicos, e o sujeito adere a 

identidades diversas em diferentes contextos, que são, via de regra, contraditórias, 

impulsionando suas ações em inúmeras direções, de modo que suas identificações são 

continuamente deslocadas. Frente à multiplicidade de significações e representações 

sobre o que é o homem na pós-modernidade, o sujeito se confronta com inúmeras e 

cambiantes identidades, possíveis de se identificar, mas sempre de forma temporária 

(HALL, 2006). 
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Assim, concebemos identidade como resultado do processo de socialização, que 

compreende o cruzamento dos processos relacionais (ou seja, o sujeito é analisado pelo 

outro dentro dos sistemas de ação nos quais os sujeitos estão inseridos) e biográficos (que 

tratam da história, habilidades e projetos da pessoa). A identidade para si não se separa 

da identidade para o outro, pois a primeira é correlata à segunda: reconhece-se pelo olhar 

do outro. Porém, essa relação entre ambas é problemática, pois não se pode viver 

diretamente a experiência do outro, e ocorre dentro do processo de socialização (DUBAR, 

1997). 

O primeiro modelo observado por Fry se localiza no interior do Brasil. O autor 

ordenou o primeiro sistema de representações em Homem e Bicha, essas categorias de 

classificação são baseadas no desempenho de papéis de gênero, é entendido aqui como 

homem o sujeito que é masculinizado e como bicha aquele que tem trejeitos femininos, 

essa associação também se repete no desempenho das práticas sexuais vividas neste 

sistema. 

No sistema descrito acima o que está em centralidade não é a homossexualidade 

em si, mas os papéis desempenhados em relação a dominação e submissão sexual pensada 

na lógica de diferenciação de homens e mulheres. Neste sentido o gênero organiza a 

identidade. Para Hall (2006), identidades correspondentes a um determinado mundo 

social estão em declínio, visto que a sociedade não pode mais ser vista como determinada, 

mas em contínua mutação e movimento, fazendo com que novas identidades surjam 

continuamente, em um processo de fragmentação do indivíduo moderno, neste primeiro 

modelo as identidades dos sujeitos se determinam quase que exclusivamente pelo gênero. 

Quadro 1Representação da Homossexualide no Brasil – Homens e Bichas 

Identidade Homem Bicha 

1 

2 

3 

4 

Macho Macho 

Masculino Feminino 

Ativo Passivo 

Heterossexual e Homossexual Homossexual 

Fonte: Fry,1982, p.91. Adaptações do autor 

As relações estabelecidas entre determinados comportamentos demonstram que a 

distinção feita acima é fundamentalmente entre homens e mulheres, distinção esta 

baseada em caracteres biológicos, o Homem e o Bicha ainda são machos, mas por suas 



 

12 

 

aproximações e distanciamentos do feminino se diferenciam. Homossexual nesse sentido 

se define pelos papéis sexuais desempenhados hierarquicamente na ordem do gênero 

masculino e feminino. 

Fry afirma que essa classificação é certamente identificada entre as populações 

mais pobres do Brasil. Análoga às expressões de hierarquia machista, a identidade 

homossexual está assim hierarquizada na divisão do gênero. 

O segundo modelo descrito por Fry se refere ao que ele nomeia de Entendido e 

aparasse na classe média das cidades urbanas por volta dos anos 60, o entendido pode ser 

definido como o homem que exerce certa liberdade no seu papel de gênero e na orientação 

do seu desejo sexual. 

Quadro 2 - Representação da Homossexualide no Brasil – Homens e Entendidos 

Identidade Homem Entendido 

1 

2 

3 

4 

Macho Macho 

Masculino Feminino/Masculino 

Ativo Passivo/Ativo/Versátil 

Heterossexual  Homossexual 

Fonte: Fry, 1982, p. 94. Adaptações minhas. 

Essa configuração identitária é fundamentalmente determinada pelo item 4 

orientação sexual, ela certamente distingue a identidade de Homem e Entendido, 

diferentemente do primeira classificação o papel de gênero deixa de ser o determinante 

nas configuração dessa identidade, diferenciando as representações dos centros urbanos 

e do interior do país, “O mundo masculino deixa de se dividir entre homens másculos  e 

homens afeminados e passa se dividir entre homens heterossexuais e homens entendidos” 

(FRY, 1982, p.94). 

A comparação tem sua relevância. Entre os dois primeiros sistemas de 

classificação indenitária definida pelo autor se destaca a análise do contraste dos sistemas 

homem bicha e do sistema homem entendido. No primeiro sistema o homem que se 

relaciona com o “bicha” ainda que só ativamente e não perca seu status de homem na 

hierarquia do gênero, numa perspectiva intersseccional de abordagens, existe uma relação 

de domínio vinda da ordem patriarcal. No segundo modelo do “entendido” essa relação 

hierarquizada não se aplica. O que está em jogo não é o gênero em si, mas o desejo sexual 

efetivo em centralidade na identidade, a identidade homossexual urbana não se localiza 
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no gênero, mas em simetria de orientação sexual, são os iguais que prevalecem (FRY, 

1982, P. 94). 

Inicialmente essas são as duas grandes categorias de análise das identidades 

homoafetiva encontradas no Brasil para a classificação disseminada nas relações sociais 

(FRY, 1982). Os próximos dois modelos trabalhados pelo autor vêm de matrizes que 

atualmente o movimento LGBT tem lutado para desconstruir, impõe dificuldades 

políticas nos avanços das pautas de inserção da educação, baseia-se nos modelos médicos 

do século XIX e no modelo médico moderno, que construíram saberes “científicos” sobre 

a homossexualidade, no que implicou na patologização das sexualidades desviantes. 

O modelo médico do século XIX, originado na Europa buscando respostas para 

explicar as relações sexuais fora do casamento, iniciou estudos sobre a 

homossexualidade, no Brasil também esse movimento da medicina reverbera de modo a 

enquadrar os homossexuais como libertinos, a exemplo da medicina a serviço da moral. 

Fry (1982) relata que médicos como Pires de Almeida escreveram livros sobre o 

assunto se orientando por teorias desenvolvidas por Karl Ulrichs. Na teoria Urichiana 

(Uranista) homossexuais são advindos de anomalias genéticas que garantem a eles 

características masculinas e femininas que podem se expressar na figura do homem 

masculinizado (Pseudo heterossexual), totalmente afeminado (Invertido) e um 

intermediário. 

Quadro 2 - Representação da Homossexualidade no Brasil – Modelo médico séc. XIX 

Identidade Homem 

Heterossexual 

 

Homossexual 

passivo 

(invertido) 

Pseudo-

Heterossexual 

(Ativo 

pevertido) 

1 

2 

3 

4 

Macho Macho Macho 

Masculino Feminino/Masculino Masculino 

Ativo Passivo Ativo 

Heterossexual  Homossexual Homossexual 

Fonte: Fry, 1982, p. 97. Adaptações do autor. 

Ulrichs e Pires trabalham um modelo de identidades sexuais baseado na visão 

hierárquica da heterossexualidade e da homossexualidade a primeira crítica que se faz 

esse modelo é a naturalidade com que a heterossexualidade é assumida com modelo para 
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a, classificação dos homossexuais. Essa visão também está presente no primeiro modelo 

Homem e Bicha, “essa taxonomia produz parâmetro diluído na orientação sexual e no 

papel de gênero” (FRY, 1982 p. 98). 

Quadro 3 - Identidade Homossexual modelo medico sec. XIX – Orientação sexual 

Orientação sexual 

Papel de gênero Homossexual Heterossexual 

“Passívo” Pederasta Homossexual 

passivo 

Não existe 

“Ativo” Pederasta ou Homossexual 

ativo 

Homem Heterossexual 

Fonte: Fry, 1982, p.98. Adaptações 

 O discurso médico do século XIX classificava homossexuais pela sua orientação 

sexual, a partir disto se hierarquizava o papel de gênero, neste caso, não sendo entre 

homens e mulheres, mas em oposição entre homens, a dualidade Homem e Pederastas 

passivos e ativos. É construída no discurso médico a patologia da homossexualidade. O 

que há de novo nesse sistema é a expressão da sexualidade dependente do papel de 

gênero, não sendo como nos modelos anteriores, ser homossexual se constitui num desvio 

do papel de gênero em relação desejo afetivo-sexual. O papel de gênero sendo um 

comportamento poderia ser normatizado, endireitado e ensinado, homossexuais poderiam 

achar a cura para sua perversão sexual, ser homem é ser heterossexual, ser homossexual 

é ser pederasta, teóricos da homossexualidade sugeriram mesmo que em linhas gerais e 

em maior ou menor grau uma gênese biológica da homossexualidade, que produzia um 

sexo intermediário, “naturalizado” (FRY, 1982) 

 A incorporação do modelo hierárquico na ciência médica possibilitou o 

deslocamento da homossexualidade de pecado para doença, Fry demonstra que Ribeiro 

dedicou intensos esforços a associa a homossexualidade a comportamentos esquizoides e 

paranoides, estabelecendo traços bio-psíquicos nos diagnósticos de homens 

homossexuais, “todos os homens homossexuais a partir desde momento estavam sujeitos 

a tratamentos médico pedagógico” (FRY, 1982, p.101). 

 As conclusões para a origem da homossexualidade nessa perspectiva provem de 

duas causas, as biológicas e sociais. A primeira classificada pelos médicos como 

homossexualidade verdadeira, congênita e a segunda, uma homossexualidade por ser, 
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aprendida na cultura, a distinção do invertido e do pervertido se consolida e assim se 

classificava entre os psiquiatras, “os médicos entraram no campo da homossexualidade 

como entraram no da loucura”(Fry, 1982). 

 Assim, o discurso médico se consolida com ar de verdade e propõe um novo 

modelo indenitário pós anos 60 com a orientação sexual no centro das análises ainda 

travessada pelo viés comportamental do papel do gênero, essa perspectiva vai propor 

então novos sujeitos indentitários na medida que os marginaliza, e se antes o mundo se 

dividia entre homens e mulheres e depois entre homens heterossexuais e homossexuais, 

surge agora uma figura intermediária o bissexual.  

Quadro 4 O modelo Médico moderno da homossexualidade. 

Identidade Homem Bissexual Homossexual 

1 Macho Macho Macho 

2 Masculino Masculino Masculino 

3 Ativo Irrelevante Irrelevante 

4 Heterossexual Hétero/homossexual Homossexual 

Fonte: Fry, 1982, p.103. Adaptações minhas. 

  A ciência médica, então, produz a “condição” do “homossexual” (Fry, 1982, 

p.103), mas além dos componentes o quadro acima o que mais nos é relevante da 

construção médica sobre a homossexualidade foi o impacto associação entre 

homossexualidade e patologia, ele reverbera na atualidade, mesmo que a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), tenha retirado essa orientação sexual dos seus manuais de 

doenças nos anos 90. A cura da homossexualidade vez ou outra retorna ao debate público 

principalmente aliada ao conservadorismo religioso e a bancadas políticas de direita no 

Brasil. 

 Por mais que sejam critérios de cientificidade questionáveis, os levantamentos de 

Fry ainda se mostram atuais e servem de embasamento para a reflexão de questões que 

norteiam a luta política e identitária do movimento LGBT seja pela desconstrução do 

primeiro modelo machista, baseado na moral patriarcal de divisão do gênero, ou seja, pela 

dicotomia homo/hétero, na busca de aliados que estejam comprometidos com as causas 

LGBTs. Além do mais pelo direito inalienável a educação. 

 Com as novas identidades contemporâneas que compõem a diversidade, 

emergentes no Brasil nos últimos 20 anos, a centralidade do discurso igualitário dos 
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direitos humanos iniciaram um processo de diálogo com as reflexões da terceira onda do 

movimento feminista e leituras pós-estruturalistas como as propostas por Buttler (2002) 

para se pensar o gênero como uma categoria de identidade entrelaçada a sexualidade e 

contribuiu historicamente, localizadas nas lutas públicas de poder, para a resistência aos 

discurso médico de patologização dos LGBTs. 

Diante do exposto proponho então a partir dos modelos sistematizados por Fry, 

organizar um novo quadro que contemple as novas identidades, num sentido de esclarecer 

a pluralidade de composições atuais diversidade sexual e de gênero. 

As novas identidades, como as não-binárias, travestis, Queer; Queer pode ser 

traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”, diz Louro (2004, 

p. 38). Nesse sentido as identidades queer não buscam se estruturar a partir dos gênero já 

socialmente construído, masculino e feminino, mas buscam a partir da sua 

individualidade significar o gênero como uma expressão única da sua identidade fluida e 

em constante construção, o gênero é performativo porque é resultante de um regime que 

regula as diferenças de gênero. Neste regime os gêneros se dividem e se hierarquizam de 

forma coercitiva” (Butler, 2002, p. 64).  Há uma performance, um por vir nessas 

identidades, sempre pensadas nas formas singulares de expressão da sexualidade, nem 

homem, nem mulher, a luta se concentra no direito da expressão da identidade, direito a 

existir fora da norma estipulada pela heteronormatividade. 

Quadro 6 -  Modelo Pós-Moderno das Identidades Dissidentes. 

Identidade Homem  Bissexual Homossexual Travesti Não binário 

1 Macho Macho Macho Fêmea Fluido 

2 Masculino Masculino Masculino Fluido Queer 

3 Ativo Irrelevante Irrelevante Fluido Fluido 

4 Heterossexual Hétero/homossexual Homossexual Hétero 

Homossexual 

Bissexual 

Hétero 

Homossexual 

Bissexual 

 

 Esse arranjo das identidades quer sejam ou não reconhecidas como legítimas na 

qualidade de representação do campo do gênero são representações e da sexualidade, 

operam no real e singularizam o existir de milhões de pessoas por todo o mundo, essas 

pessoas lutam por um direito constitucional, exigem direitos e respeito de suas múltiplas 
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formas de ser e estar sem ser brutalmente assassinadas no contexto histórico vivido, no 

Brasil, segundo o levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, 347 LGBTs foram 

mortos por causas violentas no Brasil em 2016, esse contexto demonstra a extrema 

violência contra LGBTs. Contudo, a agressão a LGBTs é cotidiana, diariamente gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais são violentados neste país física e 

psicologicamente. As políticas públicas ainda são tímidas diante do grande enfrentamento 

a homofobia e transfobia a ser feito. 

