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“Para aqueles que acreditam que “homens” e 

“mulheres” são naturalmente dotados de 

traços que os levam necessariamente a 

participar de um casamento heterossexual e 

da formação de uma família, é 

desconcertante e, talvez, assustador 

perceber que algumas pessoas designadas 

ao nascer para as categorias “masculina” e 

“feminina” não desejem permanecer naquela 

categoria, ou que algumas mulheres não 

queiram ter filhos ou que algumas famílias 

sejam formadas por gays.” (Judith Butler)   
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Social) – Universidade estadual de Londrina, Londrina, 2019.    

    

RESUMO    

     

O trabalho a seguir buscou compreender a influência de valores e princípios religiosos 
relacionados a sexualidade, visto que a sociedade brasileira se declara 
majoritariamente cristã, e relação destes com as violências e violações de direitos 
sofridos pela população LGBTQIA+. Tivemos por objetivo entender como os 
estudantes do curso de Serviço Social da UEL relacionam seus princípios e valores 
religiosos, enquanto homossexuais, com a formação acadêmica universitária e como 
problematizam tais valores e princípios na jornada “cientifica” e futuramente 
profissional. Para concretização da pesquisa realizamos nove estudos de caso com 
estudantes autodeclarados homossexuais, pesquisa bibliográfica, documental, 
eletrônica e de campo afim de nos aproximarmos do tema investigado com o objetivo 
de entender como os sujeitos relacionam os conhecimentos adquiridos na 
universidade com os valores e princípios religiosos no que se refere a afetividade e 
sexualidade. Verificamos fortes vínculos religiosos com frequências semanais a 
igrejas cristãs, diversos valores e princípios religiosos relacionados à sexualidade 
rebatendo em suas vidas e em seus comportamentos além de conflitos familiares 
relacionados a sexualidade relatados pela maioria dos sujeitos envolvidos na 
pesquisa. 
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ABSTRACT    

    

  The following work sought to understand the influence of religious values and 

principles related to sexuality, since Brazilian society declares itself to be mostly 

Christian, and their relationship with the violence and violations of rights suffered by 

the LGBTQIA + population. We aimed to understand how students of the UEL Social 

Work course relate their religious principles and values as homosexuals to university 

education and how they problematize these values and principles in the “scientific” and 

future professional journey. To carry out the research we conducted nine case studies 

with self-declared homosexual students, bibliographic, documentary, electronic and 

field research in order to approach the investigated theme in order to understand how 

the subjects relate the knowledge acquired in the university with religious values and 

principles. as regards affectivity and sexuality. We found strong religious links with 

weekly attendance to Christian churches, various religious values and principles 

related to sexuality rebounding in their lives and behaviors and sexuality-related family 

conflicts reported by most subjects involved in the research. 

    

Key words: Homosexuality, Religion, Religiosities, Social Work   
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 INTRODUÇÃO    

   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos publicada em 1948 

pressupõe que todos os seres humanos possuem o direito de usufruir de seus direitos 

sem distinção de qualquer espécie:   

   

1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 
estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 
nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. (ONU, 
1948)   

   

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, estabelece 

em seu artigo terceiro os objetivos que o País deve e se propõe a respeitar, em 

concordância com as diretrizes da Declaração Universal dos Direitos Humanos:   

   

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:   
I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária;   
II - Garantir o desenvolvimento nacional;   
III - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais;   
IV - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1998)   

   

O que percebemos no cenário brasileiro, especialmente na atual 

conjuntura política, proposta e reafirmada por nossos governantes, é uma relação 

íntima entre as concepções e valores religiosos perante os diversos seguimentos 

marginalizados da sociedade brasileira, com o aceite e omissão do Estado em relação 

às populações LGBTQIA+.   

Conforme os dados disponíveis na plataforma virtual do Ministério da 

Mulher, Família e Direitos Humanos do atual governo (MMFDH) (BRASIL, 2017), em 

um contexto global o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, sigla que 

representa o movimento de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros, Intersexuais, com uma taxa de mortalidade de uma pessoa a cada 

dezenove horas, equivalente a um total de 445 assassinatos por ano, motivados por 

LGBTfobia, terminologia utilizada para designar a materialização das violências, 

violações, preconceito e discriminação contra as pessoas LGBTQIA+.   
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Os dados são ainda mais preocupantes quando recorremos a síntese 

realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que sistematizou as violências de cunho 

LGBTfóbico registradas pela ouvidoria do mesmo Ministério.   

Conforme os dados, 917 pessoas relataram ter sofrido alguma 

violência psicológica, 837 algum tipo de discriminação, 545 alguma agressão física, 

186 pessoas foram vítimas de alguma violência institucional nos espaços que prestam 

serviços públicos, 80 pessoas relataram alguma negligência, 31 foram vítimas de 

abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial, 31 pessoas foram violentadas 

sexualmente e 7 pessoas relataram alguma violação de diretos humanos (FGV, 2018).   

Estes são os dados oficiais, mas a realidade certamente demonstra 

um número muito maior de violências e violações de direitos a esta população.   

Se por um lado observamos uma onda crescente de violências e 

violações aos direitos da população LGBT, vide os dados explicitados no parágrafo 

anterior, por outro o discurso público de representantes políticos brasileiros não 

colabora para a diminuição desses crimes, e muitas vezes incita ainda mais o ódio. 

Basta verificar o discurso do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro 

“Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por 

aí” e que “as minorias devem ser curvar às maiorias ou serão esmagadas” (EL PAÍS, 

2018).    

Optamos por realizar esta pesquisa com os estudantes homossexuais 

do Curso de Serviço Social afim de compreender qual a concepção que estes 

possuem acerca da perspectiva crítica reafirmada durante o processo de formação 

profissional. 

São estes os motivos que nos levaram a desenvolver este estudo com 

o intuito de identificar a influência que os valores e princípios religiosos na manutenção 

de violências e violações de direitos humanos relacionados a população LGBTQIA+ 

brasileira, com enfoque nos(as) homossexuais.   

O presente trabalho é a materialização dos estudos realizados 

durante a participação na  pesquisa “As consequências do contato entre religião e 

religiosidade na vida e nas relações afetivas”, procurando responder o seguinte 

problema de pesquisa: “Como os estudantes autodeclarados homossexuais do curso 

de Serviço Social da Universidade Estadual de Londrina lidam com os princípios e 

valores religiosos relacionados à sexualidade transmitidos por suas religiões?   
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Tendo por objetivo compreender como os estudantes do curso de 

Serviço Social da UEL relacionam seus princípios e valores religiosos, enquanto 

homossexuais, com a formação acadêmica universitária e como problematizam tais 

valores e princípios na jornada “cientifica” e futuramente profissional.    

Procuramos entender como os estudantes relacionam os 

conhecimentos adquiridos na universidade com os valores e princípios religiosos no 

que se refere a sexualidade e compreendem os impactos que o conhecimento secular 

provoca no comportamento religioso dos sujeitos da pesquisa e entender como 

estudantes vivenciam sua sexualidade considerando seus valores e princípios 

religiosos.    

Como percurso metodológico para a realização da pesquisa fizemos 

nove estudos de caso com estudantes de graduação do curso de Serviço Social da 

UEL autodeclarados homossexuais, que voluntariamente se dispuseram a participar 

do nosso trabalho, buscando equilibrar o número de pessoas em gêneros e turnos.   

Para que pudéssemos nos aproximar da realidade social na qual se 

encontra estes estudantes nos aprofundamos nas discussões acerca da 

interseccionalidade entre gênero, classe e etnia para entendermos as construções das 

violências e violações dos direitos sociais desta população.    

Também propomos um olhar acerca das afetividades e sexualidades 

humanas, especialmente a consolidação da heterossexualidade enquanto norma, 

buscando assim entender os fundamentos das violências e violações dos direitos 

humanos das populações LGBTQIA+ no Brasil e sua intrínseca relação com os 

valores e princípios religiosos.   

 Neste sentido compreendemos que a sigla LGBT é utilizada para 

definir Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros, que são 

pessoas de ambos os gêneros que possuem uma variedade de orientações, 

preferências e hábitos sexuais,    

Já as letras QIA+  representam os Queers (Q) que são indivíduos que  

apresentam identidade de gênero e orientações sexuais diferentes do modelo 

tradicional,  “I” representa as pessoas Intersexuais, cujas características físicas não 

expressam performances masculinas nem femininas, enquanto o A identifica os 

assexuais, ou seja, indivíduos que não sentem  atração sexual por qualquer 

performance de gênero e/ou sexualidades.   
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Muitas das violações de direitos a população LGBTQIA+ decorrem de 

concepções religiosas presente nas relações que se estabelecem nos convívios 

sociais destes indivíduos, pois a sociedade brasileira sofre influência de uma 

miscelânea de valores e princípios religiosos de diferentes matrizes, com 

componentes do catolicismo, da Umbanda, do Candomblé e do ascetismo evangélico, 

imbuindo comportamentos e valores até mesmo em quem diz não professar uma fé 

(SILVA, 2008).   

Estes valores e princípios religiosos muitas vezes passam 

despercebidos e acabam por se naturalizar no comportamento dos indivíduos, que 

acreditam em uma sociedade dicotômica (boa e má), além da crença em uma vida 

melhor após a morte (SILVA, 2008).   

Neste sentido, as manifestações religiosas têm chamado a atenção 

de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, em virtude de registrar a cada 

dia a presença significativa de jovens participando destas manifestações ou igrejas 

que na maioria das vezes exige compromisso e impõe normas de comportamento aos 

seus membros (SILVA, 2008).   

Este fato também observamos entre os estudantes do curso de 

Serviço Social da UEL. Afinal, a academia reflete a pluralidade da vida, as 

manifestações das diversas formas de expressão corporal, sentimental, psicológicas 

e religiosas.   

Os discentes têm uma vida social fora da universidade, participam de 

diferentes grupos sociais, e mesmo após o contato com as ideias fundamentadas na 

razão e na ciência, que em muito se contrapõem aos ideais religiosos, continuam 

participando de instituições religiosas, seja por tradição familiar, conversão ou convite 

de amigos.   

 Vale ressaltar que a história brasileira revela o apego a valores e 

tradições religiosas, que trazem em sua bagagem uma longa história de perseguição 

ideológica e religiosa às comunidades e ao pensamento fora dos “padrões” 

considerados normais, especialmente na área da sexualidade e de gênero.    

Em nosso país as pessoas são socializadas tendo como referência 

valores e princípios religiosos cristãos, considerando 88,8% da população se 

declaram em comunhão com esta matriz religiosa (IBGE, 2010) - em diferentes 

denominações religiosas. E em quase sua totalidade reproduzem ideias e valores 



    16   

contrários à liberdade sexual e às diferentes e diversas identidades sexuais contrárias 

ao que é determinado como “normal”.    

Não obstante o mercado adaptar-se ao crescimento dos 

consumidores advindos das populações homoafetivas, que emergem de diferentes 

segmentos sociais, os líderes religiosos e seus seguidores, em sua grande maioria, 

condenam esta população e a rejeitam (SILVA, 2008).    

Os novos arranjos familiares, maior divulgação por parte das mídias 

sociais da importância de defender os direitos sociais, políticos, e mesmo civis, da 

população homoafetiva, ainda não encontraram ecos em muitas comunidades 

religiosas (SILVA, 2008).    

Diante desta realidade e do atual cenário sócio-político brasileiro, em 

que as lideranças governamentais apoiam e propagam discursos misóginos, 

machistas, racistas e homofóbicos sob um discurso cristão fundamentalista, surgiu o 

interesse de entender como os estudantes homossexuais do Curso de Serviço Social 

de uma universidade pública de um estado periférico no interior do Brasil que ocupa 

o sexto lugar (IBGE 2010) na economia brasileira e não faz parte do eixo cultural e 

industrial Rio-São Paulo1, compreendem os impactos que os valores e princípios 

religiosos  no que se refere à sexualidade e afetividade causam no processo de 

construção do conhecimento.   

              

METODOLOGIA   

      

Realizamos nove estudos de caso que, conforme Marli E. D. A. André 

(1984, p.52) é um percurso metodológico eclético “incluindo via de regra, 

observações, entrevistas, fotografias, gravações, documentos, anotações de campo 

e negociações com os participantes do estudo”.   

 Segundo a autora (1984), o estudo de caso não se prende a um 

“pacote padronizado de pesquisa” sendo, portanto, uma forma particular de 

investigação com ênfase na singularidade.   

Neste sentido, Meirinhos e Osório (2010) explicam que:   

   

 
1  Mesmo distante do eixo Rio-São Paulo a UEL (Universidade Estadual de Londrina) e UEM 
(Universidade Estadual de Maringá) estão entre as 32 melhores universidades do Brasil e entre as 
1.400 melhores do mundo, segundo o ranking 2019/2020 do Center for World University. 
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Os estudos de caso, na sua essência, parecem herdar as características da 

investigação qualitativa. Esta parece ser a posição dominante dos autores 
que abordam a metodologia dos estudos de caso. Neste sentido, o estudo de 

caso rege-se dentro da lógica que guia as sucessivas etapas de recolha, 
análise e interpretação da informação dos métodos qualitativos, com a 

particularidade de que o propósito da investigação é o estudo intensivo de 
um ou poucos casos (LATORRE et al., 2003 apud MEIRINHOS; OSÓRIO, 

2010).   

   

Os estudos de caso podem ser divididos em três grandes eixos: 

exploratórios, descritivos e explanatórios e subdivididos em duas características: 

holísticos (com uma unidade/sujeito de análise) e incorporados (com várias 

unidades/sujeitos de análise) (MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010).   

Nos estudos incorporados, assim como este trabalho, os 

pesquisadores estudam diversos sujeitos afim de se aproximarem de um problema 

em comum entre pessoas diferentes e assim compreende-lo e teoriza-lo 

(MEIRINHOS; OSÓRIO, 2010).   

