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Resumo 

As pautas do grupo LGBT, no Brasil, chegaram a um nível sem retorno no século XXI, ainda 
que aquém da conquista e efetivação daquelas. Em relação à educação, foram crescentes a 
inclusão e o debate de questões importantes para esse grupo marginalizado, com reflexo em 
ações na esfera federal, apesar dos muitos entraves advindos da ala mais conservadora da 
sociedade, com reflexos no Legislativo. A ideologia de gênero, propagada por esta feição 
reacionária, prejudica a luta pela garantia de direitos fundamentais ao grupo LGBT, 
notadamente na educação, onde “Paulo Freire e kit gay” não teriam vez. A partir disto, busco 
entender como a efetivação dos debates sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar é um 
importante meio para se combater as opressões constantes, de uma sociedade patriarcal, 
àquele grupo, a partir da obra do próprio Paulo Freire. Dar voz aos oprimidos, a partir de uma 
pedagogia libertadora, se faz uma necessidade histórica para a humanização destes e para a 
superação da opressão. 
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Introdução 

 

Muito se fala hoje, no Brasil, movido pela ala mais radical do conservadorismo, sobre a 

“ideologia de gênero”. Um conceito, que prega que a esquerda comunista utiliza de suas mais 

variadas artimanhas para que os homens e as mulheres “se convertam” à homossexualidade, 

destruindo tudo que eles mais prezam: a família heteronormativa cristã. Um dos caminhos 

para a disseminação na sociedade dessa ideologia seria, justamente, na escola, dominadas por 

“esquerdistas” que imporiam a abolição do gênero, contaminando as frágeis mentes das 

crianças. E aí entram no conjunto, por exemplo, o famoso “kit-gay” ou qualquer outra 

tentativa de incluir a temática sobre identidade de gênero e sexualidade nos Planos de 

Educação. Esse discurso não é novo no cenário brasileiro, mas pode-se observar uma 

intensificação da cobertura midiática sobre o tema, alavancado, sem dúvidas, pelo 

“escancaramento” do que de pior a direita interioriza e representa, a exemplo da crescente 

importância do Movimento Escola Sem Partido a partir de 2010, que passaram aliar o 

anticomunismo com homofobia disfarçada de ataque à moral familiar (MIGUEL, 2016, p. 595-

596) e a ascensão da extrema-direita ao mais alto cargo político da nação com base na defesa 

da família tradicional heteronormativa cristã, em 2018. 

O exemplo do “kit gay” é emblemático, um mito que ainda hoje gera muita polêmica, 

ainda mais depois de 2018. Em plena campanha, o à época presidenciável Jair Messias 

Bolsonaro, que já acumulava polêmicas entre os meios mais progressistas brasileiros, 

repetidas vezes propagou e acusou os governos petistas de espalhar o que ele chamou de “kit 

gay” nas escolas públicas, uma clara afronta à sua moralidade cristã e familiar, assim como a 

de muitos dos seus apoiadores. Na verdade, fazia referência a um projeto que tinha como 

objetivo promover o debate sobre gênero e sexualidade e, ao fim e ao cabo, reconhecer a 

diversidade sexual e combater o preconceito. Atacado ferozmente por congressistas 

conservadores (o próprio Bolsonaro entre eles) e depois de muito alvoroço na cúpula 

governamental da presidente Dilma Roussef, que tinha em suas bases políticas uma gama de 

congressistas da Bancada da Bíblia, a presidente vetou o projeto (TREVISAN, 2018, p. 468), 

um duro golpe para os ativistas LGBT’s e um retrocesso no debate sobre as questões de gênero. 

Ainda que tenha sido desmentido inúmeras vezes e inclusive impedido de utilizar o 

termo em sua campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral, pois “gera desinformação no 

período eleitoral, com prejuízo ao debate político” (TSE, 2018), isso não o impediu de 
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continuar com a falácia (BOLSONARO..., 2018). Passada a campanha e com a vitória da 

extrema-direita, a farsa continuou repercutindo no seu governo e nos seus apoiadores, com 

um combate consolidado e bem representado na mensagem via Twitter do seu próprio 

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, enquanto era apresentado uma amostra do 

material feita pelo Secretário de Alfabetização, Carlos Nadalim, em março de 2020. Pelo 

Twitter, o ministro afirmou que “Paulo Freire e kit gay não tem vez no MEC do Pres. Jair 

Bolsonaro” (PAULO..., 2020). Esse foi apenas um dos vários golpes sofridos por aqueles que, 

em nome “da moral e dos bons costumes” de uma ala abertamente LBGTfóbica do poder 

institucional, se veem recuados quanto a possibilidade de que a escola, um espaço que 

propaga as ideias hegemônicas da classe dominante, se tornasse um espaço mais aberto para 

a reflexão e para a igualdade da sociedade. O medo de que o silenciamento sistemático desse 

grupo e de suas demandas, na educação, seja superado pela palavra do opressor. 