 Na política educacional assim como nas políticas públicas de modo geral o tema 

da diversidade sexual ainda encontra grande resistência a ser trabalhado no currículo das 

escolas de educação básica no país. O silenciamento da escola por meio de práticas 

pedagógicas e a ausência de políticas públicas que combatam ou minimizem os efeitos da 

LGBTfobia no âmbito escolar, contribuem para institucionalizar uma violência que por 

mais que se queira esconder tem sido cada vez mais visível no ambiente escolar, 

sobretudo por parte de quem é o alvo principal ( CALIXTO; FRANÇA, 2016). 

 Por fim,  quero deixar claro o meu lugar de fala para melhor esclarecimento destas 

leituras e conceitos, falo a partir do meu lugar de homem e homossexual afim de dar 

espaço a outras alteridades que compõe a luta do movimento LGBT. Contudo as 

especificidade de ser um movimento que comporta sujeitos com demandas muito 

diferentes e ainda assim conectadas pelas pelas lutas do gênero e da sexualidade, há um 

apagamento da luta de mulheres lésbicas, bissexuais, e travestis no campo das políticas e 

das redes de relações sociais, assim sendo delimito meu lugar de fala afim de não cometer 

o equívoco de apagar a luta das outras identidades das quais me refiro. 

 No próximo tópico a partir de Facchini (2013) histórico de lutas do movimento 

LGBT no Brasil, a fim de resgatar a relação entre ativismo e construção de políticas 

voltadas para essa comunidade. 

 

1.2 Ativismo e movimento LGBT no Brasil 
 

A organização de luta política de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transsexuais (LGBT) surgem no ocidente como forma de reação a perseguição e 

repressão sexual década de 70 em Nova York nos Estados Unidos. Esse episódio é 

conhecido historicamente como a Revolta de Stonewall, e se tornou um marco simbólico 
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na defesa dos direitos dos LGBTs e deu início ao movimento social pela igualdade e 

libertação homossexual. Tal movimento abriu precedente para diversas manifestações no 

mundo e possibilitou posteriormente a construção de agendas políticas específicas para a 

diversidade sexual. 

No Brasil o movimento LGBT se estruturou de maneira análoga a revolta de 

Stonewall, com a diferença que aqui a homossexualidade nunca foi enquadrada no código 

penal brasileiro como um crime, diferente dos EUA e países Europeus onde os 

movimentos de insurgência homossexual afloraram. 

Facchini (2003), discute o histórico de mais de 20 anos de movimento 

homossexual no Brasil, passando pelas primeiras organizações de homossexuais, 

organização política e a luta contra a epidemia de HIV nos anos 80. Para a autora o 

movimento homossexual pode ser compreendido como: 

 

O conjunto das associações e entidades, mais ou menos institucionalizadas, 

constituídas com o objetivo defender e garantir direitos relacionados à livre orientação 

sexual e/ou reunir, com finalidades não exclusivamente, mas necessariamente políticas, 

indivíduos que se reconheçam a partir de qualquer uma das identidades sexuais tomadas 

como sujeito desse movimento (FACCHINI, 2003). 

 

Para sistematizar essa reconstituição histórica a autora optou por dividir a 

trajetória desse movimento em três momentos distintos. O primeiro deles foi iniciado na 

segunda metade dos anos 1970 e “corresponde ao surgimento e expansão desse 

movimento durante o período de ‘abertura’ política e foi registrado pela maior parte da 

bibliografia disponível sobre o tema” (FACCHINI, 2003). O segundo, datado da segunda 

metade dos anos 1980, “coincide com a retomada do regime democrático e o surgimento 

da AIDS, então chamada de ‘peste gay’” (FACCHINI, 2003). Ele foi pouco documentado 

e, consequentemente, tido como o período de declínio do movimento. Entretanto, “por 

volta do início dos anos 1990, houve um reflorescimento das iniciativas militantes” 

(FACCHINI, 2003).  

O movimento “sobrevivera ao processo de ‘redemocratização’, à falência de seu 

modelo de organização comunitário e autonomista e ao surgimento da AIDS” 

(FACCHINI, 2003), além de contar com novas formas de atuação em defesa população 

LGBT como um todo.  
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O primeiro grupo brasileiro reconhecido na bibliografia “como tendo uma 

proposta de politização da questão da homossexualidade” (FACCHINI, 2003, p. 86) foi 

o SOMOS. Fundado em São Paulo no ano de 1978 recebeu grande destaque do ponto de 

vista histórico por diversos fatores tais como o fato de ter sido o primeiro grupo 

homossexual brasileiro, por ter tido uma atuação importante, por ter sido uma experiência 

marcante na vida das centenas de pessoas que passaram por suas atividades.  

Aliado a essas questões, tem-se que o estilo de militância desse grupo foi tomado 

como um referencial para o movimento dada a quantidade de “materiais bastante 

detalhados sobre ele, documentando suas atividades e examinando seu ideário e os 

conflitos entre seus participantes” (FACCHINI, 2003). Apesar disso, a autora também 

traça uma crítica a este modelo, pois segundo ela, pode haver um risco: 

 

de produzir um efeito, a partir do qual, o estilo de militância e as questões 

específicas do período em que existiu o SOMOS acabem se tornando 

sinônimos de movimento homossexual no Brasil, impedindo a percepção da 

diversidade de questões e estilos de militância que passaram por estes mais de 

20 anos de movimento no Brasil (FACCHINI, 2003, p. 88). 

 

Tratando mais especificamente do contexto de surgimento do grupo SOMOS, a 

autora explica que, após retornar ao Brasil de seu autoexílio, João Silvério Trevisan havia 

tentado organizar um grupo em 1976 para “discutir as novas ideias que trazia após os 

contatos com os movimentos homossexual, feminista e ecológico nos Estados Unidos” 

(MACRAE, 1985, p. 220 apud FACCHINI, 2003). Ele não obteve sucesso nessa 

tentativa, mas, apesar disso, em 1978 saía “o número zero do jornal Lampião da Esquina, 

que teria um importante papel de articulação das primeiras iniciativas do movimento” 

(FACCHINI, 2003). No mesmo período: 

 

a Revista Versus, ligada à Convergência Socialista, promoveu uma semana de 

debates com um dia reservado à imprensa alternativa. O ‘boicote’ ao Lampião 

da Esquina na convocação para esse debate e as resistências à especificação 

das ‘minorias’ que seriam apoiadas […] teriam estimulado Trevisan e um 

grupo de homossexuais presentes no último dia de debates a formarem um 

grupo para refletir sobre estas questões. No mês seguinte, cerca de 15 a 20 

pessoas reuniam-se semanalmente (MACRAE, 1985, p. 221-225 apud 

FACCHINI, 2003, p. 88). 
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Esse grupo, intitulado Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais, era 

composto apenas por homens e teve sua primeira atuação através de uma carta endereçada 

ao sindicato dos jornalistas. Em dezembro de 1978 ele foi rebatizado de SOMOS – Grupo 

de Afirmação Homossexual para participar de uma semana de debates sobre 

“movimentos de emancipação de grupos discriminados, a ser realizada no início do ano 

seguinte na USP” (FACCHINI, 2003). 

 

A partir desse debate, novos integrantes, inclusive mulheres, entram no SOMOS 

e dois novos grupos se formam: o Eros e o Libertos. […] A partir deste debate, também, 

uma polarização entre a ‘esquerda’ e a ‘autonomia das lutas das minorias’ passa a marcar 

o grupo. Essa polarização, posteriormente, seria responsável por conflitos internos, na 

medida em que militantes do SOMOS passaram a defender uma estratégia de 

transformação social que passava por uma aliança com outras minorias, movimento de 

trabalhadores e grupos de esquerda (FACCHINI, 2003, p. 88-89). 

 

No final do ano de 1979, foi organizado, no Rio de Janeiro, o 1º Encontro de 

Homossexuais Militantes, que se realizou na Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI)” (FACCHINI, 2003, p. 90), contando com a presença de 61 

pessoas, 11 lésbicas e 50 gays, de nove grupos (“SOMOS, RJ; Auê, RJ; 

SOMOS, SP; Eros, SP; SOMOS, Sorocaba, SP; Beijo Livre, Brasília, DF; 

Grupo Lésbico Feminista, SP; Libertos, Guarulhos, SP; Grupo de Afirmação 

Gay, Caxias, RS e […] um representante de Belo Horizonte, MG, futuro 

fundador do Grupo 3º Ato (FACCHINI, 2003, p. 90). 

 

Entre as resoluções deste encontro destacam-se: a reivindicação de incluir o 

respeito à ‘opção sexual’ na Constituição Federal; uma campanha para retirar a 

homossexualidade da lista das doenças mentais e a convocação de um congresso para a 

Semana Santa seguinte, em São Paulo (FACCHINI, 2003, p. 90-91). 

 

Em 1980 ocorria na cidade de São Paulo, o 1º Encontro de Grupos Homossexuais 

Organizados (EGHO) que foi fechado para grupos homossexuais e seus convidados, e o 

1º Encontro Brasileiro de Homossexuais (EBHO). No mesmo ano o grupo SOMOS foi 

dividido em três grupos distintos: “o SOMOS, o Grupo Lésbico-Feminista (GALF) e o 

Grupo de Ação Homossexualista, posteriormente rebatizado de Outra Coisa” 

(FACCHINI, 2003).  
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Em 1982, o SOMOS participa dos debates da campanha eleitoral e da campanha 

promovida pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) contra a classificação da homossexualidade 

adotada pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). 

Em 1983, problemas financeiros e dificuldades em conseguir novos membros levam o 

grupo SOMOS a abandonar sua sede e se dissolver (FACCHINI, 2003). 

 

O grupo “Outra Coisa” continuou atuando em questões relativas à violência, 

colaborou na discussão de temas ligados à homossexualidade na campanha eleitoral de 

1982, e foi o primeiro grupo paulistano a divulgar, em julho de 1983, informações a 

respeito da AIDS”. Em 1984 teve suas atividades encerradas por problemas com os seus 

militantes e dificuldades financeiras. 

Já o Grupo Afirmação Lésbico Feminista GALF, após o ‘racha’, voltou-se mais 

para o movimento feminista, no qual procurava incentivar que se desse mais atenção às 

questões ligadas à sexualidade e brigava para que militantes feministas assumissem suas 

práticas homossexuais (FACCHINI, 2003). De acordo com a autora, esse foi o único 

grupo paulistano que “atravessou esses mais de vinte anos de movimento, chegando aos 

anos 1990 como Rede de Informação Outro Olhar, nome que passou a utilizar, a partir do 

momento que adotou o formato institucional de Organização Não-Governamental 

(ONG)” (FACCHINI, 2003). 

Já na metade dos anos 1980 percebe-se uma redução na quantidade de grupos do 

movimento. Para Facchini (2003), isso: 

 

Pode ser justificado, entre outras coisas, pelo surgimento da epidemia de 

AIDS, então chamada ‘peste gay’, e seu poder de desmobilização das propostas 

de liberação sexual, e, ainda, pelo fato de muitas lideranças terem se voltado 

para a luta contra a aids, criando as primeiras respostas da sociedade civil à 

epidemia. (grifos nossos). 

 

Antes de tudo isso, também não se pode esquecer que o Lampião da Esquina havia 

finalizado as suas publicações em 1981, devido às dificuldades encontradas no período 

de redemocratização. Isso deixou os grupos órfãos do meio de comunicação por meio do 

qual faziam circular suas ideias e divulgar suas atividades por todo o país, dentro e fora 

do movimento” (FACCHINI, 2003). Facchini (2003, p. 95) explica que: 
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(...) Do mesmo modo que a redemocratização produziu um vácuo para a 

continuidade da atuação do Lampião da Esquina, estruturado fortemente sobre 

a nossa versão antiautoritária de contracultura, pode-se imaginar que o final da 

ditadura tenha criado também dificuldades para a continuidade da atuação dos 

grupos homossexuais. Assim, teriam sido prejudicados principalmente aqueles 

grupos com um perfil mais comunitarista e antiautoritário. A continuidade num 

período pós-redemocratização exigiria uma adaptação do ideário e do estilo de 

militância desses grupos ao novo contexto. 

 

Nesse contexto, a autora destaca as formas de atuação do grupo Triângulo Rosa e 

do Grupo Gay da Bahia, que existiam desde a “primeira onda” do movimento, mas que 

ganharam destaque nesse segundo momento. Isso porque: 

 

(...) Alguns dos traços que distinguem sua atuação daquela observada em 

grupos como o SOMOS, estão entre os que não permitiriam que esse 

movimento chegasse a desaparecer em meados de década de 1980, passando 

de uma ênfase antiautoritária e comunitarista, para uma ênfase na garantia do 

direito à diferença e para uma tendência a estabelecer organizações de caráter 

mais formal que comunitário (FACCHINI, 2003, p. 97). 

 

A valorização de relações com o movimento em âmbito internacional também é 

um traço distintivo dos militantes da ‘segunda onda (FACCHINI, 2003). O sentido dado 

à política é outro aspecto importante para o entendimento do movimento desse período 

porque enquanto os grupos anteriores priorizavam o compartilhamento dos relatos 

pessoais dos participantes, de modo a “tomar contato com a experiência concreta da 

homossexualidade, bem como com a discriminação e a violência a ela associadas” 

(FACCHINI, 2003), para os integrantes dessa nova onda a:  

 

Política tem um sentido muito mais pragmático e muito menos ancorado nas 

experiências e vivências pessoais dos próprios militantes. Eles parecem 

também tomar a identidade homossexual como algo já dado, seja por se 

perceberem para além da necessidade uma atividade de auto-ajuda, ou por 

entenderem que tal identidade já houvesse sido construída pelo trabalho dos 

grupos anteriores (FACCHINI, 2003). 
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Mesmo com a ligação predominante entre a AIDS e a homossexualidade no 

início da epidemia, que levou vários grupos a não trabalhar com essa questão, 

percebe-se que a necessidade de “desvinculação da imagem da 

homossexualidade de seus aspectos ‘marginais’ passa a ser uma característica 

bastante pressente nessa ‘segunda onda’ do movimento” (FACCHINI, 2003, 

p. 102). 