Nesta perspectiva realizamos nossas aproximações através de um 

roteiro de entrevista semiestruturada 2 com nove estudantes de Serviço Social, nestes 

encontros utilizamos um gravador de aparelho celular para que fosse possível 

apreender o máximo de informações possíveis. 

Utilizamos também Pesquisa bibliográfica, documental, eletrônica e 

de campo. 

Houveram aproximações informais a partir das experiências que se 

fora do espaço destinado a esta entrevista, como conversas nos corredores da 

universidade e no ambiente de estágio.    

Nos primeiros contatos com os estudantes, ressaltamos o 

compromisso com o sigilo da identidade dos sujeitos envolvidos por se tratar de uma 

pesquisa com seres humanos e de um tema ainda tão marcado como um tabu na 

sociedade brasileira.   

Inicialmente optamos por percorrer as salas do curso de Serviço 

Social afim de informar sobre a pesquisa, com o decorrer da realização da pesquisa, 

especialmente após a apresentação da mesma em um evento, diversos sujeitos se 

dispuseram e indicaram outras pessoas que com interesse em participar deste estudo.   

 
2 O anexo contendo o formulário de perguntas que orientou este trabalho encontra-se no final do texto.   
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Os nomes apresentados abaixo foram aleatoriamente escolhidos na 

intencionalidade de não identificar os sujeitos da pesquisa.   

Optamos por escolher este percurso metodológico pois consideramos 

que seria o que mais se aproximaria das experiencias vivenciadas pelos sujeitos 

envolvidos na pesquisa.    

Tramitamos junto ao Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina o projeto desenvolvido pela 

Professora Doutora Claudia neves da Silva, docente do departamento de Serviço 

Social da UEL, contendo os objetivos norteadores para o processo de investigação.   

Tínhamos como proposta de aproximação com os sujeitos colocar um 

envelope lacrado junto ao colegiado do curso de Serviço Social, onde os estudantes 

que se interessaram em participar da pesquisa colocaram seus respectivos contatos 

telefônicos para que pudéssemos entrar em contato afim de realizarmos a pesquisa, 

resguardando o sigilo e anonimato dos participantes. Contudo após a apresentação 

do projeto em um evento algumas pessoas voluntariamente se dispuseram e/ou 

indicaram outros sujeitos para a participação.   

Os nomes utilizados para identificar cada sujeito participante da 

pesquisa foi aleatoriamente escolhido pelo autor deste presente trabalho, no intuito de 

manter o anonimato dos estudantes. Assim foram selecionados nomes com gênero 

neutro, ou seja, que não identificassem o sexo biológico.    

Algumas perguntas norteadoras que sustentaram a pesquisa sobre a 

realidade estudada são: a faixa etária, o sexo biológico que possuem em seu registro 

geral, as ocupações, as igrejas que frequentam, a frequência de suas participações 

nestes espaços, o tempo que frequentam estes espaços, informações acerca de 

fatores étnico-raciais, como a cor autodeclarada e a forma como se deu o ingresso na 

universidade, o perfil sócio econômico das pessoas que concordaram em participar 

da pesquisa buscando elencar o recorte de renda familiar e as relações que estas 

pessoas mantêm em seu convívio familiar, religioso e social.   

Para discutirmos as realidades estudadas utilizamos como fonte 

teórica autores que em sua trajetória se debruçaram sobre a temática que são 

primordiais para o entendimento da influência dos valores e princípios religiosos e a 

construção das violências acerca dos papéis sociais de gênero e sexualidades 

humanas.   
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 Alguns desses autores são Heleieth Iara Bongiovani Saffioti (1934-

2010), socióloga brasileira estudiosa das temáticas de gênero e classe social, Judith 

Butler, filósofa estadunidense e estudiosa dos papéis sociais de gênero, Sigmund 

Freud (1856-1939), neurologista e psiquiatra fundador da psicanálise, Luiz Mott, 

antropólogo, historiador  e ativista pelos direitos LGBT no Brasil, além de diversos 

outros estudiosos e autores que se dedicaram ou dedicam em debruçar-se sobre as 

temáticas versadas neste trabalho.   

Esperamos com a pesquisa desvelar o preconceito existente em relação a 

população homo afetiva e os caminhos que devemos adotar para combater e 

superar este preconceito.   
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1.  O PAPEL DA RELIGIÃO E DOS VALORES E PRINCÍPIOS 

RELIGIOSOS NA CONSTRUÇÃO DA SEXUALIDADE E PAPEÍS 

SOCIAIS DE GÊNERO 

   

Historicamente a sociedade estabelece atribuições de distintos papeis 

para a construção da identidade social do homem e da mulher, demarcando com muito 

zelo os campos em que cada um pode atuar (SAFIOTTI, 1987, p.8).   

Ao longo da história da humanidade fora estabelecendo-se a ideia de 

inferioridade feminina através da concepção de que nos primórdios da civilização o 

macho era o animal que possuía as aptidões físicas necessárias às atividades mais 

brutas, cabendo a mulher as atividades relacionadas aos cuidados domésticos, 

constituindo-se assim uma “ideologia da inferioridade” (SAFIOTTI, 1987, p.12).   

A dominação do homem sobre a mulher surge há cerca de seis 

milênios mas os debates acerca das temáticas que inserem as violências sofridas 

pelas mulheres no rol dessa sociedade somente foram ampliados na década de 1970, 

com a insurgência da terminologia gênero e do conceito que representa para os 

estudos sociais que se seguiram (SAFIOTTI, 1987, p.47).   

Durante muito tempo as desigualdades existentes entre homem e 

mulher foram justificadas através de argumentos biológicos, pois foi naturalizado que 

o ser feminino deveria estar ligado a uma suposta fragilidade em relação ao corpo 

forte do homem, normatizando papeis muito bem definidos nas condutas a serem 

desenvolvidas por homens e mulheres (SAFIOTTI, 2004, p.77).   

As ciências biológicas, especialmente durante o século XIX gerou 

compreensões equivocadas acerca do gênero, imbuídas no discurso médico legal de 

que o gênero é pré-definido pelo órgão sexual (BUTLER, 1990, p.68).   

Conforme a estudiosa:   

   

As relações de poder que permeiam as ciências biológicas não são facilmente 
redutíveis, e a aliança médico-legal que emergiu da Europa do século XIX 
gerou ficções categóricas que não poderiam ser antecipadas. A própria 
complexidade do mapa discursivo que constrói o gênero parece sustentar a 
promessa de uma convergência inopinada e generativa dessas estruturas 
discursivas e reguladoras. Se as ficções reguladoras do sexo e do gênero, 
são elas próprias, lugares de significado multiplamente contestado, então a 
própria multiplicidade de sua construção oferece a possibilidade de uma 
ruptura de sua postulação unívoca (BUTLER, 1990, p.68).   
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Assim como Simone de Beauvior (1949) traduz que “não se nasce 

mulher, torna-se mulher” a estudiosa Safiotti (2004, p. 77) revela os corpos que se 

formam a partir das normas estabelecidas sobre o que é ser homem e ser mulher, 

através do gendramento social incorporado pelas pessoas durante milênios.   

Essa terminologia é utilizada para designar as normas estabelecidas 

sobre o que é ser homem e mulher e não o corpo sexuado, traduzido da palavra em 

inglês “gender” (SAFIOTTI, 2004, p.77).   

Portanto não é coerente que interpretemos o sexo como tradução 

única do gênero pois este não é uma continuação legal do sexo, mas sim uma 

construção histórica de produção e reprodução de papéis, em que gênero não é 

somente estabelecido biologicamente, mas sim incorporado pré-discursivamente 

desde antes do nascimento (BUTLER, 1990, p.27).   

A categoria gênero é uma construção social, ou seja, recebe a 

influência de valores culturais, morais e religiosos historicamente relacionados, 

cooperando para a consolidação da relação binária entre homem e mulher, 

caracterizada pela reprodução de normas e padrões que identificam o ser feminino e 

o masculino desde o nascimento, tendo como base o aparelho reprodutor de cada 

indivíduo (BUTLER, 1990, p.28).   

Utilizando este referencial concordamos com Butler (1990) ao 

relacionar o gênero como um fenômeno que se comporta a partir do contexto cultural, 

moral e sócio histórico no qual se encontra:   

   

Como ponto de partida de uma teoria social do gênero, entretanto, a 
concepção universal da pessoa é deslocada pelas posições históricas ou 
antropológicas que compõem o gênero como uma relação entre sujeitos 
socialmente constituídos, em contextos especificáveis. Este ponto de vista 
relacional ou contextual sugere que o que a pessoa “é” – e a rigor, o que o 
gênero “é” – refere-se sempre às relações construídas em que ela é 
determinada. Como fenômeno inconstante e contextual, o gênero não denota 
um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos 
específicos de relações, cultural e historicamente convergentes (BUTLER, 
1990, p.32-33).   

   

Posto estas primeiras aproximações acerca da construção da 

dominação masculina estabelecida por milhares de anos através do trabalho, da 

biologia dos corpos e da reafirmação dos papéis sociais de gênero, buscaremos 

entender como se estabelecem as relações de gênero dentro do modo de produção 

capitalista.    
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Etimologicamente a palavra patriarca origina o termo patriarcado 

refere-se a qualquer indivíduo que detenha privilégios em uma determinada 

sociabilidade, independente do sexo em nossa sociedade o homem está no papel de 

patriarca (SAFIOTTI, 2001, p.117).   

Já em sua gênese o modo de produção capitalista propôs uma 

simbiose entre três grandes sistemas de exploração-dominação, que se expressam 

pela etnia, gênero e classe, estando, portanto, intrinsecamente ligadas o racismo e o 

patriarcado como fonte substancial de acumulação de riquezas e apropriação de 

trabalho (SAFIOTTI, 1987, p. 60).   

À mulher foram estabelecidos dois grandes pontos de exploração 

dentro do modo de produção capitalista, de um lado é explorada pelo empregador, 

recebendo salários menores que os homens e do outro é obrigada a manter os 

cuidados domésticos conforme os gostos do marido, servindo de objeto de exploração 

dos dois e ficando exposta a dimensão da dominação existente entre esse modo de 

produção e o patriarcado (SAFIOTTI, 1987, p.51).   

O poder do macho sobre a mulher não é apenas mantido na relação 

privada, mas se manifesta essencialmente na esfera civil, dando aos homens direitos 

sexuais sobre o corpo das mulheres, praticamente sem restrições, baseado na 

ideologia machista e na violência (SAFIOTTI, 2004, p. 57-58).   

O patriarcado não é somente um sistema de dominação construído 

pela ideologia machista, se assim fosse deveria situar-se substancialmente nos 

campos político e ideológico, mas é também um sistema de exploração, pois é 

diretamente conectado a estruturação do modo de produção capitalista, vigente nesta 

sociedade (SAFIOTTI, 1986, p.50).    

O machismo ultrapassa os limites da classe social no qual homem que 

se insere, e está presente também no campo do racismo, com diferentes formatações 

nas classes subalternizadas e privilegiadas, e em populações brancas e não-brancas 

(SAFIOTTI,1987 p.16).   

O patriarcado e o racismo se confluem no Brasil ao possuírem 

elementos capazes de permitir a maximização dos lucros capitalistas, e assim 

estruturar este sistema socioeconômico através da exploração da classe trabalhadora 

negra e feminina brasileira (SAFIOTTI, 1986, p. 62).   

A partir das análises realizadas pelos acadêmicos na década de 1980, 

outra fonte substancial de pesquisa acerca das temáticas relacionadas a gênero foram 
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os movimentos feministas3. Nesta década pesquisadores da área propuseram que se 

alterassem o conceito acerca do patriarcado e fossem pautados a partir da 

terminologia gênero pelos movimentos feministas e por organizações governamentais 

internacionais (SAFFIOTI, 2004, p.132).   

No Brasil, falaciosamente considerado uma democracia racial por 

alguns estudiosos, quem mais sofre as consequências deste modelo de exploração 

do trabalho é a mulher, especialmente a mulher negra sendo duplamente 

discriminada, pois a ela lhe cabe o papel de objeto sexual e o de empregada 

doméstica (SAFFIOTI, 1986, p. 52).   

As relações sociais em nosso país estão interligadas em três grandes 

categorias (raça, classe e gênero), sendo a insterseccionalidade entre elas um 

importante elo para que compreendamos a origem das violências sofridas pelas 

mulheres (SAFFIOTI, 1986, p.62).   

O “ser” não deve ser compreendido como tudo o que alguém 

realmente “é”, pois está intrinsecamente ligado ao momento histórico-social em que 

se insere, sendo a intersecção entre as modalidades raciais, classistas, étnicas, 

sexuais e regionais indissociáveis da política e da cultura em que é produzida e 

mantida (BUTLER, 1990, p.21).    

Conforme Coelho e Carloto (2007) existem diversas masculinidades, 

para ela a masculinidade hegemônica é a que garante a superioridade dos homens 

na relação com as mulheres. Existe também a masculinidade subordinada que traduz 

a dominação do homem heterossexual sobre os homossexuais. A masculinidade 

cúmplice traduz-se por se calar passivamente diante da dominação hegemônica. Já 

masculinidade marginalizada, diz respeito a relação entre classes ou grupos étnicos 

dominantes e subordinados (COELHO; CARLOTO, 2007)   

Este modelo de masculinidade marginaliza vivências que ultrapassem 

a heterossexualidade, desqualificando estes corpos e torna invisível o processo de 

luta e mobilização social que ocorre em torno dessa temática. Conforme Coelho e 

Carloto (2007):   

  

Esse padrão de masculinidade hegemônica que representa a estrutura de 
poder das relações sexuais desqualifica os comportamentos masculinos que 
não se ajustam a seus princípios, ocultando um processo de luta contínuo 
que envolve “mobilização, marginalização, contestação, resistência e 

 
3 Colocados no plural pois representam as diferentes vertentes que cercam estes movimentos.   
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subordinação das modalidades de ser masculino que não são sancionadas 
pela matriz hegemônica” (OLIVEIRA,1998 apud COELHO; CARLOTO, 2007).   