Desse modo, busco entender como a escola deve se inserir nesse debate e o seu papel 

para a promoção de uma sociedade mais aberta e crítica à diversidade, em diálogo permanente 

com o próprio Paulo Freire (outra vítima do conservadorismo brasileiro) e a sua pedagogia 

humanista. Na primeira parte, elenco algumas propostas de educação, no âmbito federal, 

específicas sobre gênero e sexualidade. Na segunda parte, apresento algumas reações do 

conservadorismo brasileiro, notadamente por parte de sua representação no Congresso 

Nacional, que visa impedir o avançar de uma educação que discuta gênero e sexualidade. Na 

terceira parte, busco reflexões mais diretas a partir de Paulo Freire sobre uma ação para a 

superação do preconceito ao gênero e à sexualidade na educação, pautas do Movimento LGBT. 

Tendo por base um modelo que busque, ao fim e ao cabo, a libertação do ser humano por 

meio da educação de base crítica, compreendemos que a promoção desse debate, por meio do 

diálogo, seja um caminho para a humanização daqueles que diferem do padrão hegemônico 

heteronormativo, possibilitado pela força de uma ação e reflexão que supere o silenciamento 

e a opressão. 

 

A luta LGBT na educação 

 

Como afirma Trevisan (2018, p. 519), a pauta dos direitos de pessoas LGBT no século 

XXI chegou, em certa medida, de modo irreversível. As crescentes Paradas LGBT brasileiras, 

em que a de São Paulo já esteve entre as maiores do planeta, combinaram nesses desfiles um 
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momento de celebrar o orgulho de pertencer a um grupo que foge ao padrão heteronormativo 

ao mesmo tempo que exigiam a ampliação de suas demandas e protestavam contra um 

sistema que os oprimia e os executava. Um crescente número de ONGs e iniciativas 

individuais foram formadas com o objetivo de reivindicar os direitos básicos de qualquer 

cidadão e proteger àqueles vitimados pela homofobia. Nas esferas municipais e estaduais, 

mobilizaram-se algumas secretarias para atender demandas específicas LGBT e algumas 

secretarias de cultura apoiaram financeiramente ações culturais e de pesquisa voltados para a 

temática. 

Na pauta específica da educação, e aqui entenderemos por educação escolar, um palco 

de disputa é formado. E esta área é uma área de extrema significância para os direitos LGBT, 

afinal a escola é um dos primeiros ambientes de socialização que os indivíduos participam e 

interagem, sendo uma parte importante para a formação da subjetividade. Além do mais, 

também é um ambiente em que a homofobia entra em ação, ainda que aqueles que a praticam 

nem sempre tenham uma noção muito clara de sua ação e consequências. A pesquisa de 

ABRAMOVAY, CASTRO, SILVA (2004, p. 280), realizada em 241 escolas de catorze capitais 

brasileiras e com alunos do ensino fundamental e médio, revelou que entre as cinco ações 

consideradas as mais violentas, bater em homossexuais estava em 6º lugar entre os alunos 

(36,1%) e em 3º lugar entre as alunas (47,8%). A mesma pesquisa indicou que 

aproximadamente ¼ dos estudantes não gostariam de ter colegas homossexuais. A rejeição a 

homossexuais no ambiente escolar é ainda maior entre os pais (entre 22,2% e 47,5%), e entre 

1,9% e 6,5% entre o corpo técnico-pedagógico. Em todos os casos, os indicadores eram maiores 

entre o público masculino do que o feminino. Trevisan (2018, p. 485) cita que na Pesquisa 

Nacional sobre Estudantes LGBT e o Ambiente Escolar, em 2015, realizada entre os alunos 

declarados LGBT, com idade média de 17 anos, a maioria tinha narrativas de propensão ao 

suicídio. 