A autora finaliza esse tópico enfatizando que todas essas características presentes 

no grupo Triângulo Rosa e no Grupo Gay da Bahia “não constituem um modelo fechado 

de acordo com o qual as novas gerações de militantes necessariamente se comportam. 

Certamente há vários graus em que esses traços se expressaram e na atuação cotidiana 

dos grupos e associações brasileiros” (FACCHINI, 2003). Assim, ela considera 

importante “não isolar os atores que constituem o movimento propriamente dito […] de 

outros atores sociais com os quais se relacionam no cotidiano da militância” (FACCHINI, 

2003).  

Tratando o movimento como uma rede de relações ampliada, a autora afirma 

questões  para além da redução da quantidade de grupos, a atuação dos militantes da 

‘segunda onda’, além de trazer inovações fundamentais para a sobrevivência do 

movimento em tempos ‘democráticos’, mobilizou recursos muito importantes ao obter o 

apoio de diversos atores sociais, principalmente de associações científicas, partidos 

políticos, parlamentares e juízes, exatamente num momento em que a associação de 

caráter negativo entre a AIDS e homossexualidade ainda era muito grande (FACCHINI, 

2003, p. 104).  

 

A partir dos Encontros Brasileiro de Homossexuais (EBHO) e das análises 

qualitativa dos quadros analítico elaborados pela autora, a mesma consegue comprovar o 

declínio do movimento homossexual e seu reflorescimento nos anos noventa, assim, entre 

os anos de 1980 e 1997 foram realizados 8 encontros lésbicas e gays no Brasil, eles foram 

distribuídos pelas regiões do sudeste e nordeste do país, com participação de entidades e 

grupos voltados para a causa homossexual. 

 

1.3 Movimento LGBT e sua Inserção nas Políticas Públicas. 
 

Sintetizando as deliberações dos encontros nas pautas políticas a Facchini (2003), 

afirma que durante o período do “declínio” a questão principal para o movimento LGBT 

era o combate a AIDS, e a luta pela despatologização da homossexualidade. 
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Os encontros a partir de 90 já buscavam construir o diálogo visando legislações 

antidiscriminatórias e a legalização do casamento gay, tratamento positivo pela mídia 

sobre a homossexualidade e a inclusão da educação sexual nos currículos escolares.  

Seguindo o aumento das reivindicações pelo movimento homossexual foram 

incluídas nas pautas a criação de Comissão em Direitos Humanos para Gays e Lésbicas. 

A demanda por uma comissão, rede ou entidade do movimento em nível nacional já havia 

sido tematizada na prévia do 2º EGHO (1980) e no 4º EBHO (1990) (FACCHINI, 2003, 

p. 108). 

Em 1995 o movimento passa a contar com a ajuda financeira de organismos 

estatais de combate a AID/DSTs, no mesmo período é rebatizado com novas siglas e 

passa a se denominar Movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Transgênero, (LGBTs), surge também a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transexuais, (ABGLT). 

A autora finaliza este tópico sobre o reflorescimento do movimento LGBT e afirma: 

 

Não somente o número de grupos/organizações do movimento aumentou, 

como houve uma diversificação de formatos institucionais e propostas de 

atuação. Por outro lado, nota-se também uma ampliação da rede de relações 

sociais do movimento e a presença de novos atores nesse .campo. do 

movimento, como, por exemplo, a mídia, segmentada ou não, as agências 

estatais ligadas aos temas justiça e saúde, parlamentares que incluem a 

bandeira dos direitos dos homossexuais em suas plataformas, o mercado 

especializado, organizações internacionais, grupos religiosos que se mostrem 

flexíveis ou especialmente voltados a questões ligadas à sexualidade ou 

homossexualidade etc ( FACCHINI, 2003 P. 1012). 

 

A perspectiva histórica e cultural da sexualidade como ponto inicial para o 

entendimento do movimento Homossexual (LGBT) tem se utilizado do diálogo com Peter 

Fry para explicar a dinâmica das identidades e da criação do “outro”, diferente; segundo 

a autora por vezes esse “outro” é criado dentro do próprio movimento. Ela afirma: 

a necessidade de .inventar o outro levaria a uma crescente fragmentação do 

movimento a partir de disputas internas. Como vimos, esse argumento se 

confirmava em pesquisas como a de MacRae, que mostrava um movimento 

formado por coletivos que, em boa parte, se reproduziam por fissão e, na 

ausência de um inimigo externo claro, elegiam como inimigo seus próprios 

pares na militância ( FACCHINI, 2003 P. 112). 
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A distinção deste “Outro” para a comunidade LGBT segundo a autora por um lado 

evidenciou a diferenças entre os não-LGBTs e também serviu como base para as 

diferenciações inerentes às diferentes demandas dos sujeitos no interior do próprio 

movimento. A proposição e busca de legitimação de um sistema classificatório 

moderno(divisão entre negros/brancos e heterossexuais/homossexuais ó em algumas 

vezes intermediada pela figura não muito clara do bissexual) se contrapunha a um modelo 

(povoado de quase brancos, quase-pretos, bichas, bofes, fanchas, ladies, viados, monas e 

homens e mulheres) existente no Brasil Popular (FACCHINI, p.114). 

 

Esse argumento da autora nos parece inadequado pois dá a impressão que a partir 

dos problemas internos e pessoais do movimento LGBT, quando na realidade, foram as 

diferenças compreensíveis em todos os agrupamentos humanos que acolherem diversos 

segmentos de pessoas que precisaram pactuar consensos. 

A diferença enquanto categoria identitária reivindicada pelo movimento 

homossexual (LGBT) também possibilitou o acesso a programas de tratamento a 

DSTs/AIDS ainda que de início na categoria de “grupo de risco” de forma pejorativa, mas 

deste modo o movimento pode resinificar o termo e obteve acesso aos tratamentos e 

políticas de saúde, possibilitando uma pauta política mais forte e para o fortalecimento 

do movimento. Deste modo: 

Para além de qualquer apoio oferecido pelo Ministério da Saúde, por meio do 

Programa Nacional de DST/AIDS, seja na forma de recursos para o 

desenvolvimento de projetos financiados, seja na forma de incentivos a 

organização do movimento e ao seu engajamento na luta contra a epidemia, a 

AIDS propiciou um importante debate social acerca da sexualidade e da 

homossexualidade (FACCHINI, p.118). 

 

 Para a autora a pauta política de combate a Aids possibilitou visibilidade para o 

movimento e se constitui como uma identidade ativa e política se autodenominando a 

partir se seus diferentes atores lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgênero e 

transexuais: 

A crescente utilização da forma-projeto para dar suporte ao movimento pode 

estar também relacionada a essa tendência, na medida em que a delimitação 

clara de público-alvo e uma exigência por parte das agências financiadoras. Há 

também vários grupos que tem buscado referências originalmente produzidas 

em espaços acadêmicos ou no movimento internacional a fim de nomear seu 
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público alvo. Esse é o caso da apropriação de termos como homoerótico ou 

transgênero por parte de iniciativas do movimento (FACCHINI, p.122). 

 

 Dado o nível de discriminação da sociedade com os LGBTs somente após a 

epidemia do HIV, que se iniciou no Brasil um processo de criação de políticas específicas 

para esse grupo, no sentido de reconhecimento de uma população em risco. Contudo, o 

mesmo ainda não acontece quando o tema é a criminalização da Homofobia como 

construção social da diferença, e da desumanização dos LGBTs, a discussão de garantia 

de direitos se encerra quando a valorização das identidades homoafetiva é colocada no 

centro do debate. 

 

 Enfim, o quadro em tela revela as quão dinâmicas são as identidades sexuais em 

curso e ajudam a compreender, mas não justificar os conflitos quando o tema se incorpora 

em gênero sexualidade e educação, como mostraremos a seguir. 

  

1.3 Sexualidade, Gênero e Educação categorias de análise histórica 

 
 

A sexualidade pode ser um aspecto considerado natural de nossas identidades, um 

instinto que nos acompanha desde o nascimento, natureza reprodutiva da nossa espécie 

se define pelo desejo afetivo sexual do outro, essa ideia quando aceita l pode nos levar a 

destituir as dimensões sociais políticas e históricas que compões a sexualidade humana. 

“Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição de que todos vivemos 

nossos corpos, universalmente, da mesma forma” (LOURO, 2000, p.5). 

 Nesse sentido, muitas são as diferenças entre homens e mulheres, essa afirmação 

nos parece óbvia frente as singularidades pessoais dos sujeitos e da maneira como se 

comportam socialmente. Alguns dirão que essas singularidades e atributos são comuns a 

diferentes sujeitos, sendo advindas de características intrínsecas e permanentes de cada 

pessoa, outros sequer reconheceram que há diversas formas de se vivencias a sexualidade.  

 No entanto, as diferenças entre homens e mulheres expressão distinções 

assimétricas na sociedade sejam elas de classe, raça, etnia, sexo. Os estudos de gênero 

revelam que a distinção entre os sexos regula marcadores de posições de poder, do que 

pode ou não ser vivenciado para homens e mulheres a partir de suas experiências de 

gênero, e no seu exercício ou na resistência de papeis socialmente aceitáveis para cada 

sexo. 
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 Essa distinção de homens e mulheres é marcada através da história pela luta de 

protagonismo por exemplo, e da maneira como a histórias das mulheres tem sido colocada 

à tona na relevância histórica dos fatos da humanidade, os papeis desempenhados pelos 

sexos expressão o gênero de cada sujeito e as posições de hierarquia social em que se 

localizam e se articulam determinando posições para um, normalmente homens brancos 

do sexo masculino heterossexuais, em detrimento de mulheres negras e negos ou GBTs. 

O gênero então nos define, nos marca e nos localiza em espaços socias, essa é uma 

discussão incontestável no debate, principalmente nas inserções com a educação e as 

diferenças ensinadas do comportamento dos gêneros na escola, as pedagogias da 

sexualidade ensinam e estimulam os comportamentos binários e em dualidade de gênero 

(LOURO, 2008). 

 Nesse sentido a complexidade que envolve a educação sexual está  diretamente 

relacionada ao meio social em que o indivíduo se desenvolve. Todo ser humano recebe 

do grupo social ao qual faz parte suas concepções, valores e juízos, todos já 

preestabelecidos e a partir deles constrói seu ponto de vista. Estes princípios e costumes 

formam os filtros que estabelece a maneira de cada ser humano enxergar o que está a sua 

volta. Mais especificamente no Brasil, grande parte destes princípios advém de uma 

hegemonia religiosa, principalmente cristã, que influenciou o discurso estatal, jurídico, 

médico e educacional durante séculos. (TORRES, 2010). 

 Um destes princípios fundamenta a ideia da heteronormalidade excluindo outras 

sexualidades e reprimindo os indivíduos LGBTs, taxando sua sexualidade como doentia, 

condenável e imoral, gerando, a partir da propagação desse princípio condenatório, a 

exclusão social e as mais diversas formas de preconceito (CALIXTO; FRANÇA, 2016). 

 Esse contexto localiza então os problemas do gênero e da sexualidade nos espaços 

escolares, reflexos de uma sociedade majoritariamente dividida em estruturas rígidas dos 

sexos, suas causas remontam a história do gênero ao longo da construção humana dos 

significados das funções sociais dos sexos, como veremos no tópico seguinte. 

 

1.4 O Problema de Gênero e suas Articulações com a Sexualidade e Educação 
 

 O termo gênero historicamente foi utilizado pela primeira pelas feministas 

americanas para delimitar a função social das distinções baseadas nos sexos, o termo 
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indica uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos como sexo e 

diferença sexual, Scott (1989). 

 As teóricas feministas, esta que ficou conhecida como a primeira onda do 

movimento iniciaram a utilização do termo gênero no sentido literal, como um modo de 

se referir a organização da relação entre o sexo. Scott afirma que a historiografia das 

mulheres num primeiro momento havia sido deixada de lado pelos historiadores, as 

negando a elas a participação nas mudanças políticas da sociedade ocidental, e revela que 

as historiadoras (es) não feministas não destacava a parte das mudanças políticas 

relevante na transformação histórica, reservando a história das mulheres a história da 

família, como se as mulheres não existissem em outros espaços, vale destacar que o papel 

das mulheres na educação dos filhos e da casa era central para essa diferenciação, 

naturalizando seu papel de mãe e cuidadora.  

 Nesse sentido, a autora destaca a dificuldade teórica de se pensar as singularidades 

da história do gênero e nos alerta para a necessidade de pensar as experiências masculinas 

e femininas do passado e as práticas de discriminação de gênero atuais. A relação entre 

passado e presente, são reveladoras das transformações imersas na realidade moderna que 

definiu papéis para homens e mulheres, negros e negras etc (CAIMI, 2001). 

 Os registros históricos permitem verificar que na década de 80 a categoria 

“gênero” se tornou mais próximos do seu sentido  contemporâneo, seu uso se tornou 

sinônimo de mulher nas pesquisas científicas, a categoria mulher passou a denotar um 

sentido analítico ao campo buscando dar legitimidades aos trabalhos da área. No entanto 

a Scott (1989) destaca que por vezes a utilização do termo  gênero também demonstra um 

caráter neutro que nem sempre se relaciona a uma análise feminista não implicando 

necessariamente em análises que destaquem a desigualdade de poder entre homens e 

mulheres, ou seja, abstém-se o uso politizado do termo. 

 Outro impasse é a análise da história das mulheres a partir do referencial 

masculino marcador socialmente aceito sem muita controvérsia de gênero, implicando no 

estudo sempre do outro, em relação ao homem, colocando mulheres em dependência das 

construções de masculinidades, são o outro mesmo quando objeto das pesquisas, ou seja, 

o indicador originário é a masculinidade. 

 O problema mais comum ao se adotar a categoria gênero é a interpretação 

biológica atribuídas a características pretensamente universais entre os sexos a exemplo 
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a impulsividade feminina, a naturalidade da maternidade, a sensibilidade e o cuidado das 

mulheres, atrelado enquanto aos homens é atribuída a coragem, competitividade e a 

virilidade sexual, essa interpretação das diferenças socias embasadas em interpretações 

biológicas de naturalizam as diferenças encontram  um denominador comum para várias 

formas de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma 

força muscular superior (Scott 1989, p.14). 