  

Esta masculinidade hegemônica é centrada na heterossexualidade 

compulsória dos corpos, que ao reproduzirem os comportamentos socialmente 

estabelecidos como masculinos se reafirmam enquanto detentores do poder, e 

garantem os benefícios que estas posições lhes proporcionam, como melhores cargos 

e salários em relação as mulheres que desempenham as mesmas funções 

(OLIVEIRA, 1998 apud COELHO; CARLOTO, 2007).   

Utilizar-se da construção binárias na qual só é possível que os seres 

humanos performem dois gêneros é reafirmar a dominação existente na relação entre 

ambos, estabelecendo limites para a interpretação dos mesmos (BUTLER,1990, 

p.30).   

Este discurso é parte constitutiva de uma economia falocêntrica e 

fechada, ou seja, compreende que a disputa binária entre os gêneros centraliza a 

figura do “macho” nas atividades econômicas (BUTLER, 1990, p.32).   

Ainda conforme a pesquisadora, a sexualidade está intrinsecamente 

ligada a manutenção desta economia falocêntrica:   

   

No lugar de uma sexualidade com “identidade masculina”, em que o 
masculino atua como causa e significado irredutível dessa sexualidade, nós 
podemos desenvolver uma noção de sexualidade construída em termos de 
relações fálicas de poder, as quais reestruturariam e redistribuiriam as 
possibilidade desse falicismo por meio, precisamente, da operação 
subversiva das “identidades” que são inevitáveis no campo de poder da 
sexualidade. (BUTLER, 1990, p. 65)   

   

Vivemos em uma sociedade que busca a coerência “natural” entre 

sexo, gênero, prática sexual e desejo, tornando suas interpretações inteligíveis. Esta 

regulação, entretanto, suprime a multiplicidade subversiva de sexualidade e 

performances de gênero que romperiam a hegemonia reafirmada nesta sociabilidade 

(BUTLER, 1990).   

Neste sentido, a análise discursiva propõe que o gênero seja somente 

visto a partir de uma leitura unívoca, ou seja todas as formas de propagação de 

conhecimento pressupõem que gênero seja somente aquilo que é inteligível perante 

a sociedade (homem e mulher), estabelecendo limites para a compreensão da 

complexidade que se coloca nas relações de gêneros humanos e criando dominações 



    25   

hegemônicas sobre o que é racionalmente interpretado como gênero 

(BUTLER,1990,p.30).   

Essas estruturas de poder construtoras e mantenedoras de culturas 

dominantes em detrimento das manifestações que divergem das mesmas permite que 

se naturalize as violências contra determinados grupos sociais (BOURDIEU,1889).   

Criam-se assim o habitus de classe que cada indivíduo reproduz a 

partir da classe social e da cultura em que está inserida definindo seus 

comportamentos, normas, condutas e interações com o mundo e com a cultura, a 

ciência, a religião, a educação, a etnia (dentre outros fatores) favorecendo a 

manutenção da hierarquia social que estrutura o seu convívio social. (BOURDIEU, 

1989, p.10)   

Segundo Coelho e Carloto (2007), a masculinidade hegemônica não 

se caracteriza por manter as mesmas especificidades de maneira fixa,  para que se 

estabeleça enquanto dominadora é necessário que uma série de padrões conversem 

entre si, como a classe e a etnia que criam variáveis de regulação da dinâmica social 

em que esta expressão de masculinidade se estabelece. A masculinidade cúmplice e 

subordinada também possui um importante papel para a reafirmação da 

masculinidade hegemônica (OLIVEIRA, 1998 apud COELHO; CARLOTO 2007).    

Entendemos que essa regulação hegemônica contribui para que não 

se trabalhe as questões relativas a gênero a partir de um olhar que entenda as 

questões relativas aos gêneros além da figura do binarismo homem e da mulher, e 

que muitas dessas concepções advém da forma como essa temática é tratada pelas 

concepções religiosas.   

   

1.1 VALORES E PRINCÍPIOS RELIGIOSOS PRESENTES NAS POLÍTICAS SOCIAIS 

BRASILEIRAS   

   

O estudioso Luiz Mott (1988) nos recorda que o Deus castigador do 

Velho Testamento ganha novos contornos conforme a história ocidental se 

desenvolve e a cristandade torna-se a religião oficial com a queda do império romano; 

e com a ascensão do cristianismo a punição aos homossexuais torna-se um sistema 

de controle e repressão, desde a prisão ao apedrejamento ou execução na fogueira, 

fundada na concepção maniqueísta entre o bem e o mal.   
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A clandestinidade das relações homoafetivas se faz presente na 

construção da civilidade ocidental sob o pilar da fé cristã. Segundo Mott:    

   

trata-se de um dos assuntos mais tabus da cultura ocidental cristã – (o 
apóstolo Paulo decretava “que essas não sejam sequer nomeadas entre vós” 
e durante toda a Idade Média e até bem perto de nós, a “sodomia” era 
chamada de “pecado nefando”, isto é, “cujo nome não pode ser pronunciado 
(MOTT, 1988, p.20).   

   

A tradição judaico-cristã construiu no medievo o desprezo, a 

abominação e o preconceito acerca das relações homossexuais, tratando a sodomia 

com o mais grave e impronunciável pecado contra a natureza, portanto nada mais 

obvio que o ritual de iniciação às trevas começasse com um “beijo no cu”, por se tratar 

da parte mais vergonhosa do corpo (MOTT, 1988, p. 134).   

A partir da narrativa mítica cristã, Satanás, enquanto “anjo de luz” era 

assexuado e após a sua expulsão do paraíso reuniu em si toda luxúria presente no 

mundo, tornando-se o primeiro símbolo sexual, capaz de travestir-se e enganar Eva 

(MOTT, 1988, p.121).   

Apesar dos aconselhamentos divinos para reprodução da máxima 

“crescei e multiplicai-vos”, os cristãos sempre mantiveram suas relações sexuais 

cercadas por medo, tabus e condenações e o desejo sexual sempre foi limitado pelos 

pensadores cristãos ao longo do tempo, pois estes almejavam que os fiéis imitassem 

a pureza assexuada do Senhor (MOTT, 1988, p.121).   

Durante os séculos passados, o misticismo dominava a cristandade, 

eram milagres, revelações e até “casamentos místicos”, algumas santas como Tereza 

d’Ávila, reconhecida Doutora da Igreja, relata um encontro intimo com o Senhor onde 

descreve um verdadeiro êxtase sexual (MOTT,1988, p.122).   

A castidade torna-se central na vida dos cristãos, pois a virgindade 

equiparasse a construção de que Deus e os anjos são assexuados; neste sentido, 

Lúcifer vocifera suas tentações carnais aos degredados filhos de Eva, utilizando a 

mulher como instrumento de suas ações pois esta foi a primeira pecadora 

(MOTT,1988, p.123).   

Na Europa, conforme documentos da Santa Inquisição espanhola, o 

demônio se caracterizava enquanto um homem negro. Outrossim não é de se duvidar 

que Belzebu se encarnasse também enquanto negro em terras tupiniquins, 

demonizando as religiões e tradições de matriz africanas (MOTT, 1988, p.127).   
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Era habilidade do “coisa ruim” auxiliar suas esposas e amantes nas 

tarefas domésticas, consideradas tipicamente femininas, como foi construído a partir 

da divisão sexual do trabalho, e por conseguinte escarnecia aos padrões sexuais 

naturais e assumia comportamentos desviantes, incluindo o homoerotismo e a 

sodomia (MOTT, 1988, p. 139).   

Oficialmente a Santa Sé nunca admitiu que o demônio fosse 

homossexual pois os oficiais da Igreja não admitiam que Lucífer assumisse tal 

comportamento acreditando que a sodomia era um crime indigno, abominável e 

horroroso até mesmo para ele (MOTT, 1988, 139).   

A era medieval colaborou para a criação da visão demonizada dos 

homossexuais e das relações homoafetivas, e mesmo após os processos de 

cientificação da humanidade com o Renascimento, o Estado burguês se estruturou 

como palco da manutenção de violências pois naturalizou estas concepções acerca 

dos homossexuais e estabeleceu padrões de comportamentos e práticas sexuais.   

   

1.1.1 O Estado Moderno e a manutenção de violências com fundamentação religiosa   

   

Se o Estado moderno legitima e reforça a violência de gênero no que 

se refere à religião, essa também continua presente não obstante a defesa de um 

estado laico, ou seja, a laicidade diferente da secularização, ambas surgidas a partir 

do final da idade média, constitui a separação da Igreja e do Estado, e defende o 

combate da influência dos valores e princípios religiosos emanados pela hegemonia 

católica na condução das práticas desenvolvidas pelo Estado, como a educação, 

linguagem e legislações (BREPHOL, 2016, p.131).   

Nenhuma das duas concepções (laicidade e secularização) 

expulsaram a religião da política, mas as duas procuraram diminuir a sua influência 

enquanto verdade única, promovendo a separação entre Igreja e Estado. Limitando a 

atuação da Igreja apenas no interior de suas instituições, ainda que pudesse inspirar 

os comportamentos de seus fiéis (BREPHOL,2016, p.138).   

Basta retomarmos a fala do atual presidente da República durante a 

realização de um evento religiosos denominado “Marcha para Jesus” na cidade de 

são Paulo que reuniu aproximadamente 3 milhões de pessoas para confirmamos esta 

afirmação (G1,2019).  Durante o ato Bolsonaro declarou:   
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“É muito bom estar entre amigos, ainda mais quando esses amigos têm Deus 
no coração”, disse. “Muito obrigado pelo convite, ano passado eu lhes disse 
‘se Deus quiser estarei ano que vem nessa marcha como presidente da 
República do Brasil'”, continuou. “Agora, sou um presidente que diz que o 
Estado é laico, mas ele é cristão.” (EXAME, 2019)   

   

Concordamos com Brephol (2016) ao nos orientar que a laicidade não 

deseja “matar” Deus, mas sim separar os valores e princípios religiosos da condução 

das tarefas do Estado. Conforme o autor:   

   

(...) é preciso ressaltar que também esse movimento político e cultural não 
protagonizou, como no ateísmo, o fim da religião e a certeza de que Deus 
não existe, mas advogou o protagonismo do leigo (do latim laico em 
anteposição ao clérigo) na coisa pública. Para que isso fosse possível, 
colocou em primeira linha a liberdade de consciência e, com ela, a liberdade 
e a proteção das religiões. Daí deriva não apenas a liberdade de culto como 
a liberdade de crenças e a liberdade de não crer. E ela foi fundamental para 
a constituição do Estado moderno e da democracia, afastando não apenas a 
Igreja do Estado, como chancelando os saberes seculares. Esse é um 
princípio jurídico que influenciou a maioria dos países no Ocidente. 
(BREPHOL, 2016, p. 131)   

   

Na atualidade, existe a disputa entre dois grandes modelos, de um 

lado um que preza pela laicidade da máquina pública e do outro um que mescla 

valores e princípios religiosos na condução do Estado, como ocorre em alguns países 

do Oriente Médio e que vertiginosamente cresce no Ocidente (BREPHOL, 2016, 

p.132).   

Esta ascensão de concepções religiosas no Ocidente tornou-se ainda 

mais presente a partir do final século XIX e durante os anos que se seguiram, com o 

entrelaçamento entre o racismo, imperialismo e Guerra Fria operadas pela relação 

entre Estado, Igreja e fundamentalismo protestante. Neste período, muitas 

autoridades seculares adotaram políticas baseadas em valores e princípios religiosos, 

segundo eles a guerra favorecia o sofrimento, que por conseguinte favorecia o 

arrependimento e a conversão (BREPHOL, 2016, p 134).   

Oficialmente no Brasil, Igreja e Estado estão separados desde a 

proclamação da República. Entretanto entre os anos de 1930 a 1945 foram marcados 

por uma reaproximação entre as duas instituições fortemente incentivada por Getúlio 

Vargas, que viu no catolicismo um forte aliado para a manutenção de seu governo 

(BREPHOL, 2016, p.135).   
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No período que a ditadura se desenrola, as igrejas tiveram diferentes 

e importantes papéis, tanto para sua manutenção quanto para sua queda, como nos 

situa Brephol (2016).   

Com declínio dos movimentos de base, especialmente a partir do final 

da década de 1980, novos sujeitos e componentes religiosos ganham espaço no 

cenário brasileiro: são os pentecostais e neopentecostais que emergem do interior das 

denominações protestantes angariando rapidamente um grande número de fiéis e 

lugar no cenário público, advogando o status de religião pública (BREPHOL, 2016, 

p.136)   

A mídia foi um grande impulsionador para a conquista dos fiéis, o 

televangelismo, além da ampliação dos templos, das pregações que visam a 

prosperidade econômica na vida terrena (no sentido da ascensão de uma classe 

vulnerável para as classes medianas), do exorcismo e da cura das enfermidades 

físicas e espirituais (BREPHOL, 2016, p.137).   

A literatura de baixo ou nulo custo opinando sobre assuntos seculares, 

blogs, sites e redes sociais também ganharam espaço para a multiplicação dos 

ensinamentos religiosos para um grande número de pessoas (BREPHOL, 2016, 

p.137).   

Não obstante a propagação de seus ideais pelos meios de divulgação 

em massa, na recém redemocratização brasileira (1988) as comunidades evangélicas 

consolidaram um bem-sucedido projeto de poder, elegendo diversos representantes 

religiosos para cargos públicos que pontuam e opinam segundo seus dogmas, 

formando o que ficou conhecido como  “bancada evangélica” (BREPHOL, 2016, 

p.137).   

Algumas das principais pautas da bancada evangélica é a limitação 

das reivindicações do movimento gay, são também contrários à flexibilização das leis 

sobre drogas, aborto e combate a AIDS, ainda condenam politicas relacionadas a 

gênero e as religiões de matriz africanas, sob uma perspectiva machista e racista. A 

bancada defende o livre mercado e organizam junto a parte do clero católico 

campanhas eleitorais com bases no clientelismo e alienação dos fiéis (BREPHOL, 

2016, p.138).   