Certos debates e iniciativas suscitados na esfera federal sobre a questão de gênero e 

sexualidade nas escolas, especialmente durante os governos do PT (2003-2016), foram 

importantes, ainda que alguns deles não tenham saído do papel, um encaminhamento prático 

ou tidos a abrangência necessárias. Daniliauskas (2011) recupera ações que abriram espaço 

para esse campo de discussão ainda nos governos de Fernando Henrique (1994-2002), 

entendendo que:  
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Quando um governo assume, ele não recomeça do zero simplesmente. Há uma série 
de agências, instituições, gestores/as, técnicos/as que perpassam governos, fazem 
parte do que está sendo chamado aqui de Estado, há acordos e programas assumidos 
no nível nacional e internacional, planos orçamentários de longo-prazo, assim como 
políticas em execução de gestões anteriores. (DANILIAUSKAS, 2011, p. 39) 
 

 Nesse governo, foram estabelecidos os programas: Programa Nacional DST/AIDS, o 

Programa Nacional em Direitos Humanos (PNDH), o Programa Curricular Nacional de 1997 

e a participação na Conferência Mundial das Nações Unidas contra o Racismo, Discriminação 

Racial, Xenofobia e outras formas de intolerância correlatas. De forma geral, todos eles foram 

significativamente importantes, pois incluiu explicitamente pessoas fora da 

heteronormatividade como detentoras de direitos civis, como saúde e trabalho, e a inclusão 

da pauta dos direitos LGBT na questão dos Direitos Humanos, citando as várias identidades 

da sigla: “Gays, Lésbicas, Travestis, Transexuais e Bissexuais”, no PNDH II, de 2002 

(DANISLAUKAS, 2011, p. 39-40). 

 Um destaque deve ser feito para o Parâmetro Curricular Nacional de 1997, possuindo 

um volume específico sobre orientação sexual, mas que, como coloca Danislaukas (2011, p. 

58), o foco é na heterossexualidade, em que a homossexualidade, transexualidade e 

bissexualidade ainda foram incluídas como questões polêmicas, ligadas a “temas que refletem 

as preocupações e ansiedades dos jovens, dizem respeito ao que eles veem, leem [sic] e ouvem, 

despertando curiosidade, ou ainda temas que as novelas de TV colocam na ordem do dia.” 

(BRASIL, 1998, p. 315 apud DANISLAUKAS, 2011, p. 60). Além do mais, o programa ainda 

considera a primazia da família para a discussão sobre o tema, tendo a escola uma função 

secundária, ainda que devam ser postas para a possibilidade de discussão dentro de uma 

perspectiva democrática e pluralista, sem contar de não oferecer meios concretos para se 

trabalhar de forma ampla a sexualidade fora da heteronormativa (DANISLAUKAS, 2011, p. 63).  

Nos Governos Lula (2003-2011), os destaques dos avanços sobre a pauta LGBT se deram 

por meio da criação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em 2003, posteriormente 

passando a ter status de ministério sob o nome de Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, em 2010, com maior peso orçamentário e político, reflexo, segundo 

Danislaukas (2011, p. 72), de demandas de movimentos sociais ligados ao PT, com um 

compromisso de avançar no combate à desigualdade por meio da promoção do diálogo. 

Também não se pode esquecer da criação da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), ligado ao Ministério da Educação, principal responsável 

pelas diretrizes do programa Brasil Sem Homofobia na educação, além da promoção de 
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conferências a partir de diversos níveis do Estado para a elaboração ou revisão de planos no 

nível nacional, com destaque para a I Conferência Nacional LGBT e a Conferência Nacional 

de Educação Básica, ambos de 2008, e a Conferência Nacional de Educação, de 2010, esta com 

intensa participação de ativistas e educadores LGBT (DANISLAUKAS, 2011, p. 107; MELLO ET 

AL., 2012, p 110). Além disso, cursos de capacitação para professores, em parceria com estados 

e municípios, como o Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) e Gênero e Diversidade nas Escolas 

(GDE), foram destacados em pesquisa por Mello et ali (2012, p. 105).  

Sobre o Programa Brasil Sem Homofobia (BHS), ou pelo menos uma de suas vertentes, 

justamente a da educação, foram a das mais atacadas sob o pejorativo “kit gay”, como já 

comentado. O programa foi lançado em 2004, com intensa demanda e participação dos grupos 

ativistas LGBT e universidades junto ao Governo para a sua elaboração. Havia em seu 

programa um item específico para essa área, contido na área Programa de Ações, que previa, 

entre outras medidas: o fomento e a educação continuada sobre sexualidade aos professores, 

revisão de livros didáticos e produção de materiais educativos e divulgar e incentivar pesquisas 

para o combate à violência e à discriminação LGBT. Ainda assim, a questão da superação da 

homofobia pela educação foi colocada de forma muito genérica (DANISLAUKAS, 2011, p. 101).  