 Essas são algumas da explicação sobre as dificuldades de se tratar a temática de 

gênero na historiografia enquanto análise, e também no campo da educação a autora inicia 

o apanhado histórico do gênero nas diferentes abordagens da teoria feminista ao longo da 

história, justamente em virtude da complexidade do assunto histórico do gênero, para 

além da história das mulheres. Por isso segundo Scott (1989): 

 A primeira, um esforço inteiramente feminista que tenta explicar as origens 

do patriarcado. A segunda se situa no seio de uma tradição marxista e procura 

um compromisso com as críticas feministas. A terceira, fundamentalmente 

dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas das 

relações de objeto, inspira-se nas várias escolas de psicanálise para explicar a 

produção e a reprodução da identidade de gênero do sujeito (SCOTT, 1989, p. 

15-16). 

 A primeira abordagem do gênero na teoria feminista fixava suas assertivas em 

descrever o sistema de dominação masculina sobre o feminino, articulando as relações 

dos sexos num sistema de relações binárias, em que as mulheres eram subjugadas. A esse 

sistema se denominou patriarcado, uma sociedade caracterizada pelo falocentrismo, 

referindo-se ao falo (pênis) como o centro das relações hierárquicas. 

 A segunda abordagem centrada em articular a teoria marxiana foi na análise 

histórica das relações produtivas do trabalho e da exploração e tem como cerne as 

dinâmicas da categoria do gênero focalizou num primeiro momento a articular a 

reificação sexual das mulheres como forma de opressão inicial, no segundo momento as 

análises buscaram entender as relações materialistas da libertação das mulheres buscando 

a superação da condição de reprodução da espécie.  Scott (1989) afirma que, a reprodução 

era a chave do patriarcado para algumas, para outras, a resposta encontrava-se na 

sexualidade em si. A sexualidade é para o feminismo o que o trabalho é para o marxismo: 

o que nos pertence mais e, no entanto, nos é mais alienado”. 

 Nesse sentido só seria possível colocar fim à divisão do gênero a partir da 

compreensão das identidades feministas e masculinas para que assim a luta pela igualdade 

seja levada a ação política nos moldes pensados na revolução do proletariado de Marx, 
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Scott (1989) nos diz que, “apesar do fato de que as relações sexuais sejam definidas como 

sociais, não tem nada - fora a inerente desigualdade da relação sexual em si - que possa 

explicar porque o sistema de poder funciona assim” (SCOTT, 1989 p.17). 

 A abordagem materialista histórica do gênero nos leva a reflexões que articulam 

a luta de classes e as mudanças histórica como fundantes das mudanças e das relações de 

gênero afinal, as estruturas sociais contem em seu funcionamento o modo do sistema 

econômico vigente capitalista. 

 O reconhecimento destes processos em sociedade como a Brasileira assume 

centralidade ao se tratar da educação, os sistemas de ensino têm sido espaços de 

reprodução dessas assimetrias, de gênero, sexualidade e raça. 

 As tentativas de articular o marxismo a produções feministas busca relacionar o 

patriarcado e o capitalismo como agentes recíprocos na produção histórica das 

experiências de gênero, retirando a causalidade das relações, Scott afirma esse 

entendimento operava simultaneamente para reproduzir as estruturas socioeconômicas e 

as estruturas de dominação masculina de uma ordem social particular. 

 Outra compreensão buscou entender o modo de produção capitalista separado o 

sistema de gênero. No entanto enquanto sistema que se relaciona, o funcionamento 

deambos, capitalismo e gênero se produzem nas relações sociais-econômicas, e também 

em função das estruturas de gênero, devido a divisão sexual ser mais antiga do que o 

capitalismo, focaliza suas análises na produção do gênero a parir da sexualidade. 

Em se tratando da educação o referencial a autores como Foucault, tem disso a referência 

para compreensão histórica da política da sexualidade, se distanciando das estruturas 

teóricas de poder definidas dentro da teoria marxiana. 

 Nesses termos e para pensar o campo educacional podemos entender que a 

sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, representações, símbolos, 

convenções... Processos profundamente culturais e plurais” (LOURO, 2000, p.6). A 

sexualidade também pode ser compreendida como o desejo afetivo, emocional, sexual 

que opera as relações pessoais e interpessoais e nos coloca em processos indenitários de 

auto reconhecimento. Nas palavras de Foucault: 

Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
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filantrópicas (...) o dito e o não-dito são elementos do dispositivo. O dispositivo 

é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos (Foucault, 1993, p.244) 

 Todavia, como dito essa visão não é consensual, divergentes entre si as feministas 

norte-americanas e as inglesas, procuraram explicações no marxismo para embasar suas 

análises de gênero, no entanto as inglesas vindas de uma tradição mais ortodoxa do 

marxismo por vezes penderam a determinismos, no interior do marxismo, o conceito de 

gênero foi por muito tempo tratado como subproduto de estruturas econômicas mutantes: 

o gênero não tem tido o seu próprio estatuto de análise. 

 Ou seja, a questão econômica baseada na classe nebulou as referências baseadas 

em gênero e classe, o terceiro momento do gênero como categoria analítica da história foi 

realizado pelas feministas influências pelo pós-estruturalistas como Freud e Lacan, 

interessados em explicações para além do patriarcado e das relações produtivas de classe 

elas buscava a compreensão das identidades de gênero, com as contribuições da 

psicologia. 

As duas escolas se interessam pelos processos através dos quais foi criada a 

identidade do sujeito; as duas centram o seu interesse nas primeiras etapas do 

desenvolvimento da criança com o objetivo de encontrar indicações sobre a 

formação da identidade de gênero (SCOTT, 1989, p. 21). 

A abordagem pós-estruturalista está focada na linguagem e em investigar nos 

primeiros anos de vida da criança a formação das identidades, nesse sentido o gênero nas 

experiências humanas é produto dos conflitos edipianos e das referências de masculino e 

feminino, “para os pós-estruturalistas linguagem não designa unicamente as palavras, mas 

os sistemas de significação, as ordens simbólicas que antecedem o domínio da palavra 

propriamente dita, da leitura e da escrita” (SCOTT, 1989, p. 22). 

É nesse viés que as reflexões do gênero incorporam gênero e classe, a trajetória 

da categoria gênero na historiografia da produção de saberes sobre as diferenças sexuais 

focalizou a desnaturalização das desigualdades entre os sexos, buscando tencionar as lutas 

políticas das mulheres por lugares de representatividade e legitimada para seu grupo 

social.  

Os LGBT num dado momento histórico mais recente, reivindicam uma educação 

mais libertária e atualizada nesse sentido, fizeram de maneira análoga aos primeiros 

esforços feministas de transformar as relações de poder patriarcal, focalizando a luta pela 

liberdade sexual na não patologização da sexualidade e na luta contra as formas de 
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opressão homofóbicas baseadas nas violências de gênero, essa é uma reinvindicação 

central na pauta destes movimentos sociais voltados para as políticas educacionais. 

Nos parece necessário relembrar a articulação entre gênero, sexualidade e 

educação de formas paralelas e relacionadas nas lutas por garantias de direitos das pessoas 

da diversidade no Brasil, visando compreender como os processos de exclusão sistêmicas 

na sociedade brasileira se dão no campo da educação reproduzindo as violências da lógica 

social.  

A educação então é o instrumento central de superação da LGBTfobia no Brasil, 

somente por meio dela a discriminação e o ódio podem ser superados e transformados em 

aceitação e garantia de direitos para a população LGBT, nesse sentido, as lógicas de 

violações de direitos só podem ser desarticuladas com uma educação que vise transformar 

a heteronormatividade, que permita que as diferente expressões de gênero sejam 

vivenciadas na escolas, que o combate a LGBTfobia seja  parte dos conteúdos trabalhados 

na escola. Esse panorama de reinvicações para o campo da educação tende a caminhar 

com a agenda as políticas educacionais feministas pois, por vezes não se respaldam na 

sexualidade propriamente dita, mas na expressão sexual do gênero subalternizado, 

feminino, em relação a oposição masculina.  

Não há como por exemplo entender o que apontam pesquisa do mapa da violência 

homofóbica no brasil (2013), sem se questionar a que identidade de gênero é perseguida 

e estigmatizada nos casos cruéis de morte e espancamento de LGBT, e nas violências 

correlatas, sejam psicológicas, verbais ou sutis, é urgente que no Brasil os sistemas de 

ensino estejam preocupados com a morte de estudantes devido a sua orientação sexual. 

De acordo com o Relatório realizado pela Secretaria de Educação da Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – (ABGLT) que 

entrevistou adolescentes e jovens LGBTs, notou-se que 68% já foram agredidos/as 

verbalmente na escola por causa de sua identidade/expressão de gênero. 25% foram 

agredidos/as fisicamente na escola por causa de sua identidade/expressão de gênero. 56% 

dos/das estudantes LGBT foram assediados/as sexualmente na escola. Diante dessa 

realidade, os movimentos LGBTs vêm reivindicando junto ao Estado políticas públicas 

de enfrentamento a LGBTfobia, em especial no ambiente escolar, no qual o jovem LGBT 

amarga as primeiras situações de preconceito fora do espaço familiar e da comunidade 

em que está inserido, que pode se tornar a causa de vários danos, entre eles, afetar 
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diretamente os processos de aprendizagem quanto no convívio social (CALIXTO; 

FRANÇA, 2016).  

O Relatório de violência contra homossexuais no Brasil, traz definição de 

homofobia bastante próxima do definido pelo movimento, isso se dá em razão da inclusão 

de políticas públicas no primeiro mandado do Governo do Partido dos trabalhadores, no 

poder executivo. Assumiu-se que a homofobia possui várias formas, que abrange muito 

mais do que as violências tipificadas pelo código penal. Ela não se reduz à rejeição 

irracional ou ódio em relação aos homossexuais, pois também é uma manifestação que 

qualifica o outro como contrário, inferior ou anormal. Devido à sua diferença, esse outro 

é excluído de sua humanidade, dignidade e personalidade (BRASIL, 2016). É com esse 

entendimento que torna-se obrigatório o artigo 205 da Constituição Federal. A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

A partir dessa definição o Estado brasileiro tem pautado suas políticas de combate 

as discriminações contra a população LGBT, seja para enquadrar o perfil das vítimas e 

seus agressores, ou para orientar diretrizes educacionais e propor ações dentro de 

programas do governo. 

Assim sendo, no próximo capítulo traremos o percurso metodológico da 

realização desta pesquisa, dito isso, segue o próximo capítulo deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

Capítulo 2 
 

2.1 Recursos Metodológicos 
 

 Este capítulo busca descrever o percurso metodológico de realização da pesquisa 

e busca responder a seguinte questão orientadora: De que forma a experiências 

acumuladas na formação acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade de Brasília 

e do ativismo no movimento LGBT  requalificam minha atuação como futuro educador 

e/ou gestor de políticas educacionais? Em que medida meu percurso singular na UnB 

pode ser visto como um diferencial positivo como futuro pedagogo? E tem por objetivo 

remontar percurso acadêmico do autor e a relação deste com o movimento LGBT no 

distrito Federal, afim de fornecer subsídios para a construção de políticas públicas 

educacionais em âmbito Distrital e Nacional por meio das Conferências de Humanos e 

LGBTs. 

A pesquisa se utilizou análise documental do relatório final da 3ª Conferência 

Nacional de Políticas Públicas de Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais, como técnica de coleta de dados para a sua realização. A análise 

documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986).  

A inserção deste pesquisador temáticas da diversidade sexual e diversidade de 

gênero na política educação, se deu mediante as experiências acadêmicas do curso de 

Pedagogia,  nesse sentido relato a atuação de estágio docente na Diretoria da Diversidade 

– DIV-UnB, e a participação na pesquisa em direitos Humanos do Núcleo de Estudos 

para a Paz, NEP-UnB, e finalmente a atuação como delegado eleito pelo Distrito Federal 

para participar da Nacional de Direitos Humanos e LGBTs. 

Ao decorrer do percurso acadêmico, a inserção no campo das políticas públicas se 

mostrou necessária ao desenvolvimento acadêmico e pessoal deste pesquisador, nesse 

sentido a participação da pesquisa em direitos humanos na UnB, no programa em Direitos 

Humanos CEAM-UnB, trabalho este desenvolvido junto ao NEPEM-CEAM, sob 

orientação da Professora Nair Bicalho, permitiu contato direito com as questões de 

educação em direitos humanos sendo este um dos eixos de discussão deste trabalho. 
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. Outro ponto de inserção no ativismo com relações as políticas educacionais, 

ocorreu na experiência em estágio na Diretoria da Diversidade DIV-UnB, mais 

especificamente no campo da educação, combate a LGBTfobia na UnB. Por meio da DIV, 

e do engajamento no movimento houve a oportunidade de representar o Distrito Federal 

nas Conferências Distritais de Direitos Humanos (CDDH) e Conferência Nacional de 

Direitos Humanos (CNDH) e LGBTs, permitindo a atuação direta deste pesquisador nos 

mecanismo de participação social e de construção de propostas políticas para a educação 

pensadas na valorização da vida de LGBTs. 

 Como se depreende, essa pesquisa não se propões neutra, está intimamente 

vinculada ao percurso teórico-metodológico do Projeto acadêmico do curso de pedagogia 

da Faculdade de Educação (FE), se respalda também ao histórico da vivência deste 

pesquisador como ativista do movimento LGBT no Distrito Federal, com o compromisso 

de construção de políticas educacionais para a diversidade e para uma educação baseada 

nos direitos humanos e na defesa da diversidade sexual e de gênero em cursos de 

formação de professores. Assume, portanto mostrar a contribuição de percurso para a 

formação deste pedagogo. 

O projeto acadêmico da faculdade de Educação constitui o atual currículo do 

Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, no diurno, entrou em vigor com a 

resolução número 2/88. Após longo processo de reformulação o projeto acadêmico surge 

como mérito principal da formação do tema no magistério para o ensino fundamental em 

2002. 