Segundo Brephol (2016):   
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Em entrevista, Ricardo Gondim (2011) afirma que “os evangélicos” é o nome 
de um projeto político-cultural, inspirado em teologias e práticas 
conservadoras (algumas francamente reacionárias e outras mesmo 
fascistas), tradicionais e pentecostais, que tomou de assalto o campo 
protestante nas últimas duas décadas e meia, procurando homogeneizá-lo 
para um projeto corporativo (BREPHOL,2016,p.138).   

   

O projeto político-cultural destes grupos é composto majoritariamente 

por líderes religiosos sem formação específica em sua área de atuação pastoral e sem 

experiência de participação social e política, não possuindo capacidade cognitiva de 

leitura da realidade em sua totalidade. Exercem suas funções em nome do 

“conhecimento recebido de Deus” e pelo jogo de poder que em tais ocupações 

proporcionam (BREPHOL, 2016, p.138).   

As concepções acerca do Antigo Testamento estão muito presentes 

no ideário destes grupos religiosos, pois assim como aconteceu em Israel na qual um 

governo monárquico foi fortalecido pela providência divina, acreditam que o 

governante da república deva se converter ao evangelho ou emergir de suas 

denominações religiosas, distribuindo no Estado ministros, deputados, governadores, 

vereadores, homens de confiança e prefeitos que concordem e propaguem as suas 

concepções (BREPHOL, 2016, p.38).    

As ideias neoliberais estão fortemente interligadas para a legitimação 

destes representantes de Deus no poder, pois segundo Brephol (2016) “(...), a própria 

palavra “missão” é adotada nas empresas seculares, emprestada do universo 

religioso. Inversamente, a ideologia do sucesso individual, própria do neoliberalismo, 

é transmitida nos púlpitos como um “dever de Deus” para com seus filhos” 

(Brephol,2016, p.38).   

O interesse dessas igrejas por conquistar espaços e instituições 

vinculadas ao Estado se dá em virtude da centralidade da manutenção de diversas 

destas violências, pois estas introjetam comportamentos e normas a serem seguidas, 

que passam imperceptíveis aos indivíduos, que acreditam que estas influências são 

advindas das relações sociais e da cultura onde estabelecem seus vínculos. 

Concebendo uma aparente naturalização das violências simbólicas e até mesmo das 

violências físicas através do discurso e das ações de quem detêm o poder político e 

econômico desta sociedade (MENDONÇA,1996).   

Surge das concepções gramscianas, o conceito de hegemonia que 

demonstra a direção imprimida por um grupo social ou parte de classe social em 
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constante disputa pelo espaço da cultura. O grupo que nesta disputa conquista a 

hegemonia também garante para si um arsenal de poder, representações e valores 

(MENDONÇA, 1996, p.4).   

   

Dentro dessa perspectiva da cultura como dimensão organizativa das classes 
e do próprio Estado, ganha centralidade a figura do intelectual, não aquele 
definido pela perspectiva iluminista enquanto ser dotado do monopólio da 
erudição, mas sim aquele que, no âmbito de um dado segmento social, 
contribui para sua organização e direção, explicitando, consolidando e 
disseminando o conjunto de códigos culturais a ele inerentes, quer por 
pertinência de classe, quer por adesão programática (MENDONÇA, 1996, 
p.6).   

   

O Estado estabelece critérios de classificação social como a 

unificação de diversos códigos jurídicos, linguísticos e métricos através da 

comunicação popular que se dá no cotidiano das relações sociais e nas burocracias 

do Estado que formaliza e informatiza os dados sociais. Estes critérios servem para 

criar um perfil de ser humano e uma identidade nacional, incorporando assim os 

valores e padrões da classe hegemônica sobre o restante da população 

(MENDONÇA, 2016, p.5).   

Na contemporaneidade o Estado estabelece e incorpora pelo habitus 

os valores que perpassam a nossa sociedade, especialmente as questões relativas a 

sexo, idade e competência/ocupação que um indivíduo performa em suas vivências 

sociais e essas classificações contribuem para reafirmar os certos e os errados nesta 

sociedade, traduzindo em outras palavras aqueles que são “dignos” da vivência social 

e aqueles que serão marginalizados(as) (MENDONÇA, 2016,p.8).   

Estes valores e concepções acerca das pessoas marginalizadas por 

esta sociedade é visível nos discursos dos representantes políticos, culturais e 

religiosos de nossa sociedade. Sendo assim é interessante nos debruçarmos um 

pouco mais sobre a influência das ações destas personalidades no próximo capitulo 

deste trabalho.   
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2. ATUAL CONTEXTO SÓCIOPOLÍTICO PARA A POPULAÇÃO LGBTQIA+ NO 

BRASIL  

 

Buscaremos neste capitulo uma aproximação com a atual conjuntura 

histórica e política brasileira, remontando alguns aspectos importantes que 

construíram o pensamento dos atuais representantes políticos, como por exemplo o 

atual presidente da República. Para tanto recorremos a algumas falas em público 

destas pessoas e dialogamos com algumas concepções acerca dos direitos 

individuais, do neoliberalismo e da forte presença de valores e princípios religiosos na 

condução dos governos atuais.    

   

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO MOVIMENTO LGBTQIA+ NO BRASIL    

   

Nos aproximaremos apenas do movimento brasileiro, pois os limites 

objetivos que um trabalho como este nos impõe não permitiria maiores 

aprofundamentos. Ressaltamos a importância de alguns marcos históricos para a 

consolidação deste movimento no Brasil, como por exemplo a rebelião de Stonewall 

Inn nos Estados Unidos da América, onde, liderados por uma transexual negra, 

diversos homossexuais utilizaram da força para se defenderem da repressão policial 

nos bares em que se abrigavam do preconceito na cidade de Nova Iorque 

(FACHINNI,2003).   

O surgimento de grupos identitários nos grandes centros brasileiros a 

partir de 1970 trouxe à tona discussões e debates acerca da construção das pautas 

do movimento gay e lésbico, como o Jornal “Lampião” e o Grupo SOMOS (FACHINNI, 

2003).   

Estes primeiros movimentos relacionados aos LGBTQIA+ no Brasil 

ganharam espaços principalmente por movimentos de trabalhadores e grupos de 

esquerda, tendo como principais pautas a desconstrução da heteronormatividade nas 

relações homoafetivas, a crítica à bissexualidade enquanto subterfúgio para a 

homossexualidade ou sua glorificação enquanto padrão a ser seguido, à monogamia 

possessiva, o desincentivo aos papeis de “ativo” e “passivo” e sua conseguinte 

caracterização enquanto afeminados e masculinizados (FACHINNI, 2003).   

Em 13 de junho de 1980 diversos grupos ligados aos movimentos 

homossexuais aliados à esquerda paulistana organizaram um grande ato defronte ao 
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Teatro Municipal da cidade, resistindo às decisões autoritárias do delegado Wilson 

Richetti, que ordenou a retirada de profissionais do sexo da cidade de São Paulo 

criando a zona de prostituição de Santos (FACHINNI, 2003).   

Após período de grandes números de movimentos homossexuais, 

diversas quedas foram sentidas em suas bases. Estes grupos chegaram a ser 22 no 

início da década e foram reduzidos para 6 na metade final (FACHINNI, 2003).    

O surgimento da epidemia da Aids neste período e a luta pelo fim da 

ditadura militar obtiveram a grande atenção dos líderes dos movimentos, os quais 

estavam envolvidos na luta pelo controle da epidemia e contra a ditadura militar 

(FACHINNI, 2003).   

O mercado e o Estado influenciaram as decisões acerca do 

movimento homossexual brasileiro no início da década de 1990, ligados 

especialmente às universidades, pesquisas, associações científicas e partidos 

políticos (FACHINNI, 2003).   

Todo este processo fez com que emergisse nestes grupos identitários 

um caráter mais formal que comunitário, levando a luta pela garantia de direitos em 

detrimento do caráter antiautoritário presente na ditadura militar (FACHINNI, 2003).   

Foi na década de 1990 que os grupos identitários de homossexuais 

passam a exercer um papel mais formal, construindo a perspectiva de ampliação dos 

direitos sociais e individuais conquistados pela Constituição de 1988, especialmente 

no que tange o direito a adoção e a união estável homoafetiva (FACHINNI, 2003).   

É no bojo destes movimentos que no final da década de noventa e 

início dos anos 2000 que estes grupos organizam grandes paradas do orgulho gay 

nos grandes centros urbanos do país, sendo um marco divisor da luta dos 

homossexuais, pois agora ao celebrar o orgulho homossexual suas bandeiras de luta 

são reivindicadas nestes espaços de grande repercussão midiática (FACHINI, 2003).   

Esta repercussão também acarreta discussões e críticas de alguns 

setores da sociedade, especialmente ligados às denominações religiosas que não 

enxergam as Paradas do Orgulho Gay como sendo relevantes para as bandeiras 

homossexuais e sim um espaço para festa e promiscuidade (FACHINNI, 2003).   

Partimos da premissa proposta por Gohn (2000) na qual os 

movimentos sociais são formados por indivíduos com interesse em comum e que 

trabalham para transformar suas necessidades em demandas, portanto os fatores 
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econômicos e culturais devem ser levados em consideração quando tratamos de 

movimentos sociais. Segundo a pesquisadora:   

   

Ser negro, mulher, defender as baleias, ou não ter teto para morar, são 
adjetivos que qualificam um grupo dando-lhe objetivos comuns para a ação. 
Mas eles têm uma realidade anterior à aglutinação de seus interesses. Eles 
têm uma história de experiências culturais. As inovações culturais, 
econômicas ou outro tipo de ação que vierem a gerar, partem do substrato 
em comum das carências ou demandas que reivindicam, articuladas pelos 
legados de herança cultural que possuem (GOHN, 2000).   

   

É neste ponto que o Serviço Social se aproxima das lutas dos 

trabalhadores, que, desde o movimento de reconceituação acentua seu olhar sobre 

as diversas expressões de desigualdade existentes nas relações sociais capitalistas, 

expressas pela formulação de um projeto ético político em que os princípios 

fundamentais do nosso código de ética (CFESS, 1993) se consolidariam.   

Conforme Yazbeck (2016):   

   

(...) nas últimas três décadas o Serviço Social brasileiro construiu 
coletivamente um projeto para a profissão, forjado nas lutas dos movimentos 
sociais e articulado a um projeto societário anticapitalista. Esse projeto 
significou uma ruptura com o pensamento conservador que marcou a origem 
da profissão, sob influência do pensamento social da Igreja e de teorias de 
cariz positivista e funcionalista. Foi construído à luz do pensamento de 
autores marxistas e fundamentalmente a partir da Teoria Social de Marx e de 
suas explicações mais abrangentes e totalizantes acerca da vida social e de 
seu sentido (YAZBECK, 2016, p. 188).   

   

Nas décadas que compuseram a ditadura militar brasileiras pós golpe 

de 1964, o Serviço Social brasileiro se reuniu em diversos encontros como em Araxá 

e Teresópolis para propor uma cientificação da prática profissional que culminaram na 

aproximação ao pensamento crítico (NETTO, 2010).   

Diversos fatores contribuíram para esta aproximação, como a 

insurgência de variados movimentos sociais, que propunham o fim da ditadura civil-

militar e do autoritarismo dominante neste período buscando restaurar a democracia 

exigindo políticas sociais que atendessem os anseios da população. (NETTO, 2010).   

Ao longo da trajetória histórica da profissão, os caminhos trilhados por 

docentes e assistentes sociais levaram à busca de uma profissão técnica, laica e 

crítica acerca da realidade social, política e econômica, culminando com o processo 

conhecido como reconceituação e/ou intenção de ruptura (NETTO, 2010).   
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Vale considerar que atualmente o Serviço Social brasileiro publicou 

algumas cartilhas e orientações acerca dos direitos LGBTQIA+ através do conjunto 

CFESS/CRESS, o conjunto também possui cadeira no Conselho Nacional de 

Combate à discriminação e promoção dos direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis 

e Transsexuais. 

 As proposições do Código de Ética do Serviço Social também 

supõem o cuidado da profissão acerca da temática: 

 

VI. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 
o respeito à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados 
e à discussão das diferenças; 
(...) 
VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção 
de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia 
e gênero; 
(...) 
XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem discriminar, por 
questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física (CFESS 
1993) 

 

Estas orientações possibilitam a discussão que os/as assistentes 

sociais possam realizar dentro e fora do espaço acadêmico e que contribuam com a 

compreensão da realidade social brasileira, especialmente no que tange a relação 

entre valores e princípios religiosos e a violência e violação de direitos para a 

população LGBTIA+. 

 

2.2 A IRRACIONALIDADE PRESENTE NO DISCURSO DOS ATUAIS LÍDERES 

RELIGOSOS E POLÍTICOS BRASILEIROS  

   

O crescimento da doutrina neoliberal no Brasil aumenta a 

desigualdade social e a concentração de renda nas mãos de poucos indivíduos, 

modificando as relações de trabalho e produção, ligadas a nova hegemonia capital-

financeira radicalizando ainda mais a Questão Social (YAZBECK, 2018, p. 183).   

A centralidade do capital financeiro emana consequências 

gravíssimas para os/as trabalhadores(as), como a manutenção de taxas elevadas de 

desemprego, insegurança e instabilidade. É marcante o crescimento do trabalho 

informal e precário, redução de salários, precarização das relações trabalhistas, 
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incluindo terceirizações e contratos por prazos determinados (YAZBECK, 2018, 

p.185).   

No Brasil, o processo de desigualdade social e racial estruturante da 

economia brasileira, construída em avanços e regressões nos âmbitos das políticas 

sociais asseguram a dominação burguesa, apesar de períodos de conciliações mais 

ou menos visíveis entre as classes (YAZBECK, 2018, p.186).   

É notório no Brasil a minimização das responsabilidades do Estado 

na condução de políticas sociais capazes de diminuir a desigualdade social, em 

contrapartida ao aumento da responsabilização da família sobre os direitos sociais, 

especialmente vinculado a figura feminina (YAZBECK, 2018, p.186).   