A partir da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), 

de 2003, em diálogo com o Movimento LGBT e com o BHS, algumas das ações voltadas para 

a educação previstas neste programa foram implementadas. Sobre algumas das 

implementações efetivas do Governo, principalmente a partir da SECAD, a pesquisa de Mello 

et al. (2012), ainda que preliminar, é reveladora. Na questão de capacitação de professores, em 

parceria com estados e municípios, foram implementadas o Saúde e Prevenção nas Escolas 

(SPE) e Gênero e Diversidade nas Escolas (GDE), mostrando sua importância, mas que 

também destacaram suas limitações de efetividade e abrangência. Também o volume dos 

Cadernos SECAD, Gênero e diversidade sexual na escola: reconhecer diferenças e superar 

preconceitos (2007), aparece com relevância, buscando a promoção do debate no ambiente 

escolar, assim como a promoção de publicações de livros que tratem sobre a homofobia e 

diversidade escolar, além de editais para universidades dispostas a implementar cursos em 

seus estados (MELLO ET AL., 2012, p. 105). Inclusive foi a partir do SECAD que os kits anti-

homofobia (os famosos “kits gays”) para as escolas foram produzidos, mas barrados antes 

mesmo de serem oficialmente lançados, a partir do jogo de interesses políticos entre o 

Executivo e a Bancada Evangélica, em 2011 (TREVISAN, 2018, p. 467). 
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O Movimento LGBT ia, assim, colocando suas demandas em pauta e articulados com 

mais seriedade pelo Governo, entendendo que, como tinha se tornado quase um lema no 

começo do governo Lula, “não queremos mais cartilhas, queremos políticas públicas”. Já 

tinham conseguido serem reconhecidos como pessoas de direitos que iam além da questão de 

saúde (notadamente a relacionada com o HIV), tanto no plano nacional como no 

internacional, e agora negociavam com um governo que assumiu o compromisso desde o 

começo com essas pautas específicas, com medidas efetivas. Ainda que a passos lentos, com 

tensões e pressões, ações mais efetivas eram exigidas para a garantia da cidadania plena. 

 

A reação conservadora no espaço de poder 

 

Infelizmente, em contrapartida, a cada passo dado pelo Movimento LGBT para a 

garantia dos seus direitos para equiparação àqueles secularmente garantidos a parcela 

heterossexual (principalmente se branca e masculina), há uma contrapartida advinda de uma 

sociedade marcada pelo patriarcalismo que marca a sociedade brasileira. Um patriarcado que 

solidifica e enrijece padrões de ser e estar no mundo e que define um binarismo homem-

mulher nas relações sociais, escondendo para debaixo do tapete, ou pelo menos tentando, 

qualquer relação que fuja dessa norma. Cobertos pelo manto da religião e munidos com o 

distorcido discurso de “liberdade de expressão”, uma parcela não muito pequena da sociedade 

trata com desprezo ou indiferença para a parcela da população que transgride o “normal”, e 

mais desprezo recebe quem mais o transgride.  

Consolidados firmemente nos espaços de poder, os mais tenazes defensores de uma 

“moral cristã” e do patriarcado, uma direita se representa com força nas instâncias mais 

superiores do Governo, inclusive utilizando o discurso de ódio para se perpetuarem. Nada 

mais representativo do que a Bancada da Bíblia do Congresso brasileiro, que junto com a do 

Boi e a da Bala, detém um expressivo poder político e representam as forças mais reacionárias 

da sociedade. Como coloca Trevisan (2018):  

 
O movimento conservador integrado por políticos das velhas elites, grandes 
monopólios e novas oligarquias, dentro de partidos tradicionalmente reacionários ou 
em novas agremiações oportunistas, recebeu impulso decisivo da bancada evangélica 
fundamentalista, liderada por pastores e bispos licenciados (TREVISAN, 2018, p. 440) 
 

Além dos kits anti-homofobia, barrados em 2011 por um jogo político entre a ala 

conservadora e a presidente Dilma Rousseff, o Plano Nacional de Educação, em 2014, com 
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diretrizes e metas para a educação em um período de 10 anos e que inspira planos estaduais e 

municipais, também passou por uma série de alterações ao chegar ao Congresso. A mais 

impactante delas para o Movimento LGBT foi a retirada do termo de promoção da “igualdade 

racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, para “cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação”, com reflexos nos demais níveis da federação (BORGES E 

BORGES, 2018, p. 3). Da mesma forma, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de 2017, 

teve os termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” omitidos pelo Congresso, com 

grande pressão da bancada fundamentalista (ASSOCIAÇÃO..., 2017, p.1).  