Embora com análise propositiva desse documento buscou-se relacionar a visão de 

sociedade e mundo acelerada e definida pela velocidade de produção de conhecimentos 

que tornam as competências e habilidades por vezes obsoletas e ultrapassadas ao longo 

da vida profissional dos educadores. O currículo da faculdade de Educação em curso, mas 

em reformulação (2017) propõe natureza do trabalho educativo significa cada vez mais 

aprender, compartilhar saberes e produzir conhecimentos (Projeto Acadêmico/FE, 2002 

p. 2). 

Segundo consta no documento em vigor a base de formação do pedagogo na UnB é 

constituída pelos seguintes princípios: 

1. Respeito à igualdade de direitos e de não discriminação, sob quaisquer de suas 

formas; 
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2. Preocupação com a promoção da igualdade de condições de acesso à educação 

e à cultura bem como a garantia do respeito e permanência nos 

estabelecimentos/organizações que as promovem; 

3. liberdade de expressão; 

4. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e tolerância com as 

diferenças; 

5. liberdade de ensinar, pesquisar e divulgar o saber; 

6. gestão democrática; 

7. permanente articulação com a comunidade e em especial com as agências 

empregadoras e as redes de aprendizagem (Projeto Acadêmico/FE, 2002 p. 5). 

Como princípio, busca-se constituir uma identidade profissional docente baseada 

em formar educadores capazes de intervir na realidade, através de uma atuação 

profissional crítica, contextualizada, criativa, ética, coerente e eficaz, buscando a plena 

realização individual e coletiva (Projeto Acadêmico/FE, 2002 p. 9). 

Sob esta orientação, pressupõe-se que os projetos desenvolvidos desde o início da 

graduação estejam voltados para a construção de conhecimentos articulados a pesquisa, 

ensino e a extensão; em conjunto com as reflexões dos temas da educação abordados nas 

matrizes de conhecimento das matérias ofertadas. Nesse sentido o processo de construção 

desta pesquisa está aliada a proposta teórico-metodológica do percurso da licenciatura em 

pedagogia, posto ser resultado como dito na memória de disciplinas cursadas Ensino de 

História, Identidade e Cidadania; participação breve em grupos de pesquisa, 

GEPPHERH1 e NEPEM2, resulta também de uma experiência no campo das políticas 

públicas com a população LGBT, seja por meio da DIV ou na contribuição em 

Conferências Distritais. 

Aceito este preambulo, que situa as bases que orientam também a atuação no 

estágio supervisionado – Projeto IV, 1 e 2, segue o detalhamento do percurso realizado 

na pesquisa. 

                                                 
1 Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas, História, Educação das Rrelações Raciais e Gênero. 

Disponpivel em: <http://gepphergunb.blogspot.com.br/>. 
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2.2 Detalhamento: Percalços e percursos da pesquisa. 
 

O primeiro momento da pesquisa é dedicado a localizar a proposta teórico 

metodológica do curso de licenciatura em pedagogia na produção deste trabalho que se 

desenvolvendo ao longo da graduação em projetos, segundo a proposta curricular (2002), 

os projetos constituem-se de momentos de articulação prático-teórica, superando a 

concepção de estágios de final de curso por um processo orgânico de acompanhamento e 

vivência dos processos educativos, propões relacionar a vida a produção científica. 

A pesquisa se  desenvolve no contexto dos estágios obrigatórios de licenciatura, 

projetos 4.1 orientados pela professora Sônia Salles Marize, se utiliza da observação 

participante, segundo Gil (1991), "a pesquisa participante, assim como a pesquisa ação, 

caracteriza-se pela interação entre pesquisadores e membros das situações investigadas, 

esse tipo de pesquisa permite conceber o objeto como reflexivo, atuante e produtor de 

conhecimento, se estabelece uma relação de dialética entre objeto e pesquisador. 

Participação como estagiário da Diretoria da Diversidade DIV-UNB, 

especificamente na coordenação da diversidade sexual e de gênero, coordenada na época 

por Thiago Magalhães, atuando com ações político pedagógicas voltadas ao combate à 

evasão de estudantes em vulnerabilidade social devido a condição de pertencimento as 

sexualidades dissidentes, por essa atuação na universidade pude me inserir no grupo de 

trabalho da comissão organizadora da 5ª Conferência Distrital de Direitos Humanos, 

vinculada à Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH do governo do distrito federal, 

atuando diretamente na construção de diretrizes e políticas educacionais voltadas para o 

combate a homofobia na educação, nos níveis básicos e superior, aleito como delegado 

da conferência distrital participar de uma experiência de democracia participativa 

propondo, sistematizando e elencando propostas pertinentes a combate as violações de 

direitos humanos e princípios emancipatórios para a educação. 

A experiência foi e grande aprendizado no campo da pesquisa e foi com este 

percurso que continuo este estudo. Segue parte dos resultados e análises. 
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Capítulo 3 
 

3.1 Políticas educacionais para a população LGBT.  
 

Este capítulo tem por objetivo descrever as políticas para a população LGBTs no 

âmbito nacional, a partir da aproximação do movimento LGBT das agendas políticas do 

Ministério da Educação e busca investigar em que medida existem normas, decretos e leis 

que ancoram a prática docente de professores quando se propões trabalhar com as 

temáticas de gênero e sexualidade na educação. 

As pesquisas de Vianna (2012) detalham a introdução das categorias gênero e 

diversidade sexual nas políticas educacionais no Brasil em especial no governo de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2010) em seus dois mandatos presidenciais, inicialmente 

voltadas para o currículo e na formação docente. 

Políticas públicas podem aqui ser entendidas a partir de Secchi (2012), que as 

define como uma ação elaborada estrategicamente pelo Estado e  diretrizes que buscam 

resolver um problema público, Vianna (2012) afirma que o exame dos processos de 

construção das políticas públicas educacionais exigem a identificação das retificações dos 

grupos alvos da política, ou seja  políticas públicas também podem ser consideradas como 

o Estado em ação, promovendo ações concretas na forma de um governo por determinado 

período. E, no caso aqui em questão, busca-se verificar se há relação com as demandas 

do movimento LBGT. 

O diálogo estabelecido a partir do histórico do movimento LGBT, permitiu o que 

segundo Vianna (2012) criasse uma rede imensa com diversos protagonistas e posições 

políticas distintas, aglutinando demandas, e reinvindicações junto ao Ministério da 

Educação – (MEC). A partir dessa aproximação com o Estado, propõe-se uma agenda 

específica para se trabalhar os temas da diversidade na escola e na política educacional o 

Ministério da educação buscou investir em formação docente, orientado pelas demandas 

da comunidade LGBT. Não foi sem razão, devido às visões binárias pautadas na 

sexualidade hegemônica, e falta de conhecimento e formação sobre as dinâmicas 

identitárias diferenciadas, a rejeição contrabalanceou o desenvolvimento e foi 

escandalosamente anunciada na mídia. Como mostra a matéria do Jornal o Globo de 
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12/05/20113, que relata a rejeição das alas conservadoras do poder legislativo para as 

propostas do Kit gay.  

Vianna (2012), afirma que no final de 2003, durante o XI Encontro Brasileiro de 

Gays, Lésbicas, Transgêneros (EBGLT), em resposta a pressão do movimento LGBT, o 

governo, através de representante da Secretaria de Direitos Humanos (SDH), apresentou 

como proposta a produção de cartilhas para orientar a sociedade acerca da comunidade 

LGBT.  

O movimento rejeito a proposta e exigiu a construção de políticas públicas que 

tratassem do tema, a partir desse momento se estreitou a relação entre setores do governo 

e ativistas. 

Foram criadas novas institucionalidades no âmbito específico da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). Com o objetivo 

de enfrentar várias dimensões da desigualdade por meio da articulação de programas de 

combate à discriminação sexual com projetos de valorização da diversidade étnica 

(BRASIL, 2014, p.1). 

Com a inauguração da secretaria temas antes marginalizados da pauta 

governamental começaram a ser negociados durante a elaboração de algumas políticas 

públicas da educação, visto que esta secretaria foi responsabilizada por criar uma agenda 

voltada para a inclusão da diversidade. Entretanto mesmo constantes tentativas de realizar 

Fóruns, Conferências e outros mecanismos de regulação e controle social ampliando a 

participação da sociedade civil, reunindo gestores dos sistemas do sistema de ensino, 

autoridades, locais, representantes de movimentos, organizações sociais. 

Mesmo com o programa Brasil sem Homofobia4 na sociedade brasileira, 

Programa de combate a Violência e a discriminação contra LGBTs e promoção da 

Cidadania Homossexual, política cuja pauta principal era o diálogo do movimento LGBT 

com o Ministério da Educação, pela primeira vez uma agenda LGBT que havia sido aceita 

                                                 
3 disponível em <http://glo.bo/1TB2Ndc,>. 
4 São seis ao todo cadernos didáticos e constituem o material da/do estudante. O ideal é que cada estudante 

tenha seus próprios exemplares. Eles não têm uma estrutura fixa, mas cada número trabalha um tema 

importante na área dos direitos da população LGBT (o que é ser mulher e o que é ser homem; orientação 

sexual; diversidade sexual; homofobia; direitos; relações familiares) e tem um texto de fundo, textos 

menores e disparadores de jogos, além de desenhos e cartuns que não são apenas ilustrações, mas 

enriquecem o tema e geram reflexões.<http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-

content/uploads/2015/11/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec1.pdf>. 

http://glo.bo/1TB2Ndc
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec1.pdf
http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2015/11/kit-gay-escola-sem-homofobia-mec1.pdf
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na concepção de políticas públicas do processo participativo da sociedade civil. 

Amenizou o enraizamento de representantes heterossexuais, nos processos de decisão 

educacional, o reconhecimento dessa problemática fez com que, paralelo a essa política 

educacionais outras fossem consideradas. 

Joca (2010), afirma que a secretaria de Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SDH) e a secretaria de Justiça financiam Centros de Referência LGBT, para atendimento 

psicossocial e jurídico para pessoas que sofreram algum tipo de discriminação e/ou 

preconceito em virtude de sua orientação sexual. Foram realizadas, também, capacitação 

dos professionais do direito, advogadas/os, no sentido de instrumentalizá-las/los quanto 

a jurisprudência referente as questões dos direitos das pessoas LGBTs, nome social, 

combate a violências e discriminações pela orientação sexual por exemplo. 

Tanto os Centros quanto as capacitações são coordenados e executados por 

prefeituras, estados e ou a sociedade civil organizada, geralmente, por organizações não-

governamentais LGBTs, submetidas a concorrência através de editais públicos. O 

ministério da Cultura desde os anos de 2005, passou a lançar anualmente editais para o 

apoio a realização de eventos cultuais com referência à cultura LGBT, dentre esses 

eventos, ocorre no Brasil a maior parada do orgulho LGBT do mundo.   

Essas paradas são um exemplo de mobilização de milhões de cidadão e cidadãs 

em nosso país que exigem a igualdade de direitos e a criminalização da homofobia e 

lgbtfobia, como o previsto na PLC 122/2006. O PLC 122 altera a Lei 7.716/1989, que 

tipifica “os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 

ou procedência nacional (SOUSA, 2013). O projeto inclui entre esses crimes a 

discriminação por gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero 

No Brasil temos então, marcos relevante na política e na política educacional para 

a comunidade LGBT, Conforme determinam vários autores (2013); Brito (2010); Freitas 

(2010); Mello (2010); Pedrosa (2010), para melhor compreensão segue, análise destes 

marcos e leis. 

 

3.1.2 Marcos legais da educação para a população LGBT. 
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A Lei maior, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 

de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e a base da educação nacional e aborda 

desde os princípios e fins da educação entre destaca-se  

I – Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

IV -  Respeito a liberdade e apreço a tolerância 

  Da mesma forma e alinhada a essa orientação os Parâmetro Curriculares 

Nacionais – (PCN), que trata dos temas de diversidade sexual e de gênero são abordados 

como temas transversais, contudo, o termo orientação sexual é entendido nos PCN como 

sinônimo de educação sexual, organizada em três blocos de temas do corpo: matriz da 

sexualidade; relações de gênero; prevenção da DST/AIDS, não há elementos para se 

compreender as singularidades específicas expostas no primeiro capítulo que definem os 

LGBTs como elementos de políticas específicas de ações afirmativas das políticas 

educacionais.  

O Decreto nº 5.397, de 22 de março de 2005, dispõe sobre a composição, a 

competência e o funcionamento do Conselho Nacional de Combate à Discriminação – 

CNCD, o qual compete compor, acompanhar e avaliar as políticas públicas afirmativas 

de promoção da igualdade e de proteção dos direitos de indivíduos e grupos sociais 

étnicos afetados por discriminação racial e demais formas de violência. Esse conselho é 

composto por além de órgão ministeriais, representantes e entidades e organizações não 

–governamentais da população negra, indígena, e o segmento LGBT, estabelecendo se 

combinado com os dois anteriores respalda ações educacionais de combate as 

discriminações que ocorrem na sociedade brasileira. 

 A Portaria nº. 4032, de 24 de novembro de 2005, instituiu o Grupo de Trabalho 

para acompanhar a implementação do Programa Brasil sem Homofobia no Ministério da 

Educação. Além de outras finalidades esse GT propõe “a formulação de ações que 

garantam o direito a educação da população LGBT e que promovam o respeito a 

diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero nos sistemas educacionais”. 

Da mesma forma a Portaria nº 928, de 26 de abril de 2006, que designa membros 

representantes de diversas instituições governamentais e não governamentais, além de 

instituições de Ensino –Superior (IES) para compor o Grupo de Trabalho de 
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acompanhamento da implementação do esse programa Brasil sem Homofobia no 

Ministério da Educação. 

Que seja, nota-se que o amparo jurídico que houve acompanha as ações 

governamentais, como mostra os documentos mais próximos da escola os PCN, tangencia 

com o assunto e o mais grave, é o que se vive hoje 2017, a reconstrução do documento 

que será parâmetro para todo o sistema de ensino no Brasil no futuro. Denominada  

BNCC, Base Nacional Curricular Comum com fortes lobbies religiosos, principalmente 

contra os avanços da inserção das temáticas de orientação sexual e diversidade de gênero, 

em matéria publicada na Agencia Brasil de Comunicação, disponível em:  < 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2017-04/mec-retira-termo-orientacao-

sexual-da-versao-final-da-base-curricular> , relata a retirada dos referidos termos do 

corpo textual. Não obstante compromissos já assumidos pelo Brasil em governos 

anteriores. 