Diante da atual conjuntura socio-histórica e política do Brasil, 

assistimos e resistimos ao desmonte das instituições e políticas públicas em 

detrimento de um ideário mercantil, em que os princípios dos ajustes neoliberais são 

levados a perdas de direitos humanos historicamente conquistados, especialmente no 

tangente as populações mais vulneráveis neste modelo de produção (YAZBECK, 

2018).   

As reformas restritivas aos direitos dos trabalhadores aprovadas pelos 

governos anteriores se intensificaram com o aprofundamento da agenda neoliberal no 

governo de Michel Temer4 e a Reforma da Previdência em aprovada no governo de 

Jair Bolsonaro.   O atual governo do Brasil também congelou desde o início do ano de 

2019 os recursos da educação brasileira, atingindo toda a pesquisa nacional.   

O nepotismo ainda é abertamente discutido no cenário político, 

segundo o atual presidente brasileiro: “Pretendo beneficiar um filho meu, sim” e “ Se 

eu puder dar um filé mignon para o meu filho, eu dou, sim” na pretensão de nomear 

seu filho mais velho como embaixador do Brasil nos Estados Unidos (VEJA, 2019).    

Os princípios e valores religiosos que marcaram sua campanha 

eleitoral é também muito presente no seu governo, pois o presidente pretende nomear 

“um ministro terrivelmente evangélico”, segundo Bolsonaro: “Muitos tentam nos deixar 

de lado dizendo que o estado é laico. O estado é laico, mas nós somos cristãos (...), 

nós somos terrivelmente cristãos! E esse espírito deve estar presente em todos os 

poderes.” (G1,2019)   

 
4 O período do governo Temer foi marcado pela Reforma Trabalhista, Reforma do Ensino Médio, 
Terceirização e estabelecimento de um limite de 20 anos para os investimentos públicos 
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Estas concepções religiosas colaboram para a consolidação da 

ideologia neoliberal, ou seja, “os ideais de eficiência e resultados quantitativos e da 

prosperidade (aquisição de bens) como bênção divina, passaram a ser trabalhados 

por suas lideranças e disseminados pela mídia evangélica” (CUNHA, 2002, p.17).    

A lógica do mercado perpassa também as instituições religiosas, 

especialmente as pentecostais. Algumas dessas comunidades adotam modelos 

empresariais para a gestão de bens de salvação e administração de seus recursos 

financeiros. Nos moldes do catolicismo as comunidades evangélicas brasileiras 

adotaram uma postura centralizadora de poder em figuras como bispos, missionários, 

apóstolos e profetas (MARIANO, 2009, p.72).   

Conforme o pesquisador diversos nomes eclodiram no final do século 

XX no cenário gospel inovando e trazendo técnicas de gestão empresarial e uso de 

estratégias de marketing, alguns líderes religiosos, como foi o caso do apóstolo 

Estevam Hernandes Filho, incorporou em sua igreja este plano de negócio encarando 

sua denominação religiosa como uma empresa (MARIANO, 2008, p.72).   

Segundo o pesquisador, boa parte da conquista de fiéis deve-se a 

liderança carismática do condutor da congregação religiosa, mas isto não foi suficiente 

para o sucesso de sua igreja (MARIANO, 2008, p.7).    

Para que esta conquista de fiéis ocorra é necessário além do carisma, 

o domínio e gestão sobre os outros membros do baixo clero religioso, como os 

obreiros, fiéis, presbíteros, diáconos e o fortalecimento destes para o rebanho pastoral 

das ofertas de toda a comunidade na construção da obra do Senhor (MARIANO, 2008, 

p.7)    

Este incentivo ao empreendedorismo e às novas formas de gestão 

das igrejas não reverberam nos valores e princípios religiosos tradicionalmente 

consolidados no Brasil, pois, representantes políticos como João Amoedo, que foi 

candidato no pleito de 2018, declarou ser “liberal na economia, mas conservador nos 

costumes” (ESTADÃO, 2018).   

O pastor Silas Malafaia, líder religioso da igreja evangélica 

Assembleia de Deus: Vitória em Cristo, com forte apelo midiático, declarou que:  “o 

grande erro da esquerda foi ter ido com muita sede ao pote para apoiar os temas 

morais que o cristão rejeita como por exemplo aborto, ideologia de gênero, casamento 

gay, liberação de drogas, queer museu” (ÉPOCA, 2018) .   
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O atual presidente da república, antes de vencer o pleito, declarou em 

2018 “Prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo 

por aí” e que “as minorias devem ser curvar as maiorias ou serão esmagadas” (EL 

PAÍS, 2018).    

A atual representante do MMFDH, Damares Alves, declarou em vídeo 

publicado nas redes sociais que “é uma nova era no Brasil” onde “menino veste azul 

e menina veste rosa”, em forma de protesto contra o que ela, e alguns setores da 

sociedade acreditam ser um “alastramento” da temida ideologia de gênero implantada 

pelos governos anteriores (O GLOBO, 2019).   

Não é difícil percebermos que o discurso desses representantes do 

Estado brasileiro advém da influência de alguns valores e princípios religiosos 

considerando que 88,8% da população brasileira se declara cristã (IBGE, 2010), e que 

o fenômeno do crescimento evangélico no país é vertiginoso desde o final do século 

passado (MARIANO, 2016).    

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos 

sociais, políticos e individuais começaram a ganhar forma no país, iniciativas para 

promoção e inserção da população LGBT nos diversos espaços da sociedade foram 

criados.   

 Como parte dessas iniciativas foram instalados o Programa Nacional 

de  Direitos Humanos I, II e III, criação da Secretaria de Direitos Humanos, Programa 

Brasil Sem Homofobia I, II e III, a Conferência nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (GLBT), o I Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT e Transexuais, a criação da Coordenação Geral de 

Promoção dos Direitos de LGBT na estrutura da SDH, a Instituição do Conselho 

Nacional de Combate à discriminação de LGBT e Transexuais, a instituição do dia 

nacional de Combate à homofobia,  o Disque 100 – Direitos Humanos, lançamento da 

Política nacional de Saúde Integral da População LGBT, criação do Comitê Técnico 

de Cultura LGBT, lançamento do relatório de violência homofóbica no Brasil, 

Lançamento do Sistema Nacional LGBT, Instalação do Comitê Nacional de Políticas 

Públicas, lançamento do Pacto nacional de Enfrentamento às violações de Direitos 

Humanos na internet – Humaniza Redes (FRANCO, 2017).   

A matéria publicada na edição online da revista Exame (2019) ainda 

nos revela que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) retirou a população LGBTQIA+ das 
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diretrizes de políticas públicas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, como constava anteriormente, logo no primeiro dia de seu mandato.    

Com tal atitude identificamos a relação entre os valores religiosos no 

que tange à sexualidade e as expressões dos papéis sociais de gênero com a 

violência que oprime esta população.    

Para confirmarmos a afirmação exposta acima, sob o discurso de 

defesa da família e dos princípios previstos no ECA o prefeito Marcelo Crivella do Rio 

de Janeiro, a segunda maior metrópole brasileira, censurou um livro de história em 

quadrinhos que representava um beijo homoafetivo (ÉPOCA,2019).    

Segundo o prefeito do Rio (UOL, 2019): “A questão envolvendo os 

gibis na Bienal tem um objetivo bem claro: cumprir o que prevê o Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Queremos, apenas, preservar nossas crianças, lutar em defesa das 

famílias brasileiras e cumprir a Lei”.   

Este discurso de defesa da família não é visto quando na TV aberta, 

na internet ou em qualquer outro meio de comunicação em massa aparecem cenas 

de beijos ou sexo heterossexual, demonstrando assim a preocupação destes 

governantes na manutenção de suas crenças e concepções de vida.   

A censura em si só não ocorreu, pois, uma personalidade da internet 

resolveu se solidarizar com a situação, comprando e distribuindo gratuitamente os 

livros. Segundo o jovem foi: "O dia em que mandamos um recado claro para a censura 

e os opressores: vocês nunca irão calar o amor! O bem sempre vence e sempre 

vencerá.   

Foram 14 mil livros de temática LGBTQ+ distribuídos gratuitamente", 

prosseguiu dizendo que: "Foi lindo, foi amor, foi luta por um mundo melhor! No final, 

chegaram os carros dos agentes da censura de Crivella e 20 homens armados prontos 

para recolher todos os livros. Só tinha um problema: todos já tinham sido entregues 

de graça." e finalizou dizendo que: "Hoje, o amor venceu! Hoje, o Brasil venceu! Feliz 

7 de setembro. Comemore hoje, a luta continua amanhã" (UOL,2019).   

Também tomamos como exemplo o lamentável o caso da transsexual 

Quelly da Silva, assassinada em janeiro de 2019 na cidade de Campinas, tendo seu 

coração arrancado e enrolado junto a uma imagem religiosa. Ao confessar o crime o 

autor relatou que a vítima “era um demônio”, sendo taxado como “louco” e um caso 

isolado (G1, 2019).   
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As populações transexuais, transgênero e as/os travestis são as mais 

afetadas pelo preconceito, especialmente no mercado de trabalho, onde 90% se 

ocupam de atividades relacionadas a prostituição conforme dados da Associação 

Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) (SILVA; BARBOSA, 2016).   

Os representantes públicos expressam um total descaso e desprezo 

com as vidas LGBTQIA+, tratando a homofobia como caso isolado, desarticulando e 

enfraquecendo políticas de enfrentamento a violência contra mulher, aos 

homossexuais e incentivando o ataque, a violência e a violação de direitos contra essa 

população.   

Diante da naturalização das violências, muitas pessoas LGBTQIA+ 

preferem viver sua vida e sexualidade em armários, aprisionando seus 

comportamentos, modos de vestir, falar e interagir com outros indivíduos afim de que 

não transgridam os padrões exigidos pela sociedade (SILVA; BARBOSA, 2016, 

p.132).   

A sociedade heteronormativa admite que tudo está em plena 

perfeição, pois tudo foi criado por Deus, e este só poderia criar algo perfeito, ou seja 

à sua imagem e semelhança (SILVA; BARBOSA, p.132).   

Segundo esta sociedade, Deus é tão perfeito, que todos os que estão 

em desacordo à sua natureza sexual são considerados pecadores, mas apenas os 

homossexuais tem seus atos sexuais comparados aos crimes mais hediondos, como 

o canibalismo, a pedofilia, o matricídio, o genocídio e o deicídio (SILVA; BARBOSA, 

2016, p.132).   

   

2.3. ALGUNS ASPECTOS RELATIVOS À INFLUÊNCIA DOS VALORES E 

PRINCÍPIOS RELIGIOSOS NO ESTADO BRASILEIRO   

   

A realidade é que a construção do preconceito e da violência contra 

as populações LGBTQIA+ nestas terras é intrínseca ao processo histórico que 

remonta à construção dos vínculos socioculturais brasileiros (SILVA; BARBOSA, 

2016).   

 Esta construção carrega em suas bases diversos elementos 

religiosos, conforme Silva e Barbosa (2016) a escola ecoa tais valores e princípios e 

reforçam preceitos morais e religiosos que constroem o discurso e educa os corpos 

de crianças e adolescentes para a “sexualidade humana binária”, incorporando 
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preconceitos e dogmas. As escolas representadas pelos funcionários e pela família 

obrigam e reforçam esses padrões comportamentais, pois também já foram 

doutrinados pela heteronormatividade religiosa (SILVA; BARBOSA, 2016, p.140).   

   

Segue-se, pois, que a construção do Estado caminha paralelamente a um 
campo de poder, entendido como espaço de disputa em cujo interior 
detentores de várias espécies de capital lutam, notadamente, pelo poder 
sobre o Estado, e sua reprodução (através, sobretudo, da instituição escolar). 
Através de seus organismos o Estado recolhe informações, trata e os 
redistribui, operando, sobretudo, uma unificação teórica (MENDONÇA, 1996, 
p. 5).    

  

A homossexualidade foi durante muito tempo considerada uma 

anormalidade, fazendo com que muitos homossexuais construíssem suas vidas e 

vivências em armários, com medo da violência da sociedade. Diversos 

fundamentalistas religiosos defendiam e ainda defendem que a homossexualidade é 

um comportamento equivocado e antinatural, sendo, portanto, um pecado e uma 

doença a ser curada (SILVA; BARBOSA, 2016, p.135).   

O controle que esta sociedade busca estabelecer entre os “normais e 

anormais”, “doentes ou saudáveis” marginalizam as vidas homossexuais, pois estes 

têm seus comportamentos direcionados pela visão doutrinária da criação divina 

estabelecedora de comportamentos para machos e fêmeas (SILVA; BARBOSA, 2016, 

p. 135).   

A marginalização de algumas vidas humanas, como os negros, as 

mulheres e homossexuais, gera aquilo de Bauman teoriza de cidadãos de segunda 

classe, desprotegidos pelo Estado e pelo mercado. Este processo colabora com a 

mercantilização da vida humana, os administrando como mercadorias descartáveis 

(BAUMAN, 2008).    

Diante da “evidente inércia e omissão”, especialmente por pressões 

da denominada bancada evangélica o Supremo Tribunal Federal julgou necessária a 

criação de uma comissão para julgamento da criminalização da homofobia por 

considerar que o legislativo não estava cumprindo seu papel ao não estabelecer 

normativas que protegessem esta população, sob um discurso preconceituoso e 

falacioso   

A bancada da Bíblia é representada por parlamentares que costumam 

votar coesos quando as pautas de suas discussões absorvem interesses religiosos 

em comum, aliando-se aos congressistas católicos quando também lhes convêm 
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defender pontos de vista comuns aos valores e princípios cristãos (PRANDI; SANTOS, 

2017, p.188).   

O Supremo Tribunal Federal considerou necessário, diante deste 

cenário, que os ministros discutissem e julgassem a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão 26 e o Mandato de Injunção 4733 ambos de 

relatoria do ministro Edson Fachin, que colocam em pauta a criminalização da 

homotransfobia.    