Miguel (2016, p. 604) revela que havia a época, sete projetos de lei que tinham miravam 

na “doutrinação” ou “ideologia de gênero”. De forma geral, buscam impedir que haja a 

discussão sobre gênero e sexualidade em aliança com qualquer discussão com caráter político, 

considerando que é quase um dever divino da família, em primazia sobre o Estado, de versar 

sobre estas questões, sendo do contrário uma agressão, assim como a integração do Projeto 

Escola Sem Partido nos planos nacionais de educação. Atualmente, uma rápida busca na PL 

7180/2014, de autoria de Erivelton Santana (PSC/BA), que apensou seis dos projetos citados, 

percebe-se que foram acrescentados mais projetos parecidos, como é o caso dos PL 10577/2018 

(Cabo Daciolo - PATRI/RJ), PL 10659/2018 (Delegado Waldir - PSL/GO), PL 8933/2017 (Pastor 

Eurico - PHS/PE) e o PL 3674/2019 (Helio Lopes - PSL/RJ), todos versando sobre a proibição 

da ideologia de gênero dentro das escolas. A Pl 10659/2018 também visa proibir qualquer tipo 

de doutrinação e a PL 3674/2019 visa impedir, inclusive, qualquer apologia a ideologias em 

órgãos públicos.  

Mas uma análise breve sobre os projetos e sobre quem os propôs explicita seus 

objetivos de impedir, em última instância, o debate sobre gênero e sexualidade, quase como 

se não falar sobre automaticamente os fizesse desaparecer da sociedade. Em contrapartida, 

encontra-se apensado aos mesmo projetos o PL 3741/2019 (Fernanda Melchionna - PSOL/RS; 

David Miranda - PSOL/RJ; Sâmia Bomfim - PSOL/SP), que prevê a criação do programa Escola 

sem Discriminação, justamente para, em sentido oposto aos anteriormente citados, preparar 

a comunidade escolar no combate à violência contra o público LGBTQIA+. Mas as 

perspectivas, se analisarmos o histórico do Congresso quando se envolve LGBT e educação 

escolar, não é das mais promissoras. 

 É interessante a própria história do Escola Sem Partido. Como Miguel (2016) coloca:  
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No momento em que a “ideologia de gênero” se sobrepõe à “doutrinação marxista”, o 
discurso do MESP dá outra guinada. A defesa de uma educação “neutra”, que era 
predominante até então, cede espaço à noção da primazia da família sobre a escola. A 
reivindicação é impedir que professoras e professores transmitam, em sala de aula, 
qualquer conteúdo que seja contrário aos valores prezados pelos pais. (MIGUEL, 2016, 
p. 601) 
 

Absorvida pela representação parlamentar, o Escola Sem Partido adentrou nos 

discursos e temáticas parlamentares, com uma camada de neutralidade e “defesa da família”. 

Dessa forma, em seus ataques constantes à educação que envolva a temática da sexualidade, 

o conservadorismo atende, a meu ver, a uma dupla função: a primeira, a reprodução quase 

fidedigna de uma ideologia patriarcal e que mantém a heterossexualidade como o padrão 

aceitável, blindando-as contra uma reflexão profunda de uma nova geração aos valores que 

perpassam àquilo que os cerca, como se uma discussão séria pudesse rapidamente destruir 

tudo o que se entende por família nas jovens mentes; ao mesmo tempo rebaixa aqueles que 

historicamente foram excluídos, desumanizados, vistos ainda como uma anomia social e que 

assim devem ser tratados, que nem mesmo mereçam ser nomeados ou discutidos.  

 

 Como Paulo Freire pode nos guiar? 