Em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi lançado o Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH) I, elaborado pelo ministério da Justiça e pela 

secretaria de Estado e Direitos Humanos que posteriormente se tornaria a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República e atualmente Ministério dos Direitos 

Humanos. O plano Nacional de Direitos Humanos foi criado para tender a uma demanda 

da Conferência Mundial dos Direitos Humanos em 1993, Viena, com objetivo de 

identificar os principais obstáculos a promoção e proteção dos Direitos Humanos no  

Brasil, eleger prioridades e apresentar propostas concretas de caráter administrativo, 

legislativo e político-cultural para equacionar os problemas mais graves que dificultam a 

realização dos Direitos Humanos (BRASIL, 2009, p.188). 

O PNDH I ainda muito singelo não apresentou nenhuma proposta específica para 

a comunidade LGBT mas abriu uma brecha para a inclusão destas temática e o governo, 

com a pressão do demandantes posteriormente com os plano seguintes. 

Em 2002 foi lançado o Programa Nacional de Direitos Humanos II, ainda no 

governo de FHC. Nessa nova versão, a atenção as demandas da população LGBT adquire 

maior destaque, aparecendo em diversos eixos na forma de ações específicas, nos campos 

da saúde, educação e trabalho, por exemplo, o tópico orientação sexual integrante do eixo 

garantia de direito à liberdade, traz cinco ações específicas e um tópico intitulado Gays, 
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Lésbicas, Bissexuais, Travestis, apresentando 10 ações dentre as quais destacam-se três 

especificamente articulados, a formação por meio da formação de profissionais a saber: 

242. Apoiar programas de capacitação de profissionais de 

educação, policiais, juízes, operadores e direito em geral para 

promover a compreensão e a consciência ética sobre a diferenças 

individuais e a eliminação dos estereótipos depreciativos com 

relação aos LGBTs; 

245. Estimular a formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas, públicas para a promoção social e econômica 

da comunidade LGBT; 

246. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a 

resolução de conflitos relacionados a livre orientação sexual, com 

o objetivo de prevenir atitudes hostis e violentas; 

A despeito do seu ineditismo, o PNDH II não foi um instrumento eficaz, sequer 

acionado em seus 7 anos de vigência para garantir direitos sexuais que estão fora da norma 

heterossexual. Sua existência não foi suficiente, para fazer pressão sobre o Congresso 

Nacional, por exemplo, para fazer garantir as leis que assegurem a criminalização da 

homofobia. Há de se fazer pesquisas mais aprofundadas para um compreensão mais 

acurado dos reais obstáculos interpostos para afim da já anunciada característica 

conservadora de viés patriarcal da sociedade brasileira. 

Um passo qualitativamente superior a promoção de materiais a respeito de LGBTs 

no espaço da escola foi dado a partir de 2008 com a realização da Conferência Nacional 

DE Educação Básica (CONEB/2008) e da Conferência LGBT, agregando nesse processo 

a participação da sociedade civil na formulação das propostas desenvolvidas no âmbito 

desta conferencias.  

A CONEB 2008 e contou com delegados de todos os Estados e do Distrito Federal, 

anteriormente a Conferencia Nacional foram realizadas Conferencias estaduais 

preparatórias, que reuniram, gestores, representantes da sociedade civil e profissionais da 

educação, o que é relevante para aqui o eixo IV- Inclusão e Diversidade n Educação 

Básica, no qual são apresentados propostas relativas aos temas educação e educação das 
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relações-étnico raciais, educação indígena e educação e diversidade sexual, e relação a 

diversidade sexual são apontadas ações para as políticas de educação, a saber: 

Realizar constantemente a análise em livros didáticos e paradidáticos utilizados 

pelos professores nas escolas, conteúdos e imagens, para evitar  discriminações de gênero 

e diversidade sexual, quanto isso for constatado, retirá-los de circulação; 

Desenvolver e ampliar programas de formação inicial e 

continuada em sexualidade e diversidade, visando superar 

preconceitos, discriminação, violência sexistas e homofóbica no 

ambiente escolar, e assegurar que a escola seja um espaço 

pedagógico, livre e seguro para todas/todos, garantindo a inclusão 

e a qualidade de vida; 

Rever e implementar diretrizes, legislações e medidas 

administrativas para os sistemas de ensino promoveram a cultura 

do reconhecimento da diversidade de gênero, identidade de 

gênero e orientação sexual no cotidiano escolar; 

Garantir que a produção de todo ou qualquer matéria didático-

pedagógico incorpore a categoria gênero como instrumento de 

análise, que não se utilize de linguagem sexista, homofóbica e 

discriminatória; 

Inserir os estudos de gênero e diversidade sexual no currículo das 

licenciaturas; 

 Um estudo aprofundado sobre a identificação das principais pautas do movimento 

LGBT, foi um dos eixos sugeridos, há de verificar a atualidade dada as políticas 

educacionais por grupos minoritários. 

A Conab (2008) assim como a Conferência Nacional de Educação (2010), 

ocorrida no DF, possuem textos bem diferentes.  

A conferência Nacional LGBT, foi realizada em junho de 2008 com a presença de 

1118 participantes, sendo 569 representantes do poder público e da sociedade civil, 108 

convidados e 441 observadores (BRASIL, 2008, p. 313-314). Com o resultado de grupo 

de trabalho composto por 112 participantes, foram aprovadas 60 deliberações no eixo 

educação, com temas sobre fomento à pesquisa produção de matérias didáticos e para 
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didático que promovam o reconhecimento e o respeito a diversidade sexual, e identidade 

de gênero, bem como a criação de coordenações específicas para LGBTs no Ministério 

da educação. 

Foram pautadas discutidas, de forma não tão articulado o conquistado pelos 

LGBTs, e também pelos negros e negras, indígenas, é um esforço redobrado, pelo o tema 

que precisa ser feito, estudos, o que já é visível por exemplo, como o plano Nacional do 

Livro Didático (PNLD) de História, que em seus editais, os debates de 2008, 

desapareceram nas camadas de 2011 e 2014 (AlSERVOZ, 2015). 

Nos indícios que aparecem em maiores pesquisas, permite inferir que no caso dos 

LGBTs, a situação é mais gritante do que em relação para a educação das relações étnico-

raciais, por exemplo, afinal as populações negra conseguiu pela pressão do movimento 

negro que a Lei 10639/2003 incidisse e alterasse o artigo 26 da LDBEN 9394/96 e 

tornasse obrigatório o ensino de História da África de Cultura Afrobrasileira e com a Lei 

11.645/2008  que ensinasse também a obrigatoriedade da História Indígena (GARCIA, 

2007). 

Assim sendo menos amadurecido o movimento LGBT, apesar do marco legal 

apresentado, encontra-se razoavelmente desamparado na LDBEN, da mesma forma não 

tão articulado, o Plano Nacional de Educação: Diretrizes e estratégias de educação. No 

contexto da participação da sociedade civil,  passou por etapas estaduais e municipais, na 

lógica da gestão democrática, e tem em seus texto algumas das propostas contidas na 

Conferência Nacional de Educação de 2010 que nos eixo XI – Justiça Social Educação e 

Trabalho contemplam 25 propostas para o tema de gênero e diversidade sexual, número 

bem maior comparado as propostas da Cconferência de 2008, seguramente a participação 

dos ativistas LGBTs nas Conferência de Educação de 2010 fez com o que o número de 

proposta toma-se um corpo mais expressivo, decorrente do fruto da participação e 

articulação com representantes do governo e demais atores sociais, essa configuração foi 

decisiva,  a aprovação do número de propostas variou de maneira a aumentar a inserção 

dos temas na política educacional, dentre as quais são relevantes: 

1. Introduzir a garantir a discussão de gênero e diversidade sexual na política de 

valorização e formação inicial e continuada das/dos profissionais da educação 

nas esferas federal, estadual e municipal, visando o combate ao preconceito 
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das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgênero e 

mulheres; 

2. Construir uma proposta pedagógica sobre gênero e diversidade sexual para 

nortear o trabalho na rede escolar de ensino e das políticas públicas de 

educação, presentes no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e   Direitos 

Humanos de LGBTs, lançado em 2009; 

3. Criar Grupos de trabalho permanentes nos órgãos gestores da educação dos 

diversos sistemas, para discutir, propor e avaliar políticas educacionais para a 

diversidade sexual e relações de gênero, compostos por representantes do 

poder público e da sociedade civil; 

Por fim, Visto a quantidade de decretos, leis e conferências ocorridas no Brasil nos 

últimos 20 anos para tratar das temáticas da inclusão da diversidade sexual e de gênero 

na educação, é possível afirmar que a aproximação do movimento LGBT por meio da 

atuação de governos que articulam mecanismos de participação social da sociedade civil, 

possibilitou, a criação de propostas e diretrizes para atender demandas específicas de 

problemas público da violência contra a diversidade, tem ganhado força no últimos anos, 

apesar da onda conversadora de alas política do Estado, como as ligadas a setores 

religiosas e econômicas. Como mostra matéria do jornal O Globo de 26/03/20175, 

tratando do posicionamento da bancada religiosa cristã a respeito da inserção destes temas 

no MEC. 

Do ponto de vista legal, há sim documentos produzidos por vezes em parceria com 

o movimento LGBT que respaldam a prática do professor em sala de aula quando 

sensibilizados por elas; no entanto, é necessário mais do que sensibilidade dos professores 

para que a LGBTfobia seja superada,  a compreensão da repressão e ódio a LGBTs na 

educação não pode deixar de ser entendida como um imperativo cultural, e as normas 

servem para respaldar a prática do professor e garantir que o governo mantenham 

formação inicial e continuada visando instrumentalizar os professores para a adequada 

atuação na área. 

 As políticas educacionais que respaldam a prática docente de professores nos 

temas da diversidade têm se mostrado necessária, no entanto ainda são poucas e seus 

conteúdos não tem refletido na prática ações concretas em âmbito nacional que reflitam 

                                                 
5 disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/poder-em-jogo/post/bancada-evangelica-diz-que-

diversidade-de-genero-nao-e-assunto-do-mec.html>, 

http://blogs.oglobo.globo.com/poder-em-jogo/post/bancada-evangelica-diz-que-diversidade-de-genero-nao-e-assunto-do-mec.html
http://blogs.oglobo.globo.com/poder-em-jogo/post/bancada-evangelica-diz-que-diversidade-de-genero-nao-e-assunto-do-mec.html
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de forma análoga os esforços do movimento LGBT em desconstruir a LGBTfobia 

institucional. As forças conservadoras da sociedade na educação, como por exemplo, 

projetos como a escola sem partido, e o movimento brasil livre, que são movimentos do 

neoconservadorismo, interferem para impedir que as orientações do PNDHII, o PNE, o 

PCN, para que sejam cumpridos. 

 Os PCNs se tornaram ainda neste processo, o primeiro documento no Brasil a 

começa a abordar sobre sexualidade na educação, como destacado por Gomes (2016). 

Nesse sentido, a partir dos anos 80 o Brasil passou a discutir muito mais a sexualidade e 

a homossexualidade em várias instâncias sociais, inclusive na escola, o Ministério da 

Educação passou a estimular projetos de educação sexual (LOURO, 2008). 

 No entanto deve-se ressaltar que as inclusões das temáticas LGBTs nas políticas 

educacionais só ocorreram após as recomendações das Conferências das Nações Unidas 

e a mobilização da sociedade civil organizada, em especial a Conferência Internacional 

sobre População de Pobreza e Desenvolvimento (1994), a II Conferência Mundial sobre 

Mulheres (1995) e a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância (2001), as quais o Brasil signatário 

(GOMES, 2016) 

 Por fim, como demonstrado os marcos das políticas educacionais para a inserção 

das temáticas de gênero e sexualidade, só puderam ocorrer no Brasil em decorrência de 

dois fatos, o primeiro relacionado as Conferências da ONU, que impulsionaram o Brasil 

a realizar políticas específicas para os LGBTs e segundo e mais relevante, a  Luta do 

Movimento LGBTs no Brasil, destaco como resultado deste trabalho no próximo capítulo 

as Conferências Distritais de Direitos Humanos e Conferência Nacional de direitos 

Humanos e LGBTs, para o combate de violências e discriminações que atentam contra a 

vida das minorias sexuais no Brasil.  
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Capitulo 4 

 
 

 Este capítulo tem por questão entender em que medida as Conferências 

promovidas pelo Brasil garantem a participação do movimento LGBT nas definições das 

políticas públicas educacionais e objetiva articular o relato da participação deste autor 

com os dados do relatório final da CNDH e LGBT, a partir da experiência como delegado 

e ativista do movimento LGBT, e verificando o conteúdo deste documento afim de 

entender se as propostas do eixo de educação em direitos humanos estão conseguindo 

contemplar as demandas de combate  a LGBTfobia na educação. 

4.1. Conferência Distrital de Direitos Humanos e LGBT 
 

Realizada entre 11 e 12 de março de 2016, a 5ª Conferência Distrital de Direitos 

Humanos aprovou 115 propostas de políticas públicas. A Conferência realizou dois 

processos eleitorais, os quais definiram representantes do Distrito Federal na Conferência 

Nacional de Direitos Humanos e, também, integrantes da sociedade civil do Conselho 

Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos (CDPDDH), para o biênio 2016-

2018. 

Durante a Conferência, foram eleitos 35 delegados, sendo 13 do poder público e 

22 da sociedade, e 11 suplentes, para representar o Distrito Federal na 12ª Conferência 

Nacional de Direitos Humanos, a ser realizada no período de 27 a 29 de abril de 2016, no 

Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Foi observada não só a proporção 

de 60% para a sociedade e de 40% do Estado, como outros quesitos de diversidade como 

gênero, raça, orientação sexual. 

A lista dos representantes eleitos está publicada no site do CDPDDH. Ainda, 

durante no final da Conferência foram eleitos 16 titulares e 12 suplentes para representar 

a sociedade no Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, cujos 

nomes podem ser acessados no site do CDPDDH. 