Todavia, encontraram obstáculos advindos da Associação Brasileira 

de Juristas Evangélicos, representada pelo advogado Luigi Mateus Braga, que 

durante sua fala no julgamento relatou a preocupação da Associação:   

   

Ninguém está sustentando abuso, ninguém está sustentando que uma 
religião tenha o direito de menosprezar individualmente qualquer 
homossexual ou qualquer transexual. No entanto, o que nós não queremos é 
correr o risco de ser punidos por um fato social, representado por textos 
bíblicos (EBC, 2019).   

   

Mesmo diante de um moroso julgamento, a homotransfobia foi 

criminalizada no Brasil no dia treze de junho de 2019,  por 8 votos a 3, os ministros 

determinaram que a conduta passe a ser punida pela Lei de Racismo (7716/89), que 

hoje prevê crimes de discriminação ou preconceito por "raça, cor, etnia, religião e 

procedência nacional" (ESTADÃO, 2019).   

É importante ressaltar que o recém nomeado Procurador geral da 

República Augusto Aras, prometeu a ANAJURE que as recomendações enviadas em 

carta pela Associação ao seu gabinete serão respeitas. Segundo o diretor da entidade: 

“Ele (Aras) falou que é conservador, leu a carta e está de acordo com os princípios ali 

elencados” (ESTADÃO, 2019).   

A carta contém informações contrárias a questões como o aborto, a 

união de casais homoafetivos e adoção de crianças por estes.  Defendem a “cura gay” 

e o não reconhecimento do nome social por pessoas transgêneros. Neste documento 

é apontado também o ensino confessional obrigatório nas escolas e a criação de 

instituições estatais que apoiem a liberdade de sua religião em defender tais 

argumentos (ESTADÃO, 2019).    

Estes fatos demonstram que o conservadorismo, fundamentado nos 

ideais religiosos é crescente no país e as consequências rebatem em toda a 

população LGBTQIA+, especialmente nos sujeitos desta pesquisa.  
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3. APROXIMAÇÕES COM OS RESULTADOS DA PESQUISA   
      

Darci   

Darci é estudante do curso de Serviço Social, autodeclarada 

homossexual, atualmente com 24 anos, residente em um bairro da periferia da cidade 

de Londrina, é vendedora, estudante e estagiária do curso de Serviço Social, contribui 

com a renda familiar que se completa em torno de aproximadamente dois salários 

mínimos, conforme os reajustes do Estado do Paraná.    

Além dos trabalhos formais recaem sobre a mãe os cuidados com os 

afazeres domésticos; ela não descreveu a figura paterna e afirmou a forte religiosidade 

da mãe, que a incentivou desde muito jovem a frequentar os espaços religiosos da 

comunidade evangélica que a família frequenta.    

Revelou que a família optou por encobrir um abuso sexual que foi 

vítima na infância, e que já se automutilou diversas vezes, inclusive com tentativas de 

suicídio.   

Conforme nos contou, a mãe não aceitaria tranquilamente um 

relacionamento homoafetivo em casa, e que, portanto, nunca levou uma parceira em 

sua residência, mas almeja conhecer uma pessoa e manter um relacionamento.   

Pela forte influência da família em sua vida, que sempre incentivou e 

cobrou a sua participação na comunidade religiosa, o entrevistado nos contou que 

participa esporadicamente das celebrações neste espaço, e quando vai, participa dos 

ministérios de música e pregação.    

Afirma também que sempre se sentiu acolhida no espaço religioso e 

que nunca houve debates abertos sobre temáticas LGBTQIA+.   

Diz não conciliar a religião com a sexualidade: “ou você é religioso ou 

é homossexual” e que a imposição moral sempre foi marcante em sua vida, pois 

“sempre quis fazer e conhecer as coisas, mas algo me prende” são “prisões que 

carrego anos e anos pela vida”.   

 Relatou os pré-julgamentos que ouvia em relação às pessoas que 

não frequentam uma comunidade religiosa, esses fatos acarretaram em uma profunda 

depressão que culminou no uso abusivo de substâncias psicoativas, especialmente a 

cocaína. Nas redes sociais virtuais diz ter um debate aberto sobre os temas LGBT, 

em grupos de conversa e compartilhamento de imagens.    
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Neste mesmo período ingressou na UEL, advinda de cotas por 

instituição pública, sente-se muito acolhida no espaço da universidade e isto 

possibilitou o início de seu tratamento junto à rede de assistência psicossocial, 

começando um tratamento contra a dependência química no CAPS da cidade de 

Londrina e realizando acompanhamento psicológico no Serviço de Bem-Estar a 

Comunidade da UEL (SEBEC- UEL).    

Quanto às questões étnico-raciais a pessoa é autodeclarada branca, 

conforme ela mesmo nos informou: “nos documentos eu sou branca”, mas questiona-

se sobre a veracidade desta informação e ela mesma problematiza “o que é ser branco 

(a) no nosso país?”, revelando não se identificar com a cor declarada no documento.    

   

Ariel   
Ariel, identificada como do sexo masculino, autodeclarado negro 

apresenta em suas roupas e formas de expressão características de ambos os 

gêneros e não se identifica com nenhum deles, como ele mesmo relatou.    

É jovem e não possui um relacionamento fixo no momento, sua 

ocupação principal é a atividade discente, habitando em um bairro da periferia 

londrinense. Sempre frequentou a Igreja Católica por influência familiar, dizendo 

possuir atualmente uma relação tranquila quanto a sua orientação sexual. Declarou 

também conflitos com sua mãe relacionados a sua sexualidade, mas não informou 

detalhadamente como foram estas discussões.    

A sua frequência neste espaço é assídua, mais ou menos duas vezes 

por semana, participa do grupo de jovens dessa comunidade e diz que a relação de 

sua sexualidade e fé é tranquila, relatando em conversa que “Sempre fui religiosa”.  

Disse em conversa que atualmente participa dos debates LGBTQIA+ somente pelo 

Facebook, mas que no passado frequentava rodas de conversa sobre a temática.  

Sente que a UEL é um espaço acolhedor, mas relata que já sofreu 

preconceito mais de uma vez por parte de um professor, que sempre fazia 

comentários que subjugavam sua personalidade e sexualidade. Ingressou nesta 

mesma instituição por cotas de ensino público. A renda familiar é composta por 

basicamente dois salários mínimos advindos do trabalho de sua mãe.   

   

Chris   
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Chris é do sexo masculino, jovem, branco, solteiro e ocupa-se 

somente da vida discente, a família é formada por quatro pessoas residentes em um 

bairro no subúrbio londrinense.   

 Estudou durante toda sua vida em escola pública, ingressando nesta 

mesma universidade por cotas de instituição pública e relatou não saber o recorte de 

renda, mas encaixa-se, como informou: “uma classe média-baixa”.   

Frequenta uma comunidade evangélica desde o nascimento por 

influência familiar, relatando que não há aceitação dos pais e da comunidade religiosa 

em relação a orientação sexual, pois segundo ele, é colocado neste espaço que “o 

homem foi feito para a mulher e a mulher feita para o homem”.   

 Não cogita a possibilidade de apresentar um relacionamento 

homoafetivo perante a família, pois esta não aceitaria e acabaria sendo uma situação 

constrangedora para ambos devido aos olhares, comentários e julgamentos.   

Relatou que acredita em Deus, mas não frequenta mais o espaço 

religioso e que alguns valores e princípios ainda permanecem, como o cuidado ao 

próximo e a simpatia no trato com as outras pessoas.   

   

Marte   
 Marte é uma jovem branca, estudante, solteira, residente em um 

município da região metropolitana de Londrina.  Ingressou na universidade por cotas 

de instituição pública, estudando em escolas públicas durante toda a sua vida.    

A renda familiar se consolida em aproximadamente quatro salários 

mínimos advindos da pensão do pai falecido, a única renda familiar.   

A família nunca professou uma fé, mas a participante admite que 

muitos valores e princípios religiosos estão presentes por influência da avó, que era 

evangélica, e pôr isso a família nunca impôs a frequência a um espaço religioso, nos 

contou também que estas concepções a influenciaram em um sentimento de temor a 

Deus e a Religião.   

Não há um preconceito relacionado à orientação sexual implícito 

dentro do ambiente familiar, mas a participante relata que existe implicitamente um 

desconforto de sua parte em levar algum companheiro em casa ou demonstrar 

afetividade com alguém do mesmo sexo pois não teria o mesmo tratamento que a 

irmã heterossexual.    
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Relatou ouvir comentários homofóbicos nas visitas esporádicas que 

realizou em uma denominação evangélica por convite de amigos, e que isso causou 

desconforto e irritabilidade na participante, pois ia contra sua concepção de vida.   

Ela nos contou que mesmo já possuindo uma criticidade em relação 

a alguns valores e princípios religiosos relacionados a sexualidade anteriormente ao 

seu ingresso no curso de Serviço Social, o aporte teórico-metodológico que o curso 

proporciona é essencial para a fundamentação de suas concepções.   

Também é importante ressaltar que mesmo a participante não sendo 

uma frequentadora assídua de um espaço religioso, relatou que sempre sentiu e sente 

a influência de valores e princípios religiosos por parte da sociedade como um todo, 

ou como nos contou dos “externos” aos seus vínculos sócio-familiares.   

   

Gael   
Gael é uma jovem mulher branca, solteira que reside sozinha no 

centro da cidade de Londrina, sobrevivendo com um salário mínimo advindo de ajuda 

de pensão alimentícia, pois saiu de casa para cursar serviço Social, e de seu trabalho 

informal.    

A família é majoritariamente católica, mas Gael relatou diversos 

trânsitos religiosos por parte dos membros de sua família. Segundo ela: “meus pais 

são os únicos que desviaram, e se tornaram evangélicos, inclusive antes da 

separação da minha mãe o meu pai estudava para ser pastor”    

Segundo Gael a mãe é a pessoa da família que menos mantem seus 

vínculos religiosos, tendo ao longo da vida diversos fluxos em sua fé e a que menos 

possui comportamentos ortodoxos, mas que mesmo assim ela é a pessoa que mais 

demonstra preconceito relacionado a sua sexualidade, segundo a jovem:   

    

Ela é a pessoa que mais demonstra agressividade e rejeição quanto a 
orientação sexual. Na minha família não sou a única sapatão, meu irmão é 
gay, a minha irmã possui tendências bissexuais, mas meus pais negam pois 
ela é menor de idade e tenho muitos primos que também são. Não sei o que 
acontece, mas é assim! (GAEL, 2019).   

   

Gael relatou que a mãe acredita que tenha sido a jovem que 

influenciou toda sua família a se assumir, pois foi a pessoa que mais cedo se 

identificou como homossexual, segundo ela “minha mãe acredita que influenciei todos 
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os meus primos, todos os meus parentes, todo mundo! Ela acredita que eu fui a ovelha 

negra que desviou a família inteira”.   

A mãe inclusive, chegou a colocar seu irmão para fora de casa quando 

este se assumiu para a família. Segundo Gael os pais reproduzem a homofobia 

presente em nossa sociedade: “eles são rígidos, eles não aceitam! Fica nítido que 

“aquilo lá” eles não aceitam, eles respeitam, mas não aceitam”.   

A jovem relatou que sempre frequentou os espaços religiosos que sua 

família frequentava “não por livre e espontânea vontade mas por livre e espontânea 

pressão”, disse também que em todos esses ambientes não se sentia à vontade pois 

sentia-se desconfortável em todos estes lugares, segundo ela: “em todos os lugares 

me sentia desconfortável, não teve um que eu quisesse ficar”.   

Gael apresenta um certo desconforto em relação a como algumas 

pessoas vivenciam sua religião e como utiliza dela para justificar seus preconceitos, 

segundo a jovem:   

   

Gente, é muito hipócrita! Eu sei que essa palavra é muito pesada para definir 
as coisas, mas eu acho muito hipócrita você pregar o amor e valores e chegar 
e apontando o dedo, apontando uma arma. Que Deus é esse que você prega, 
que você ama? (GAEL,2019).   

   

Relatou que ao realizar um estudo bíblico foi percebendo que as 

escrituras não consideram a homossexualidade um pecado, segundo Gael: “É 

engraçado, pois na bíblia não fala que é pecado é só uma coisa que não é legal, 

pecado é matar, roubar e cobiçar a mulher do próximo”   

O conhecimento cientifico é levado em consideração para Gael 

quando o assunto é religião, ela considera que por isso não consegue manter um 

vínculo duradouro em alguma denominação religiosa, conforme a jovem:   

   

eu não consigo, eu vejo as coisas e vejo o pensamento crítico, as coisas que 
a gente estuda, os dados, as bases teóricas e a gente contesta com aquilo lá 
que é uma crença, sabe? Para mim o dado cientifico faz muito mais sentido 
do que o outro, por isso nunca consegui parar em lugar nenhum e também 
porque é hipócrita! (GAEL, 2019)   

   

Ao ser perguntada se houve conflitos entre os valores e princípios 

religiosos e sua orientação sexual, identificamos o quanto homofobia introjetada e 

naturalizada em nossos corpos que nem mesmo Gael percebeu o quanto a sociedade 

impede que as pessoas LGBTQIA+ possuam uma fé ou que não sofram alguma 
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violência por suas orientações sexuais e identidades de gênero. Segundo a jovem “a 

minha orientação sexual serviu para que eu me afastasse mais ainda, mas não porque 

que a religião tivesse me influenciado de alguma forma”   

   

Tainã    

Tainã é uma jovem estudante de Serviço Social da UEL cotista de 

Instituição Pública, branca e solteira reside com seus pais e o irmão na Zona Norte da 

cidade de Londrina, a família possui uma renda mensal de aproximadamente três 

salários mínimos.   