 

O projeto conservador almeja manter e aprimorar uma concepção estática de escola, 

vinculados com uma perspectiva neoliberal que pelo menos desde a década de 90 molda a 

educação brasileira, vendo essa instituição como um espaço de formação técnica e, no limiar, 

como uma reprodução dos valores hegemônicos da classe dominante. A pedagogia freireana, 

assim como a de muitos outros pedagogos de perspectiva crítica, enxerga a educação e, por 

consequência, o ambiente escolar, de forma diferente. Aliado à sua íntima aproximação com 

o marxismo e com uma perspectiva revolucionária em seus escritos, talvez por isso seja tratado 

como o inimigo número 1 da extrema-direita brasileira na área educacional, ao lado da tal 

ideologia de gênero, como assinalado pelo ex-ministro da educação Abraham Weintraub. Não 

se estranha, visto que em vida sofreu perseguições de opositores, notadamente no contexto 

da Ditadura Militar que estava em vigência no Brasil, o período dourado da extrema-direita, 

tendo escrito o livro Pedagogia do Oprimido, uma de suas obras mais famosas, entre 1964 e 

1968, exilado no Chile.  

Freire não chegou a escrever diretamente sobre o papel da educação na superação de 

preconceitos relacionados a gênero e sexualidade, mas suas reflexões sobre a educação e seu 
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papel na libertação da opressão, uma perspectiva humanista e revolucionária, deixam marcas 

que inspiram educadores até os dias de hoje. A busca por uma educação com igualdade de 

condições e respeito à diversidade humana, seja por classe, raça, ou a especificidade que 

buscamos, gênero e sexualidade, luta histórica e pulsante de tantos movimentos sociais, vibra 

nas páginas da pedagogia libertadora de Freire. 

Já nas primeiras páginas do Pedagogia do Oprimido, Freire (2019) afirma que  

 
Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real, concreto, 
objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua 
inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que 
chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada na 
própria negação [...] a desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua 
humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, 
é distorção da vocação do ser mais. (FREIRE, 2019, p. 40) 
 

Enxergando a divisão da sociedade entre opressores e oprimidos, uma marca de suas 

reflexões com o pensamento de Hegel e da tradição marxista, além de sua própria experiência 

como educador, ele acreditava que as diversas formas de opressão, que se evidenciam na 

análise concreta da realidade e fruto de uma dinâmica histórica particular, acarretavam a 

desumanização. Pelo contrário, a humanização do ser por uma práxis, uma ação e reflexão, 

em vistas de superar as violências e desigualdades, e que parte originalmente dos próprios 

oprimidos para alcançar também aqueles que oprimem, este sim é o destino da humanidade.  

Essa é uma questão muito cara ao Movimento LGBT, que vive historicamente uma 

situação de violência desumanizadora dos mais diversos aspectos. Partindo de uma sociedade 

em que hegemonicamente nega ou dificulta direitos básicos às pessoas LGBT’s, a situações em 

que são mortos por serem e agirem de uma forma diferente da ditada pelo padrão 

heterossexual masculino branco, a cada momento se reitera a desumanização desse grupo 

marginalizado, e que é mais marginalizado quanto mais se distancie do padrão opressor. As 

lutas do grupo LGBT começaram, é bom lembrar, pelo próprio direito de existir, por 

visibilidade dentro de uma sociedade que os escanteava da cena social, o mais básico dos 

direitos humanos. Nota-se uma progressiva proibição da palavra desse grupo marginalizado, 

palavra de práxis, ação e pensamento, que humaniza e transforma a realidade, pois como 

Freire afirma, “existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifica-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles 

novo pronunciar” (FREIRE, 2019, p. 108).  
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A busca pela invisibilização dos oprimidos ou a tentativa de relegá-los a um plano 

inferior pelos opressores, como se em essência não fossem aqueles tão humanos quanto estes, 

ainda que em sua diversidade, é a marca de uma sociedade sectarizada. A palavra é central 

nas obras de Freire, e não apenas por ser mundialmente reconhecido por seu modelo de 

alfabetização revolucionário, em todos os sentidos embutidos nessa característica. A palavra, 

no entendimento de Freire (1981), vai além de um sentido comum, algo simplesmente escrito, 

mas é a própria situação de se estar no mundo e se posicionar perante ele.  