No decorrer da Conferência o movimento LGBT do Distrito federal se dividiu 

estrategicamente para participar de todos os eixos temáticos na tentativa de incluir em 

todos os temas as pautas de combate as discriminações homofóbica. 
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A Conferência foi dividida em eixos dos grupos de trabalho e temas: participação 

política, controle social das políticas públicas de direitos humanos, liberdade de expressão 

e direito à comunicação, educação em direitos humanos, pacto federativo e 

responsabilidades institucionais, garantia e universalização de direitos, sistema nacional 

de direitos humanos para implementação da terceira versão do Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-3), enfrentamento da violência motivada por diferenças de 

gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero e situação de 

vulnerabilidade, enfrentamento ao extermínio da juventude negra, enfrentamento à 

criminalização dos movimentos sociais e defesa dos direitos dos defensores de direitos 

humanos, memória, verdade e justiça, desenvolvimento e direitos humanos, 

compromissos institucionais com as políticas de reparação, ações afirmativas e promoção 

da igualdade, promoção dos direitos humanos civis, econômicos, sociais, culturais e 

ambientais, estratégias de mobilização e promoção dos direitos humanos. 

Dentre as propostas aprovadas no texto base da 3ª Conferência Nacional de 

políticas públicas de direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(2016), destaco os mais relevantes para a comunidade LGBT no que se refere ao direito 

a educação: 

Criar fóruns e espaços de discussão e reflexão sobre a ampliação 

dos direitos políticos e a democratização da democracia, 

envolvendo órgãos do poder público, movimentos sociais, 

instituições de defesa de direitos humanos, estudantes, 

organizações de base comunitária e representantes de segmentos 

sociais vulneráveis; 

 Garantir os Direitos Humanos da população LGBT em privação 

de liberdade, conforme a Resolução nº 1 do CNDC-LGBT em 

conjunto ao CNPCP de 2014, notadamente no que tange à criação 

de Ala LGBT em prisões e ao respeito ao uso de nome social e 

das características identitárias de gênero de travestis, transexuais 

e trangêneros, além da devida capacitação das/os agentes do 

sistema prisional; 

 Apoiar o empoderamento de LGBT jovens, negras e negros, para 

a luta contra a LGBTfobia e o extermínio da juventude negra, por 
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meio de direcionamento efetivo de recursos para a realização de 

encontros e eventos; 

 Além de promover uma educação de qualidade, o Poder Público deve preocupar-

se em fazer com que estas políticas cheguem à população de forma igualitária, com 

garantia de acesso e de permanência (BRASIL, 2016). 

 O que não ocorre com os LGBTs, esses estudantes relatam que são agredidos 

dentro das escolas e que isso atrapalha o rendimento nos estudos. Alguns inclusive 

declaram que já cogitaram tirar a própria vida por causa das agressões. De acordo com 

pesquisa divulgada em 2016 pela ABGLT, (22), 73% foram agredidos verbalmente e 36% 

foram agredidos fisicamente. Os dados são da Pesquisa Nacional sobre o Ambiente 

Educacional no Brasil (ABGLT, 2016). O direito a educação não está sendo efetivado 

para as minorias sexuais.  

 Apesar de o direito humano à educação ser previsto tanto na Constituição Federal 

de 1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e demais 

normas, parcela significativa do público LGBT tem sido constantemente alvo de 

desrespeito, intolerância, perseguição, constrangimento, discriminação e violência nas 

instituições educativas.  

Desta forma uma estratégia importante para assegurar os direitos de LGBTs no 

DF, se encontra em fortalecer o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) da Diversidade, por meio da ampliação do quadro de pessoal (especialistas em 

assistência social, técnicos/as em psicologia e serviço social, agentes sociais, técnicos/as 

administrativos/as, intérprete de Libras, motorista e apoio), da ampliação da infraestrutura 

e de recursos materiais, visando garantir o princípio de atenção específica para a 

população LGBT e a intersetorialidade das políticas públicas. Encaminhando LGBTs 

com histórico de violência escolar e familiar para psicólogos e assistentes sociais com 

formação voltada para esses casos específicos. 

Outra estratégia presente no relatório da Conferência é garantir o ensino da 

temática dos direitos humanos na educação básica e no ensino superior, bem como 

políticas públicas que viabilizem o acesso, a permanência e o combate à evasão escolar 

da população LGBT, notadamente travestis, transexuais e transgêneros na educação 

básica, em cursos técnicos profissionalizantes, no ensino superior, na preparação para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular, garantindo condições materiais 
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para as/os estudantes por meio de bolsas de estudo para travestis, transexuais e 

transgêneros em vulnerabilidade social, considerando a iniciativa do Projeto 

Transcidadania, da Prefeitura de São Paulo. 

As ações propostas nas Conferências são mecanismo das políticas educacionais 

com finalidade de extinguir a Homofobia no Brasil, são necessárias para erradicar as 

discriminações que atentam contra a vida dos LGBts, Educação sexual em todos os graus 

escolares, ensinando a todos (as) os (as) jovens que a pessoa homossexual é um ser 

humano e que a livre orientação sexual é um direito inalienável de cidadania, (MOTT 

,2005). 

Faz-se assim a necessidade de criação do Programa Distrital de Enfrentamento à 

LGBTfobia, e garantir o reconhecimento de todas as formas de organização socioafetiva 

como definição de família, atentando ao direito de adoção de crianças por casais LGBT 

e por outras formas de arranjo familiar e para o enfrentamento da LGBTfobia na educação 

do Distrito Federal e em âmbito nacional a aprovação de leis que criminalizem essas 

violências. 

De forma que e priorizou a população LGBT de baixa renda, em situação de 

vulnerabilidade ou risco social ou em situação de rua nos programas habitacionais e 

outros, criando e implementando a política de acolhimento institucional de longa 

permanência (ILP), em formato de casa de abrigo, casas de passagem para jovens 

adolescentes, adultos e idosos LGBT que se encontram em situação de rua, de 

vulnerabilidade ou risco social, bem como egressos do sistema prisional e socioeducativo. 

As instituições que realizam o atendimento socioeducativo se constituem a partir 

do ordenamento jurídico, conjunto de leis e tratados internacionais, cujos princípios são 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e a proteção integral de todas as 

crianças e de todos adolescentes. No Brasil, a lei que regula os direitos infanto-juvenis é 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990) e a regulamentação da política 

socioeducativa e dos respectivos programas socioeducativos encontra-se expressa pelo 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE (Lei Federal nº 

12.594/2012), (IRANDI, Pereira; MAURO Mathias Júnior, 2016). Esse conjunto de 

instituições somam esforços na luta pela garantia de combate a LGBTfobia por meio de 

ações de ação formadora dos adolescentes que se encontram submetidos ao cumprimento 

de medidas socioeducativas. 
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De algum modo, essa é uma crença que tem sido assumida e reforçada em diversos 

discursos sobre socioeducação, sendo que quase todos eles põem em evidência o fim 

proclamado para a ação socioeducativa como sendo preparar os indivíduos para a vida 

social ou inseri-los na vida social, reintegrando-os. Ao definir os atributos do ato 

socioeducativo como o de preparar os indivíduos para a vida social, institui-se um 

parâmetro universal sobre os fins da socioeducação, e esse parâmetro pode ser expresso 

em um outro discurso paralelo e a ele correspondente: o de formar os indivíduos para o 

exercício da Cidadania (MENDONÇA, 2009). 

Outro ponto de destaque na Conferência se deu a partir da demande de criação, 

implementar e instalar imediatamente do Conselho Distrital de Promoção dos Direitos 

Humanos e Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). 

Essas propostas aprovadas na Conferência representam a agenda da pauta LGBT 

do Distrito Federal, em especial para a educação formal e não formal, visam fortalecer 

demandas já conquistadas no DF como no caso do CREAS da Diversidade e a urgência 

da criação do conselho Distrital de Promoção de direitos humanos. 

A necessidade de pautar as especificidades dos direitos entre as identidades 

LGBTs se apresentou como uma demanda de protagonismo para a construção de políticas 

educacionais específicas para cada identidade, visto que as discriminações mesmo entre 

os LGBts operam de formas distintas, ocorrendo em condições de vulnerabilidade de 

maior ou menor grau, a depender dos marcadores identitários de gênero, ocorrendo em 

maior ou menor grau de riscos de vida.  

Constatou-se que as propostas aprovadas tendem a criação de espaços de disputas 

democráticas para a implantação de direitos humanos voltados para a comunidade LGBT, 

visto que a busca por estruturas do governo que garantam a construção de políticas 

específicas para a diversidade sexual é necessária para o combate a LGBTfobia. 

A intensão de construção de interseccionalidades nas discussões políticas que 

levem em consideração raça, gênero e sexualidade também aparece nas propostas da 

Conferência Distrital, me parece que as demandas do movimento do Distrito Federal, tem 

avançado em sua discussão de base entre seus pares, não bastando somente ações pontuais 

voltadas a uma especificidade, mas na luta por políticas educacionais que visem combater 

a evasão por múltiplos marcadores sociais que se implicam com a sexualidade. 
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O Distrito Federal teve um importante papel na definição destras propostas visto 

que a partir delas foram indicadas demandas para a Conferência Nacional de Direitos 

Humanos e LGBTs. Por assim ser, segue um breve relato da participação deste 

pesquisador na Conferência Nacional de Direitos Humanos e LGBTs como delegado 

eleito e atuando no Eixo Educação em Direitos Humanos. 

 

4.2. Conferência Nacional de Direitos Humanos e LGBTs, a garantia do 

direito à vida pela educação em Direitos Humanos. 
 

Segundo a antiga Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a 

12ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos, com o tema “Direitos Humanos para 

Todas e Todos: Democracia, Justiça e Igualdade”, representa a oportunidade de 

consolidar as Políticas de Direitos Humanos no Brasil, e também de reafirmar os 

compromissos contidos no Programa Nacional dos Direitos Humanos – (PNDH 3) O 

programa é o principal documento que orienta as políticas públicas em direitos humanos 

no país.  

A conferência representou um espaço amplo e diverso de participação social, que 

interliga segmentos e políticas, e que resulta em uma ação conjunta de todos os públicos 

envolvidos em Direitos Humanos no Brasil. 

A conferência contou com a participação de convidados e de dois mil delegados: 

1,2 mil escolhidos nas etapas estaduais e distrital, e, visando a efetiva transversalidade 

dos temas, 400 eleitos nas etapas estaduais e distrital das conferências da Criança e do 

Adolescente, Pessoa Idosa, Pessoa com Deficiência e LGBT - Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais; Além de 400 delegados membros titulares dos 

conselhos, comissões, comitês e fóruns oficiais das temáticas relacionadas às pautas 

da Secretaria de Direitos Humanos. 

Com a finalidade de fortalecer as discussões e deliberações, em um processo 

transversal e federativo, a conferência tem como metas, das quais destaco aquelas 

diretamente relacionadas a educação: 

Discutir e propor ações amplas de educação em direitos humanos; 
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Articular o Sistema Nacional de Direitos Humanos com vistas a 

sua institucionalização para implementação da terceira versão do 

Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNEDH-3); 

  

Consta-se que apenas 2, num roll de 12 propostas se dedicaram a questão do 

direito a educação, isso demonstra que o direito a educação não foi o foco do eixo de 

educação em direitos humanos, visto que as demais 12 propostas estão relacionadas as 

condições sociais para a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos 3, e não propostas de ação, programas a serem desenvolvidos a partir das 

diretrizes do plano. 

O foco se deslocou não por não ser relevante aos LGBTs, mas pela demanda de 

combate que extingue a vida de LGBTs no Brasil. O preconceito contra a população 

LGBT ainda é aceito no Brasil e reproduzido em nossa sociedade, acontecendo de 

diversas formas, na medida em que essas violências se consolidam em formas 

discriminação que afetam a dignidade de direitos e cidadania, o que para a os direitos 

internacionais se constituem na violação de direitos humanos (ABGL, 2010). 

Entende-se por homofobia uma manifestação arbitrária que consiste em designar 

o outro como inferior, contrário, anormal, por sua diferença irredutível, fazendo os 

LGBTs se posicionarem a distância, fora do universo comum dos humanos 

(BORRILLO, 2010). 

A heterossexualidade ocupa uma posição central, é considerada a posição não 

problemática, as outras posições dos sujeitos estão ligadas e subordinadas a ela. A 

homossexualidade de maneira análoga nesse sentido, conforme registra o dicionário 

seria a posição do excêntrico, aquilo que está fora do centro, o esquisito, é também o 

que tem o outro como centro, a heterossexualidade (LOURO, 2013). 

O ódio então contra a diversidade sexual no Brasil, implica a criação urgente de 

mecanismo na educação que combatam o extermínio de LGBTs, de forma tal que a 

Conferência Nacional de Direitos Humanos focalizou em demandas de criação do 

mecanismo de manutenção de políticas de proteção a vida e combate a LGBTfobia, em 

detrimento do direito a educação propriamente dito, a luta se concentra em construir 

uma educação pela vida, capaz de garantir que por meio da educação em direitos 

humanos a incidência de morte de LGBts diminua.  

Essa constatação revela a gravidade da vulnerabilidade deste grupo e o grau de 

violência que o atinge, estar e permanecer vivo parece a pauta central. A grande questão 

que se coloca é o enfrentamento da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou 

etnia, idade, orientação sexual, identidade de gênero e situação de vulnerabilidade; 
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Enfrentamento ao extermínio da juventude negra; Enfrentamento à criminalização dos 

movimentos sociais e defesa dos direitos dos defensores de direitos humanos; 

 Devido a conjuntura política de retrocessos tanto no campo social, quanto no 

campo da educação, vivenciados nos últimos anos com a nova onda conservadora e 

fascista no Brasil. 

Além do mais as discussões das conferências foram realizadas por meio de 

palestras, painéis, oficinas, grupos de trabalho e debates, observando as dimensões étnico-

raciais, de gênero, geracional e de orientação sexual teve os seguintes eixos orientadores: 

Eixo I - Afirmação e fortalecimento da democracia com destaque para a educação 

em direitos humanos e Sistema Nacional de Direitos Humanos para implementação da 

terceira versão do Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH-3). 

As únicas duas voltadas para a educação em meio a 14 itens distribuídos nos eixos Eixo 

II - Garantia e universalização de direitos, Eixo III - Promoção e consolidação da 

igualdade. 