Segundo Tainã a família sempre possuiu um vínculo muito forte com 

a denominação evangélica quem frequenta, tendo sua vida e formação familiar 

guiadas pelos preceitos desta comunidade. Conforme a jovem: “-desde que eu nasci 

fui batizada em uma igreja evangélica, meus pais sempre foram muito envolvidos até 

mesmo antes do casamento, pois eles também vieram de famílias religiosas.”   

A jovem relatou que sempre frequentou este espaço por determinação 

dos pelos pais, sem a liberdade de escolha entre ir ou não as celebrações e atividades 

religiosas, segundo ela: “-sempre era levada na igreja, não tinha a opção não ir. Era 

obrigada a ir mesmo, então era uma rotina!”   

Esta influência familiar perdurou-se até a adolescência, quando a 

jovem decidiu que frequentaria este espaço por vontade própria “Com quinze, 

dezesseis anos, estava bem envolvida mesmo! Ai neste período já era uma opção de 

eu querer ir, sabe? Era uma coisa, eu quero, eu gosto e me identifico nisso.”   

A jovem nos contou que a universidade teve papel fundamental para 

a construção de um pensamento crítico da realidade, e dos valores e princípios 

religiosos repassados por sua instituição, mas que isso não foi e não é um caminho 

tranquilo, gerando diversos conflitos e embates familiares, segundo as palavras de 

Tainã:   

   

Mas eu já tinha também algumas ideias que não batiam com a igreja, por ter 
amizades diferentes. Então já tinha algumas coisas dentro de mim que eu 
não concordava totalmente com a Igreja! Só que não abria isso para os meus 
pais, e depois com a faculdade estas ideias foram fortalecidas, e aí foi que 
teve os embates com os meus pais sobre isso e várias questões! E o que era 
antes guardado só para mim eu externalizei com mais fundamentação. E aí 
foi que criou os conflitos! Eu não queria ir mais para a igreja (TAINÃ, 2019).   
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Este aporte teórico-metodológico que o curso propiciou é gerador de 

diversos conflitos familiares, segundo a jovem: “Eu era obrigada mesmo assim a ir, 

não tinha a opção não ir! Até hoje eu não tenho, mas é um pouco mais flexível, Né? 

Depois de todo um período bem conflituoso agora eles estão mais flexíveis comigo.”   

Tainã é bissexual, mas é obrigada a esconder-se por medo da reação 

dos familiares, para ela não existe uma aceitação da 

bissexualidade/homossexualidade por parte dos pais, ao ser perguntada sobre o 

assunto a jovem respondeu:   

   

Então, isso é um conflito que eles não sabem, mas há! Eles são contra sabe? 
Eles já falaram, para eles essa opção não existe, pelas falas eles respeitam 
e conhecem, mas desde que não esteja na nossa família. Já aconteceu da 
minha irmã ir na Parada Gay do ano passado, eles descobriram e foi um 
escarcéu em casa, um inferno! (TAINÃ, 2019)   

   

Os conflitos entre os valores e princípios religiosos relacionados a 

sexualidade estão intrinsecamente ligados aos preconceitos que perpassam nossa 

sociedade e atinge a família da jovem. Segundo ela:    

   

A questão da minha orientação, eu nunca falei e pretendo nem falar enquanto 
eu estiver na casa deles, mas existe muito esse conflito sim! E na questão de 
relacionamentos eu escondo muito e isso pesa muito, pois eu queria muito 
abrir logo isso, pois sei que é pior se eles descobrissem por outros (TAINÃ, 
2019).   

 

Vivendo suas afetividades aprisionada por armários que a privam de 

diversos espaços de convivência familiar, além do medo do julgamento social. 

 

Kim    

Kim é um adulto residente em um município da região metropolitana 

de Londrina, é solteiro e ocupa-se da atividade discente, é branco e entrou na UEL 

pelo sistema universal, estudando sempre em escola privada,  reside com um familiar, 

mas os pais auxiliam sua renda que contando todos os membros é de 

aproximadamente dezoito salários mínimos.    

A família sempre influenciou sua religiosidade, sempre mantendo os 

mesmos vínculos na Igreja Católica, segundo Kim essa influência esteve presente 

“desde sempre, desde o nascimento!”   
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Ao ser questionado se os valores e princípios religiosos relacionados 

a sexualidade interferiam no convívio familiar ele responde:    

   

Sim, mas eu acredito que os valores da Igreja, mesmo transpassando 
esses valores da sociedade são menores, dentro mesmo da moral, até 
da moral cristã, acredito que outros valores e outras construções 
pesam mais do que a religião! (KIM, 2019).     

 

A família também incentivou a criação de uma perspectiva religiosa 

ao inseri-lo em uma escola confessional, segundo Kim: “Frequentava sempre a igreja, 

estudei em colégio de freira, com ensino religioso confessional”   

Kim continua a frequentar este espaço religioso, relatando que o 

conhecimento crítico da realidade é essencial para a leitura da comunicação enquanto 

ferramenta para propagação de valores e concepções, contando uma experiencia que 

vivenciou há pouco tempo na Instituição   

   

Mês passado teve a semana da família, e a Igreja Católica colocou a frase “e 
a Família como vai?”, Mano! E o padre colocou umas falas sobre sacrifício, 
sacrifício que a pessoa tem que fazer para estar em uma família, uma coisa 
tão do patriarcado mesmo. Não tem como desconsiderar a fala dessa galera 

(KIM, 2019).   

   

Kim relatou que é mais fácil debater temáticas que envolvam gênero 

e sexualidade com familiares e amigos, mas que no espaço religioso não encontra 

abertura para tais diálogos e posicionamentos, segundo ele: “Com a família e amigos 

eu debato sobre temáticas LGBTQIA+, mas no espaço religioso não”.   

A espiritualidade também é marcante em sua vida, não se prendendo 

a um caminho único, mas a utiliza enquanto forma para expressar suas angustias e 

as angustias de quem o procura, conforme Kim “Eu não diria que levo a palavra de 

Deus, mas uma palavra de autoconhecimento, de fé e busca! Pra quem busca uma 

fé! Talvez isso seja levar a palavra”.   

 Segundo ele, muitas pessoas sofrem muito mais na periferia, em 

religiões marginalizadas e pela etnia. Pontua também que os tempos já foram mais 

sombrios para os LGBTQIA+ nas décadas anteriores, especialmente pelos processos 

comunicativos que inferiorizavam as figuras que transcendiam a normatividade, na 

fala a seguir ele pontua estes questionamentos:   
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Eu acredito que de maneira negativa, e como eu nasci há mais de vinte anos, 
era muito mais difícil, a mídia era muito caricata, não que ainda não seja mas 
chegava a ser doentio, essa questão da religião nunca foi um problema até 
por ser uma religião burguesa, um LGBTQIA+ de uma religião afro, numa 
comunidade, você vê as pessoas morrendo por conta da pratica religiosa até 
para além da orientação e do gênero (KIM, 2019).   

 

Com esta fala podemos verificar que mesmo com os avanços nas 

discussões acerca das temáticas LGBTQIA+, especialmente no final do século XX, 

muitas pessoas ainda vivem em um contexto que as marginalizam e impedem a livre 

expressão de suas crenças e afetividades. 

 

Cecil   

 Cecil é uma jovem, branca e solteira, atualmente ocupa-se da 

atividade discente, residente em um bairro na zona norte de Londrina ingressou nesta 

universidade pelo sistema universal, a formação socioafetiva de sua família ocorreu 

pela mãe e pelo irmão, possuindo um recorte de renda de aproximadamente três 

salários mínimos.   

  A avó de Cecil era a mais fervorosa fiel da Igreja Católica na família, 

o que de certa forma influenciou aspectos e valores em sua mãe e em seus tios, 

mesmo estes não sendo frequentadores assíduos desta denominação, segundo ela a 

mãe sempre vivenciou diversos trânsitos religiosos indo da Igreja católica para 

comunidades evangélicas e centros espiritas.   

 Quando adolescente vivenciou em seu processo pedagógico a 

experiência de estudar em uma escola confessional, relatando diversos conflitos entre 

os valores e princípios disseminados neste espaço e sua orientação sexual, segundo 

Cecil:   

   

Quando eu era adolescente eu convivia com gente religiosa, então eu tive 
esse conflito por muito tempo! Quando eu sai do colégio que pude ter uma 
visão mais ampliada. Todo mundo que tá ali acaba passando um pensamento 
sobre o que é certo e o que é errado, não que todo mundo tivesse um 
pensamento igual, mas aquele mais geral, Sabe? Ai entrava nesse conflito! 
(CECIL, 2019)   

   

 Na infância e adolescência frequentava a Igreja católica por conta da 

escola mas relatou que não se sentia à vontade, especialmente pela presença de 

cultos e celebrações religiosas no ambiente escolar e pelo enviesamento do ensino, 
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segundo ela: “eu não gostava da aula de ensino religioso, porque não era religião, 

tipo, de várias religiões, era só um enfoque na católica!”   

 Ao ser indagada se houve influência entre os valores e princípios 

religiosos relacionados e sua sexualidade, Cecil questionou que a família aceitaria, 

mas que existe uma barreira afetiva, ou um distanciamento que não permite tratar 

assuntos como a homossexualidade.   

   

Sim, porque minha família aceitaria que eu trouxesse minha namorada, mas 
a gente não conversa muito sobre isso, eu não tinha claro! Eu sabia da tv, da 
internet, eu tinha uma opinião mais ou menos formada, mas nada concreto, 
então eu estava sempre em conflito sobre isso, demorou um tempo! (CECIL, 
2019)   

   

Questionada se o conhecimento critico é levado em consideração 

quando o assunto é religião Cecil respondeu que “Sim, bastante! Antes eu não 

pensava tanto sobre isso, hoje eu penso mais, penso de uma maneira critica.”.   

Neste período foi muito importante a presença e o fortalecimento 

advindo de amigos homossexuais, para ela os debates acerca das temáticas 

LGBTQIA+ foram essenciais no período escolar, segundo Cecil: “Durante o ensino 

médio, eu fiz amizade com várias meninas lésbicas, vários amigos gays e a gente 

conversava bastante sobre isso e consequentemente na internet, no Facebook, aí é 

isso!”.   

   

Mika  
  

 Mika é um jovem branco do sexo masculino, estudante e trabalhador 

assalariado, reside em um bairro da Zona Norte de Londrina. Estudou a vida toda em 

colégio público e ingressou nesta universidade por cotas de instituição pública, reside 

com mais três pessoas e sua renda familiar se completa em torno de pouco mais de 

um salário mínimo.   

O jovem nos revela que sempre foi levado a participar das atividades 

religiosas católicas por influência familiar, sempre mantiveram os mesmos vínculos 

religiosos. Relatou que a relação entre a família e a sexualidade sempre foi muito 

conflituosa, segundo Mika:    

   

De início teve um grande conflito com minha orientação sexual e aceitação 
deles, principalmente do meu pai aonde ele se colocava como vítima de 
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minha orientação sexual por achar que eu seria vítima de chacota e de 
apontamentos sobre minha opção, minha mãe também não aceitou com 
tranquilidade (MIKA, 2019).   

   

Questionado se atualmente o jovem pode levar companheiros em 

casa, ele respondeu: “atualmente eu levo e eles são super receptivos, mas ainda 

assim se tem o preconceito e agressões verbais ou indiferença”.   

Em relação ao sujeito e a denominação religiosa, Mika apontou que 

quando frequentava assiduamente o espaço religioso sentia que “havia muitos 

conflitos internos em relação a minha opção sexual, me culpabilizando, por assim 

dizer!”.   

Ao ser perguntado se o conhecimento critico adquirido no processo 

formativo e no decorrer de sua vida teve importância em sua vida Mika relatou alguns 

pontos:   

   

Sim! Desde minha pré-adolescência sempre fui muito crítico, chegando até 
ser cético em relação a religião porque não me enquadrava e achava que lá 
não era o meu espaço, que lá não me abrigava e então eu me sentia muito 
sozinho, Sabe? Sempre achei que não era o meu espaço! Não era aceitável 
que um lugar que pregava o amor ao próximo não aceitasse quem não segue 
um padrão. Eu nunca me encaixei neste padrão! (MIKA, 2019)   

   

Segundo o jovem este processo já não interfere mais em sua vida 

atualmente, mas que já houve muito sofrimento neste percurso, segundo ele: 

“Atualmente não interfere pois pelos processos de vivência e das relações sociais no 

decorrer da vida. Já me senti muito mal por certas coisas, mas agora não mais!”.   
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ALGUMAS REFLEXÕES    
   

A partir das primeiras aproximações com os dados obtidos junto aos 

estudantes de ambos os sexos e turnos do curso de Serviço Social percebemos um 

perfil socioeconômico diversificado dos alunos que ingressam no curso, apresentando 

diversas camadas das classes médias brasileiras.   

Foram nove sujeitos que se dispuseram a participar desta pesquisa, 

cinco do sexo feminino e cinco do sexo feminino, seis pessoas brancas e quatro 

negras. Conforme o recorte de renda as mulheres e homens negros (3) declararam 

rendimentos na faixa de dois a cinco salários mínimos advindos dos trabalhos 

informais que realizam para complementar a renda familiar enquanto as pessoas 

brancas mesmo com salários na mesma faixa de rendimentos não precisavam 

trabalhar para que a renda se familiar se completasse, dedicando-se integralmente a 

atividade discente. Apenas um sujeito indicou renda superior a cinco salários mínimos. 

Verificamos fortes vínculos religiosos com frequências semanais a 

igrejas cristãs, muitos dos valores e princípios religiosos relacionados à sexualidade 

rebatendo em suas vidas e em seus comportamentos. Outros indivíduos se 

ausentaram das vivencias religiosas e mesmo assim sentem a presença de valores e 

princípios religiosos relacionados a sexualidade em suas vivências.   