 
Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de expressar-se e expressar o 
mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como tal, não é o privilégio de uns 
poucos com que silenciam as maiorias. É exatamente por isto que, numa sociedade de 
classes, seja fundamental à classe dominante estimular o que vimos chamando de 
cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham semimudas ou mudas, 
proibidas de expressar-se autenticamente, proibidas de ser (FREIRE, 1981, p. 40-41) 
 

Ao suprimirem termos nos planos de educação, passando por cima de um intenso 

debate que envolveu amplos setores sociais (como os casos dos planos nacionais das últimas 

décadas) ou tentarem impedir o diálogo sobre gênero e sexualidade no ambiente escolar, 

sobre a desculpa de uma escola apartidária baseada, esta sim, em uma verdadeira ideologia, o 

que se faz é silenciar as vozes que estão dentro desse espaço, anestesiando a dissonância e 

buscando hegemonizar o que não é hegemônico. Deixar essas pautas de fora do âmbito 

educacional, quase no slogan conservador de que “a escola alfabetiza e a família educa”, é 

distorcer cruelmente a real influência dessa instituição. A escola, espaço importante para a 

formação da subjetividade humana, deve assumir o papel de orientador na vivência com um 

mundo plural dos educandos (MELLO et. al., 2012, p. 104), algo que não é possível sem que 

assuma verdadeiramente o diálogo como chave para a superação da rejeição do Outro, sem 

que uma pedagogia seja “forjada com ele e não para ele [...] que faça da opressão e de suas 

causas objeto de reflexão dos oprimidos [...], em que a pedagogia se fará e refará” (FREIRE, 

2019, p. 43) [grifos do autor]. Se silenciar do debate sobre gênero e sexualidade, ainda mais no 

âmbito escolar, é se omitir da questão e legitimar a violência, em suas mais variadas formas, 

que passam tantos daqueles que não se sentem ou que não se reconhecem nos moldes que a 

ele foram impostos pela sociedade heteronormativa, uma violência que por vezes os afasta, se 

tornando um ambiente hostil a sua vivência.  

Mais do que simplesmente afirmar o crime que desumaniza as minorias do grupo 

LGBT, as políticas públicas, principalmente na área da educação, devem levar a reflexão e a 

problematização da perpetuação de atos opressores, tanto físicos quanto mentais. Afinal, uma 
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verdadeira pedagogia libertadora e humanizadora, que tenha como chave o diálogo, não se 

pode permitir usar de artifícios impositivos, “sloganizados”, como denunciado pelo educador 

na pedagogia tradicional, bancária. Na dialeticidade entre ação e reflexão, ação e mundo, não 

devem agir em separado, um sem o outro, sem o qual não é possível o reconhecimento e 

superação da situação opressora, pois “[...] a ação só é humana quando, mais que um puro 

fazer, é quefazer, isto é, quando também não se dicotomiza da reflexão” (FREIRE, 2019, p. 55).  

Considerando os oprimidos como “seres duplos”, como coloca o educador, que 

interioriza em si o pensamento e a ação do opressor, em conflito com sua própria condição 

do oprimido, levar a reflexão sobre a ação opressora é fundamental. Pensar sobre e combater 

a LGBTfobia passa, além de um questionamento de ações LGBTfóbicas, também sobre a 

mentalidade e a situação estrutural que leva a tais comportamentos se perpetuarem. 

Construir, educandos e educador, uma criticidade sobre seus próprios atos e pensamentos, 

afinal, ninguém nasce odiando o outro, ele é ensinado a ser assim de diversas fontes, e negar 

a possibilidade de transformação daquele que age como opressor em alguém que se alie à 

causa do oprimido (nesse caso, as pautas LGBT’s), é entrar em um fatalismo incabível em uma 

pedagogia revolucionária.  

Os próprios educadores, que assumam a meta de superação das opressões por uma 

pedagogia libertadora, devem ser levados a refletirem sobre sua própria ação-reflexão no 

mundo, afinal, o educador também não se furta como um ser etéreo na divisão opressor-

oprimido. Como afirma Freire (2019, p. 86-87), “no momento em que o educador ‘bancário’ 

vivesse a superação da contradição já não seria bancário [...] Saber com os educandos, 

enquanto estes soubessem com eles, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização 

[...] mas da libertação”. Uma outra tarefa difícil e que necessariamente deve ser encabeçada 

pelas políticas públicas para pautas de gênero e sexualidade, que como identifica Mello et al. 