 Embora na Conferência Nacional de Direitos Humanos LGBT, as deliberações 

tenham ocorrido baseadas em acordos políticos entres os atores do movimento, 

representando a sociedade civil e os agentes gestores do Estado na construção de 

propostas para a educação, ficou visível nos debates e nas propostas que, no caso dos 

LGBTs, que o princípio básico do direito à vida está ameaçado e sobre ele que os eixos e 

seus itens se debruçam, neste sentido educar em direitos humanos é tornar explicito, o 

quão absurdamente violenta, desrespeitosa e agressiva é nossa sociedade, nesse sentido a 

EDH é necessárias, como parte do direito à educação e, ao mesmo tempo, um direito 

humano fundamental de toda pessoa em se informar, saber e conhecer seus direitos 

humanos e os modos de defendê-los e protegê-los (ZENAIDE, 2008). 

A divisão da conferencia em especificidades de cada tema permitiu aos delegados 

maior imersão nas discussões sobre as propostas educacionais sobre a diversidade sexual, 

e o gênero, as demandas de cada estado foram compartilhadas entre os participantes, 

podendo assim se estabelecer redes de alianças políticas que integrassem nacionalmente 

as demandas da população LGBTs de cada estado, entretanto a ligação com a vida foi a 

preocupação de ligação dos que unia os quatro eixos. 

Apesar das diferenças entre os compartilhamentos de saberes, a necessidade de 

criação de políticas educacionais para as pessoas trans se destacou como uma gravidade 

ainda maior; uma demanda nacional. No relatório final da conferência (2016), o respeito 
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a identidade de gênero das trans, se tornava expressiva como uma pauta prioritária do 

movimento. Essa necessidade se fazia presente, para o combate à evasão de trans da 

educação básica, principalmente nas séries iniciais, da mesma forma, que a 

criminalização da LGBTfobia, se destacou neste contexto. 

. No caso da delegação do Distrito Federal, por exemplo, surgiu uma demanda 

bastantes especifica para ser levada a plenária final, a criação do conselho LGBT de 

direitos humanos, e após a votação no GT da educação, teve seu texto aprovado e 

encaminhado a votação de todos delegados do Brasil. Isso demonstra a capacidade de 

articulação dos movimentos sociais em conseguir e apoiar pautas mesmo que distantes da 

sua realidade, afim de dar força e continuidade aos esforços emprenhados dos delegados 

do Distrito Federal, ou seja, os delegados da conferencia permitiram, que a proposta de 

criação fosse efetivada, hoje no distrito federal o conselho de direitos humanos LGBT já 

está atuando nas violações de direitos que a comunidade do DF está exposta.  

A criação de um órgão participativo e de monitoramento dentro do governo local 

capaz de agir em casos de violação de direitos humanos, só foi possível, por meio da 

organização política dos LGBTs, situados no contexto de um evento, aprovado pelo 

decreto presidência de Dilma Rousseff (2016), que convocava a conferência. 

Com a aproximação do movimento LGBTs do governo do Partido dos 

Trabalhadores, foi possível consolidar mecanismo de participação da sociedade civil nas 

políticas públicas que pudessem interferir diretamente nas questões mais alarmantes de 

violência contra LGBTs no DF.  

 A Conferência se mostrou um espaço de construção de alianças políticas nacionais 

do movimento LGBT, articulada ao fortalecimento do exercício de participação direta na 

decisão do ciclo das políticas públicas para a educação, além do fortalecimento do que 

foi proposto no PNDH3 como diretriz de educação em direitos humanos, no sentido de 

criar um espaço de formação ativista e politicamente dedicada a valorização dos direitos 

humanos. 

 Argumento definido pelo Relatório final da Conferência Nacional ao 

contextualizar como o ambiente escolar pode ser um lugar adverso a sexualidades não 

heterossexuais. Apesar de o direito humano à educação ser previsto tanto na Constituição 

Federal de 1988, quanto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e 

demais normas, parcela significativa do público LGBT tem sido constantemente alvo de 
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desrespeito, intolerância, perseguição, constrangimento, discriminação e violência nas 

instituições educativas. Embora a escola deva ser, por excelência, um espaço democrático 

de criação, integração, livre expressão de ideias, socialização e emancipação, ela pode 

também funcionar como ambiente competitivo, conservador e repressor que disciplina e 

normatiza corpos, performances, gêneros e a sexualidade (BRASIL, 2016).  

De outra parte fora deste ambiente educacionais, as violações continuam, somam-

se a interferência da religião que evocou a educação em direitos humanos, de forma 

combativa e em defesa da educação pública laica, e  foram definidas como prioridade 

máxima no eixo II, e que mais nos interessa, a realização de seminários nacionais sobre 

o Estado Laico, que envolvam participação dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário para a discussão da relação da interferência do cristianismo nas ações de 

promoção de direitos LGBTs, no caso em específico, em decorrência do ataque sofrido 

ao programa Escola sem Homofobia pela bancada evangélica, levando a presidenta Dilma 

Rouseff  na época 2011 a vetar a entrada de matérias educativos sobre o tema nas escola 

de educação básica. 

O projeto Escola sem Partido (PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015) está 

pretendendo reformar os esforços alcançados no campo da educação em direitos humanos 

nos últimos 20 anos, este projeto de autoria do senador Magno Malta (PR-ES), visa a 

neutralizar o caráter político da educação no Brasil, outro caminha de forma independente 

na Câmara dos Deputados, apresentado pelo deputado Izalci Lucas (PSDB-DF). Ambos 

pretendem alterar a LDBEN e se sustentam no discurso da disseminação da ideologia de 

gênero na sala de aula.  

 O quadro em tela é tão estarrecedor que mostra o quão crônico o problema da 

LGBTfobia no Brasil, assim educação em direitos humanos, conforme o Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2006), deve ser compreendida como um 

processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 

articulando conhecimentos historicamente construídos, a afirmação de valores, atitudes e 

práticas sociais, a formação de uma consciência cidadã, o desenvolvimento de processos 

metodológicos participativos e de construção coletiva e o fortalecimento de práticas 

individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção 

e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações (BRASIL, 2016, 

p. 13). 
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 Outro ponto abordado como prioridade para a educação direcionada a ação do 

Estado foi a necessidade do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da 

Cultura, promovam um plano de ação para formação inicial e continuada socioeducativa 

sobre a cultura da população LGBT aos profissionais da educação e à população. 

 No ensino superior pensar ações educacionais visando o combate à evasão de 

estudantes LGBTs, a prioridade para as pessoas Trans nos programas de Bolsas 

Permanência, auxílio moradia e casa do estudante em todos os programas de graduação e 

pós-graduação das universidades públicas, como forma de contribuir para o princípio da 

isonomia. 

Também foi pautado que MEC institua em parceria com as Secretarias de Estados 

de Educação Instituições de Ensino Superior, Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, 

entidades do Sistema "S" e Centros de Referência em Direitos Humanos, cursos 

profissionalizantes, priorizando a população trans em situação de vulnerabilidade social. 

No geral é visível que as políticas precisam ser articuladas em ações  à garantia 

da educação como direito humano da população LGBT devem compreender o acesso e a 

permanência respeitosa desse segmento nas instituições educativas, o desenvolvimento 

de políticas de auxilio sócio econômico, para aqueles/as que precisam de assistência 

social para permanecerem no espaço educativo, professores/as preparados/as para abordar 

de maneira adequada a temática da diversidade sexual e de gênero, materiais e livros 

didáticos que não estigmatizem e visibilizem a população LGBT, conteúdos curriculares 

que problematizem o preconceito e a discriminação na sociedade, práticas educativas 

inclusivas, democráticas, justas e laicas e a efetivação do PNEDH e das Diretrizes 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos (2012) em todo território nacional 

(BRASIL, 2016). 

Na escola, o trabalho voltado a problematizar e a subverter a homofobia (e outras 

concepções preconceituosas e práticas discriminatórias) requer, entre outras coisas, 

pedagogias, posturas e arranjos institucionais eficazes para abalarem estruturas e 

mecanismos de (re)produção das desigualdades e das relações de forças. (JUNQUEIRA, 

2009). 

As discriminações sofridas pelo movimento LGBT, são entendidas como 

violações de direitos humanos, e necessitam de ações preventivas no campo das políticas 

educacionais para se combater o extermínio das vidas dessas pessoas, são necessárias 
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criação de cursos de formação de professores, inserção de temáticas de gênero e 

sexualidade no PNE, e nos Planos Distritais de Educação (PDE), de todo o território 

Brasileiro (ZENAIDE, 2010). 

É necessário resgatar e investir no caráter transformador da educação, tal como 

defendido por Paulo Freire (2013), essencial para conquistar a dignidade, a igualdade e a 

liberdade da população LGBT. Para tanto, é preciso um conjunto de posturas, ações e 

políticas educacionais que garantam uma educação de boa qualidade. Desse modo, a 

educação é compreendida como um direito em si mesmo e um meio indispensável para o 

acesso a outros direitos (BRASIL, 2016). 

Contudo, após todo o processo de luta histórica do movimento LGBT no Brasil, a 

fim de inserir sua agenda política nos programas e ações do governo, é possível afirmas 

que nos últimos, em decorrência da efetivação de mecanismo de participação direta nas 

definições de políticas públicas o Estado por meio das conferências tem garantido o 

direito das pessoas LGBTs, no entanto esses esforços tem sido minados e silenciados pelo 

avanço do conservadorismo e das disputas de poder no âmbito do Estado brasileiro, isso 

demonstra de certa forma a dificuldade do Ministério da Educação de estabelecer  

políticas de Educação em Direitos Humanos, para desta forma realizar nas escolas um 

trabalho pedagógico que reflitam o conteúdo das normas, decretos, leis e documentos, 

por meio de projetos e ações sejam capazes de reparar a discriminação sistêmica que os 

LGBTs vivenciam. Para que a pauta da Conferência seja os avanços já conquistados na 

educação e não como criar mecanismo que garantam que LGBTts continuem vivos no 

Brasil. 

As poucas políticas educacionais voltadas para com combate a LGBTfobia foram 

conquistadas com muita luta pelos movimentos sociais. Diante desse panorama a luta pela 

vida se expressa como a maior pauta do Movimento na atualidade, e precisa ser apoiada 

com medidas educativas preventivas e de valorização da diferença, busca da equidade, e 

reparação de violência cometidas contra Lésbicas, Gays, Travestis, Transexuais e 

Transgênero. 
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5 Considerações Finais 

 

 Nos últimos anos temos acompanhando avanços na política educacional voltados 

para a população LGBT, presentes nos PCNs, na LDBEN, PNEDH 3, e em ações mesmo 

que localizadas em estados do Brasil como os programas Educatrans em São Paulo e 

Curitiba que buscam garantir o direito a educação para a população LGBT. 

 Este trabalhou buscou relatar a experiência das Conferências Distritais e 

Nacionais de DH e LGBT para a consolidação de mecanismos de participação social e de 

contração de políticas educacionais que visem a inserção de gênero e sexualidade nos 

currículos escolares da educação básica, para o combate a discriminações e violências 

contra LGBTs. 

 Esse processo que se iniciou com a epidemia de AIDS, na época as políticas 

criadas pelo presidente FHC marcaram o ciclo de inclusão das minorias sexuais nas 

agendas de políticas públicas nas décadas de 80 e 90, permitindo assim, que o movimento 

reorganiza-se pós abertura democrática, tendo como força de expressão as denúncias do 

assassinato de LGBTs e contou com as reportagens, relatórios dos órgãos públicos e com 

a mídia nacional para ter expressão e ter sua voz ecoada (MOTT, 2015). 

 Contudo, somente no Governo do Partido dos Trabalhados que as pautas LGBT 

tomaram uma proporção maior no poder público, sendo incluídas na elaboração de 

políticas educacionais nas SECAD-MEC, pactuando políticas junto com a sociedade 

civil, com destaque para o protagonismo das demandas do movimento, como por 

exemplo, a criação do Programa Brasil sem Homofobia. 

 Esses esforços apesar de importante, ainda são muito singelos comparado a 

situação de fragilidade das pessoas LGBTs, em especial na educação, onde não consegue 

concluir os anos de escolarização necessários para se incluir no mercado de trabalho 

formal, ou para ter acesso a outros direitos. 

 A criação de políticas educacionais voltadas para o combate a LGBTfobia é mais 

que necessária, não se pode permitir que as violações de direitos humanos contra a 

comunidade LGBT sejam toleradas em especial contra as pessoas Trans, sujeitos mais 

fragilizados da diversidade sexual e de gênero.  

 As conferências buscaram manter o que já havia sido conquistado pelo movimento 

em termo de direito a educação, já que de avanços não se teve muitos resultados positivos 
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na consolidação de políticas de valorização da diversidade, me parece que pela ausência 

destes avanços a educação ficou muito fragilizada como pauta prioritária das CNDH e 

LGBTs, devido ao contexto político da época, marcado pelos retrocessos no estado 

democrática de direito. 

 No entanto, a Educação em Direitos Humanos (EDH) e o PNEDH 3, PCNs da 

Diversidade e LDBEN, ainda se mantem vigentes no país e necessitam de esforços 

conjuntos na educação para se fazerem implementados afim e combater a LGBTfobia. 

 Por fim concluo que felizmente apesar do contexto de dificuldades enfrentado 

pelo LGBTs os pouco avanços na política educacional demonstram a abertura do Estado 

a discussões da diversidade sexual mesmo que se localizem nas tensões entre a sociedade 

civil e os atores políticos dos governos na construção de mecanismo de valorização dos 

direitos humanos, que nem sempre tendem a garantir os direitos desta população. 

Desta forma, as conferências se fizeram necessárias e suas propostas mesmo 

poucas para a educação deram continuidade aos avanços do movimento LGBTs na 

construção de políticas educacionais. 

 Ao termino deste trabalho não poderia deixar de refletir a importância acadêmica, 

política e pessoal destas conferências para minha vida profissional e cidadã como membro 

do movimento LGBT do DF e da Universidade de Brasília. Sou muito grato por esses 

processos de construção pessoal que o percurso teórico metodológico do curso de 

pedagogia me proporcionou. 
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