As famílias de alguns dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa mantem 

fortes vínculos religiosos, praticando e professando uma fé cristã. Em uma fala um 

dos participantes deste estudo relatou que: “-desde que eu nasci fui batizada em uma 

igreja evangélica, meus pais sempre foram muito envolvidos até mesmo antes do 

casamento, pois eles também vieram de famílias religiosas.”, outro jovem relatou que 

Sempre fui religiosa”. Falas como: “-sempre era levada na igreja, não tinha a opção 

não ir. Era obrigada a ir mesmo, então era uma rotina!” ou “quando eu era adolescente 

eu convivia com gente religiosa, então eu tive esse conflito por muito tempo!” também 

foram recorrentes nas aproximações.   

Outros sujeitos percebem que esta influência religiosa cristã se deu 

de forma indireta, através de seus vínculos sociais e de pessoas de fora do convívio 

familiar.   

Falas como: “eu não gostava da aula de ensino religioso, porque não 

era religião, tipo, de várias religiões, era só um enfoque na católica!” ou “Frequentava 

sempre a igreja, estudei em colégio de freira, com ensino religioso confessional”.   
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Alguns dos estudantes não assumiram perante sua família a 

orientação sexual, descrevendo o medo que sentem caso conversem sobre a temática 

em casa, segundo um sujeito da pesquisa: “Eles já falaram, para eles essa opção não 

existe, pelas falas eles respeitam e conhecem, mas desde que não esteja na nossa 

família. Já aconteceu da minha irmã ir na Parada Gay do ano passado, eles 

descobriram e foi um escarcéu em casa, um inferno!”. Em outro momento ela pontua 

o sofrimento que a “vivência no armário” causa em sua vida:   

   

A questão da minha orientação, eu nunca falei e pretendo nem falar enquanto 
eu estiver na casa deles, mas existe muito esse conflito sim! E na questão de 
relacionamentos eu escondo muito e isso pesa muito, pois eu queria muito 
abrir logo isso, pois sei que é pior se eles descobrissem por outros.   

   

Dentre os estudantes que assumiram sua orientação sexual na família 

o sofrimento, em muitos casos, não foi menor do que os não assumidos. Conforme 

um sujeito, a mãe é a pessoa de seu convívio que mais apresenta agressividade em 

relação a sua orientação. Segundo a jovem: “minha mãe acredita que influenciei todos 

os meus primos, todos os meus parentes, todo mundo! Ela acredita que eu fui a 

“ovelha negra” que desviou a família inteira”. Ressaltou que a família prefere não 

enxergar a realidade, segundo ela:   

   

Ela (a mãe) é a pessoa que mais demonstra agressividade e rejeição quanto 
a orientação sexual. Na minha família não sou a única sapatão, meu irmão é 
gay, a minha irmã possui tendências bissexuais, mas meus pais negam pois 
ela é menor de idade e tenho muitos primos que também são. Não sei o que 
acontece, mas é assim!    

   

Em outra situação o pai foi o que mais apresentou rejeição com a 

revelação da orientação sexual do filho, segundo o jovem:    

   

De início teve um grande conflito com minha orientação sexual e aceitação 
deles, principalmente do meu pai aonde ele se colocava como vítima de 
minha orientação sexual por achar que eu seria vítima de chacota e de 
apontamentos sobre minha opção, minha mãe também não aceitou com 
tranquilidade.   

   

Nos explicou também que a relação é conflituosa até os dias atuais, 

e que mesmo tendo um relacionamento fixo que convive dos eventos e festividades 

na família a aceitação ainda é um grande problema para seus familiares. Conforme 
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apontou em uma fala: “atualmente eu levo e eles são super receptivos, mas ainda 

assim se tem o preconceito e agressões verbais ou indiferença”.   

Agora quando o assunto é a denominação religiosa, os estudantes 

afirmaram não existir nenhum tipo de debate acerca de temáticas LGBTQIA+ nestes 

espaços e que a vivência nestes espaços era conflituosa quando o assunto é a 

orientação sexual.  

Segundo relato de um jovem: “havia muitos conflitos internos em 

relação a minha opção sexual, me culpabilizando, por assim dizer!”, outro participante 

pontuou que até mesmo em famílias com maior aceitação em relação à sexualidade 

a temática não é trabalhada pelas denominações religiosas. Conforme sua fala: “Com 

a família e amigos eu debato sobre temáticas LGBTQIA+, mas no espaço religioso 

não”.   

Este preconceito naturalizado pelas pelos espaços religiosos 

contribuíram para o afastamento de alguns jovens destes lugares. Conforme relatou 

uma jovem: “em todos os lugares (igrejas) me sentia desconfortável, não teve um que 

eu quisesse ficar”, relatou ainda que: “É muito hipócrita! Eu sei que essa palavra é 

muito pesada para definir as coisas, mas eu acho muito hipócrita você pregar o amor 

e valores e chegar e apontando o dedo, apontando uma arma. Que Deus é esse que 

você prega, que você ama?”  

Todos os participantes da pesquisa apontaram alguma mudança na 

forma como vivenciam ou enxergam sua religiosidade. Conforme alguns relatos o 

conhecimento critico propiciado pelo curso teve papel fundamental para a 

problematização de alguns valores impostos pelas denominações religiosas, segundo 

uma jovem:   

   

(...) já tinha algumas coisas dentro de mim que eu não concordava totalmente 
com a Igreja! Só que não abria isso para os meus pais, e depois com a 
faculdade estas ideias foram fortalecidas, e aí foi que teve os embates com 
os meus pais sobre isso e várias questões! E o que era antes guardado só 
para mim eu externalizei com mais fundamentação.    

   

Em outro momento, uma participante da pesquisa revelou que o curso 

possibilitou uma abertura maior para os dados científico em detrimento do 

conhecimento religioso. Segundo a jovem:   

   

eu não consigo, eu vejo as coisas e vejo o pensamento crítico, as coisas que 
a gente estuda, os dados, as bases teóricas e a gente contesta com aquilo lá 
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que é uma crença, sabe? Para mim o dado cientifico faz muito mais sentido 
do que o outro   

   

Não é difícil imaginarmos que a emergência de figuras políticas com 

discursos homofóbicos, racistas e misóginos, que se pautam na censura aos 

diferentes seja incomum neste país. É mais grave quando pensamos que estes 

discursos e ações são pautadas por valores e concepções religiosas extremamente 

preconceituosas e que são naturalizadas e muito bem aceitas pela população 

brasileira.   

Neste país os representantes políticos do mais alto escalão tem a 

liberdade de expressarem suas opiniões religiosas sobre todos (as) os(as) cidadãos, 

desconsiderando a multiplicidade de vivências, orientações sexuais e afetivas 

presentes no Brasil e a construção desigual de nossa sociedade, sob discursos como 

o  lema da campanha do candidato eleito Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro: “Brasil 

acima de tudo, Deus Acima de Todos” ou de falas que ele pronunciou, como: “o Estado 

é laico, mas eu sou terrivelmente cristão” (G1,2019).   

Se pensarmos que estas personalidades foram legitimamente eleitas 

pela maioria da população brasileira, entendemos que o pensamento hegemônico que 

perpassa a nossa sociedade é branco, masculino, elitista e heterossexual mesmo que 

seus eleitores não se encaixem nesses padrões, e que, conforme o presidente do  

Brasil, Jair Bolsonaro: “as minorias devem se curvar as maiorias, ou serão 

esmagadas” (EL PAÍS, 2018).   

Neste país sob o discurso de defesa da família os representantes 

políticos podem discriminar e marginalizar as vidas que não são consideradas o  

padrão para a sociedade, compreendemos como prefeitos das maiores cidade do 

país, governadores, deputados, ministros (...) legitimam discursos de censura como o 

atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella: “Não é censura e nem 

homofobia (...) queremos, apenas, preservar nossas crianças, lutar em defesa das 

famílias brasileiras e cumprir a Lei” (UOL, 2019) ou ainda a célebre frase da Ministra 

Damares Alves “É uma nova era no Brasil, onde menino veste azul e menina veste 

rosa!” (O GLOBO,2019).   

É importante observarmos que a leitura social acerca da humanidade 

nos possibilita enxergar as singularidades de cada indivíduo neste processo marcada 

pelo processo totalizante de marginalização, preconceito e homofobia que se 

naturalizam em nossa sociedade, identificando também o importante papel das 



    58   

denominações religiosas na manutenção dessas violências. Com as aproximações 

acerca destas problemáticas podemos propor estratégias, enquanto categoria 

profissional, de enfrentamento a estas problemáticas que rebatem em nosso cotidiano 

e em nossas vidas enquanto ser político.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

   

Estudar a influência dos valores e princípios religiosos dos estudantes 

do curso de Serviço Social da UEL para entendermos as repercussões do atual 

cenário sociopolítico brasileiro especialmente no que tange o processo formativo de 

profissionais que lidarão cotidianamente com as expressões de desigualdade e 

marginalização social construídas por diversos fatores sociais, históricos e culturais.    

Nosso objetivo foi entender como estudantes relacionam seus 

princípios e valores religiosos enquanto homossexuais com sua formação acadêmica. 

Pudemos verificar que todos os participantes da pesquisa já frequentaram ou ainda 

mantém alguma vinculação com esses espaços religiosos cristãos. Observamos 

também que os estudantes possuem diversos conflitos relacionados a sexualidade e 

sua construção religiosa, especialmente no âmbito familiar.   

Identificamos que a UEL é um espaço considerado acolhedor pelos 

sujeitos da pesquisa paras as diversas expressões de gênero e sexualidades, 

diferentemente dos outros ambientes, como a família e as comunidades religiosas que 

se tornam pouco receptivas ao diferente.   

Verificamos a partir das falas dos estudantes que participaram da 

pesquisa, e da realidade vivida, que os discursos legitimados pelos representantes 

políticos, líderes religiosos e personalidades nos espaços midiáticos é estarrecedor. 

São falas que oprimem todos que, de alguma forma, divergem dos padrões 

violentamente construídos sobre os corpos, as práticas e até mesmo a religiosidade 

dos seres humanos.   

No país que mais mata a população LGBTQIA+ no mundo, que vigora 

dados alarmantes sobre a violência de gênero contra as mulheres é de se estranhar 

que os discursos e práticas políticas não se concretizem em concordância com a 

diminuição destes casos.   

Nesta terra vale mais a propagação do ódio, afim de que se mantenha 

o poder econômico nas mãos de uma ínfima parcela da população do que o discurso 

de justiça social e distribuição de renda. Não é incomum a ligação de líderes políticos 

com grandes congregações religiosas de diferentes matrizes cristãs, ou até mesmo 

milícias e facções sob a ótica da prosperidade através da fé.   

Os direitos civis, garantidos pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e a Carta Magna brasileira de 1988, fruto de inúmeras lutas sociais, são 
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solenemente ignoradas por boa parte dos representantes políticos e econômicos 

brasileiros, especialmente no que tange direitos individuais e sobre o corpo, como o 

aborto, o casamento homoafetivo e a legalização da maconha.   

O Serviço Social brasileiro ao se aproximar de uma perspectiva crítica 

acerca da leitura da realidade adota princípios fundamentais, que são expressos pelo 

Código de ética da(o) Assistente Social de 1993 e que constituem aquilo que se 

convencionou como Projeto ético-Político da Profissão.    

Esta perspectiva apoia-se na construção de uma sociedade livre da 

exploração de classe, gênero, etnia e orientação sexual. Portanto é fundamental que 

compreendamos a intrínseca relação entre os valores e princípios religiosos para a 

manutenção da ordem social vigente e que, muitas vezes, colabora para a reprodução 

de violências contra determinadas parcelas populacionais.   

 O processo de aproximação com a realidade estudada se deu com 

sucessivas aproximações, sendo proveitoso no sentido de compreender as diferentes 

vivências e que mesmo em outras singularidades apresentam elementos de 

vulnerabilidade social e fragmentação de vínculos sociais, afetivos e familiares tão 

próximos.    
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APÊNDICE A – Roteiro do Estudo de caso   
   
Projeto de pesquisa: Questão social e religião: possíveis implicações na prática profissional 
do Assistente Social5   
   
Subprojeto: O contato entre religiosidade e conhecimento científico na vida e nas relações 
afetivas.    
   
Objetivo: Analisar como os estudantes do curso de Serviço Social da UEL relacionam seus 
princípios e valores religiosos, enquanto homossexuais, com a formação acadêmica 
universitária e como problematizam tais valores e princípios na jornada “científica” e 
futuramente profissional.    

  Coord.: Profa.  Claudia N. da Silva   
João Paulo Rosa Lorenço (I.C)   

   
Curso:_____________________________   
Sexo:______________________________   
Data de Nascimento:__________________   
Ocupação:__________________________   
Estado civil:_________________________   
Bairro:_____________________________   
   
1 Questão que deverá indagar para os sujeitos da pesquisa:   
   
Cor – autodeclarar   
Entrou na UEL por cota ou não por cota   
Onde estudou, escola pública, privada   
Recorte de renda: (ver salário mínimo do Paraná) 
Qual a formação socioafetiva de sua família?   
Quem na família trabalha    
Quem a/o sustenta    
   
2. Relação entre a Família e o Sujeito:   
   
Como a família influenciou/a sua religiosidade?   
Desde quando a família incentivou a religiosidade?   
Sua família manteve os mesmos vínculos religiosos durante toda a sua vida?   
Há conflitos entre sua orientação sexual e os valores de sua família?    
Você pode levar companheiros (as) em casa?   
Se sim, qual é a reação de suas famílias/qual seria a reação?   
   
Relação sujeito e denominação religiosa:   
   
Você sempre frequentou o mesmo espaço religioso?   
Já houve conflitos entre este espaço religioso e alguns valores pessoais?   
O conhecimento crítico da realidade é levado em consideração quando o assunto é religião? 
Você já levantou debates sobre a temática dentro deste espaço religioso, nas redes sociais, 
nos grupos que frequenta?   
Você se sente a necessidade de levar a palavra de Deus?   
Acha que isso interfere na sua vida e na sua orientação sexual? Sempre foi assim?    
   
   

 
5 https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_09296.pdf    

https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_09296.pdf
https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_09296.pdf
https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_09296.pdf
https://www.sistemasweb.uel.br/system/prj/pes/pdf/pes_pesquisa_09296.pdf
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