(2012, p. 104), os profissionais não parecem “preparados” para o enfrentamento de atos de 

discriminação. Não apenas em políticas de formação continuada, mas também na sua 

formação inicial, partindo dos cursos universitários. E mesmo para aqueles que já se 

comprometam com a humanização pela educação dialógica, Freire (2019) indica que não se 

deve esperar um momento revolucionário para o combate à opressão:  

 
Já temos afirmado que a educação reflete a estrutura do poder, daí a dificuldade que 
tem um educador dialógico de atuar coerentemente numa estrutura que nega o 
diálogo. Algo fundamental, porém, pode ser feito. Dialogar sobre a negação do próprio 
diálogo. (FREIRE, 2019, p. 86, nota 40) [grifo meu] 
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Buscar questionar sobre as próprias estruturas que impedem que a educação, em sua 

estrutura formal, também abarque as questões de gênero e sexualidade, a exemplo das já 

evidenciadas anteriormente e que partem das estruturas mais altas do poder político 

brasileiro, sutilmente rompe o silêncio sobre aqueles que precisam se reconhecer e serem 

reconhecidos.  

Não menos importante, a busca pelo Movimento LGBT pela sua voz, sua palavra, como 

seres historicamente oprimidos, deve irremediavelmente passar pela superação da própria 

estrutura que os condiciona e os transforma em oprimidos. A feição dominadora, patriarcal e 

LGBTfóbicas das instituições sócias obriga que as questionem, as tomem e as alterem, em 

vistas para que a substituam pela lógica da humanização. A práxis, ação-reflexão, que se 

pretenda superar a opressão aos grupos LGBT, assim como a toda forma de opressão, não se 

deve e não pode terminar no seio da escola, pois, como já apresentado, há uma rede de 

opressão que se estende até os mais altos graus da política. Uma que reage ainda mais cada 

vez que as tensões de tantos outros âmbitos estremecem e combatem as aranhas que mantém 

firmemente amarradas as teias que mantém a divisão opressores-oprimidos. 

 

Considerações finais 

 

 A história do Movimento LGBT, mostra que já se apresenta em um ponto sem retorno. 

Mesmo em uma sociedade de estruturas patriarcalista e heteronormativa, os direitos 

adquiridos com muita luta são uma realidade, ainda que não totalmente consolidados na 

mentalidade de todos. Tais direitos reiteram a histórica luta de serem e existirem como 

pessoas que fogem à estática e dominadora sociedade; para além das diferenças, humanos. 

Mas acompanhando a progressão de direitos, a constante desumanização sofrida ao não se 

aplicarem ou forçados a se silenciarem em determinados espaços na sociedade ainda é uma 

triste realidade. 

 Notadamente no espaço escolar, um território em disputa, que pelos ditames da ordem 

estabelecida, esta essencialmente opressora, se furta ao debater gênero e sexualidade, a 

desumanização se realiza. Desumanização, seguindo o pensamento freireano, realizado ao 

não se permitir que um debate de tamanha importância, especialmente para aqueles do grupo 

LGBT, se realize, que a voz surgida de dentro desse mesmo grupo não se possa pronunciar. 

Omissão ou proibição, muitos com base em discursos conservadores ideológicos, o fim de 
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perpetuarem a violência de ser menos, em sua oposição de vocação a ser mais e pleno de 

direitos, é o mesmo. 

Debater gênero e sexualidade nas escolas não é um mero capricho, é uma necessidade 

histórica. Como parte importante para a formação do subjetivo humano, esta instituição, 

permeada por uma lógica conservadora e neoliberal, deve ser “tomada de assalto” por uma 

pedagogia humanista e libertadora, que verdadeiramente tenha como meta a formação de 

seres críticos e conscientes de ser e estar em uma sociedade diversa e estruturalmente 

desigual. Do corpo técnico-pedagógico aos próprios educandos, é uma necessidade política 

que permitam o debate consciente, uma reflexão crítica de um tema que, a despeito o 

conservadorismo latente, não é se mais possível esconder para “debaixo do tapete”. Um 

processo lento, sem dúvidas, mas um passo importante que deve ser levado em consideração, 

se se pretende verdadeiramente interromper o contínuo que silencia e desumaniza. 

Assim como reflexão, a pedagogia humanista, seguindo a linha marxista tão viva e 

pulsante nas obras do famoso educador, nos mostra que uma ação revolucionária também 

deve ser feita para a superação da desigualdade. Uma práxis, ação e reflexão, uma 

corroborando a outra em vistas de superar o anti-humanismo vigente. Apenas com uma 

pedagogia que se preocupe verdadeiramente com a superação da estrutura opressores-

oprimidos, aqui destacando a temática de gênero e sexualidade, ainda que nem sempre com 

uma correlação de forças favorável, a educação assume o seu papel de transformar as pessoas, 

para que assim transformem o mundo. 
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