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RESUMO 
 

Esta dissertação busca entender como as percepções de gênero e sexualidade se imbricam nas 

relações cotidianas entre docentes, técnicos/as vinculados/as à Diretoria de Ensino e os 

discentes do Ifes Campus Linhares. Buscou-se a triangulação dos dados com os três sujeitos 

da pesquisa para abarcar o máximo de descritores, explicação e compreensão do foco em 

estudo. Para tanto, foram explorados os seguintes momentos: pesquisa bibliográfica alinhada 

à perspectiva pós-estruturalista, com contribuições para a educação; observação da dinâmica 

escolar e das reuniões pedagógicas com o objetivo de registrar atitudes ou falas de conotação 

homofóbica ou sexista, sendo feitos em um diário de bordo; análise de registros escolares 

realizados pela Coordenadoria de Apoio ao Educando (CAE), de acordo com o Código de 

Ética e Disciplina do Corpo Discente do Ifes, a respeito de atos de indisciplina leve, mais 

especificamente, o descumprimento das normas regulamentadoras de uniforme; aplicação de 

questionários fechados aos participantes da pesquisa; realização de entrevista semiestruturada 

direcionada às/aos docentes e a integrantes dos coletivos Feminifes, Colorifes, Melanina e 

Icacheou, além de consultas às anotações das atividades e produções desenvolvidas por esses 

coletivos, tais como manifestos, adesivos de campanhas públicas, murais, cartazes, 

performances e rodas de conversa. O protagonismo das alunas e alunos, com suas histórias, 

lutas e experiências incomodou a noção de ética e estética de educadores/as que se 

posicionavam de modo conservador, repressor e violento, desconhecendo os ideais de 

inclusão. Os múltiplos olhares desta pesquisa permitem sugerir a criação de um espaço no 

Campus para discutir e problematizar as raízes histórico-culturais dos preconceitos ligados à 

diversidade sexual e de gênero; da afetividade e do prazer na esfera da sexualidade, para além 

da prevenção das DSTs/AIDS e gravidez precoce; do respeito à diversidade sexual e de 

gênero; do combate à cultura do estupro, associada ao patriarcalismo e ao machismo; do 

combate à violência contra adolescentes e jovens, em virtude de sua orientação sexual. Para a 

construção de estratégias de combate aos preconceitos e discriminações é fundamental que 

os/as educadores/as busquem o aprofundamento teórico-conceitual sobre gênero e 

sexualidade, considerando o caráter laico e público de um instituto federal. Nesse sentido, é 

preciso envolver os/as profissionais vinculados à Diretoria de Ensino do Ifes Campus 

Linhares – em especial os/as servidores/as técnicos/as administrativos/as –, em grupos de 

discussão que contemplem temas, como o combate ao sexismo e às fobias ligadas ao público 

LGBT, como preconizado pelo PDI do Ifes. A pesquisa constatou que mecanismos 

excludentes encontram-se presentes no cotidiano institucional, algumas vezes de forma sutil, 

outras vezes de forma tão violenta e grosseira, que são capazes de alterar a trajetória escolar 

de estudantes. 
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SUMMARY 

 

This dissertation tries to understand how the perceptions of gender and sexuality are 

interwoven in the daily relations between teachers, technicians linked to the Board of 

Education and students of Ifes Campus Linhares. We sought to triangulate the data with the 

three subjects of the research to cover the maximum descriptors, explanation and 

understanding of the study focus. To do so, the following moments were explored: 

bibliographical research aligned with the poststructuralist perspective, with contributions to 

education; observation of school dynamics and pedagogical meetings with the aim of 

registering attitudes or statements of homophobic or sexist connotation, being made in a 

logbook; analysis of school records conducted by the Coordination of Support to Educating 

(CAE), in accordance with the Code of Ethics and Discipline of the Student Body of Ifes, 

regarding acts of mild indiscipline, more specifically, noncompliance with uniform 

regulations; application of closed questionnaires to the research participants; semi-structured 

interview directed to teachers and members of the groups Femifes, Colorifes, Melanina and 

Icacheou, in addition to consultations with the annotations of the activities and productions 

developed by these collectives, such as manifestos, public campaign stickers, murals, posters, 

performances and talk wheels. The protagonism of the students and their stories, struggles and 

experiences bothered the notion of ethics and aesthetics of educators who were conservative, 

repressive and violent, ignoring the ideals of inclusion. The multiple perspectives of this 

research allow us to suggest the creation of a space in the Campus to discuss and problematize 

the historical-cultural roots of the prejudices linked to sexual and gender diversity; affection 

and pleasure in the sphere of sexuality, in addition to the prevention of STDs / AIDS and 

early pregnancy; respect for sexual and gender diversity; of combating the culture of rape, 

associated with patriarchy and machismo; of the fight against violence against adolescents 

and young people, because of their sexual orientation. For the construction of strategies to 

combat prejudice and discrimination, it is fundamental that educators seek a theoretical-

conceptual understanding of gender and sexuality, considering the secular and public 

character of a federal institute. In this sense, it is necessary to involve professionals linked to 

the Teaching Board of Ifes Campus Linhares - especially the technical / administrative servers 

- in discussion groups that contemplate topics such as the fight against sexism and to phobias 

linked to the LGBT public, as advocated by the Ifes PDI. The research found that 

exclusionary mechanisms are present in institutional daily life, sometimes subtly, sometimes 

so violently and grossly, that they are capable of altering the students' academic trajectory. 

 

Keywords: Gender. Sexuality. Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

AIDS – Acquired Immune Deficiency Syndrome/Síndrome da imunodeficiência adquirida 

DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente 

GDE – Gênero Diversidade na Escola 

HIV- Human Immunodeficiency Virus/Vírus da Imunodeficiência Humana 

LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros 

MEC – Ministério da Educação 

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNE – Plano Nacional de Educação 

SECAD – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SECADI – Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão 

(refere-se à SECAD após o acréscimo, em 2011, do termo Inclusão)  

SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Número de ocorrências de alunos e alunas dos cursos Técnicos de Administração e 

Automação Industrial Integrados ao Ensino Médio, nos períodos matutino e 

vespertino, 3°s e 4°s anos, de acordo com sexo.......................................................49 

Quadro 2. Manifestação religiosa dos sujeitos da pesquisa ….................................................57 

Quadro 3. Uma possível definição para homossexualidade................................................….58 

Quadro 4. Sentimentos ao trabalhar com um/a aluno/a homossexual…..................................60 

Quadro 5. Reação dos sujeitos da pesquisa ao encontrar dois alunos ou duas alunas andando  

de mãos dadas dentro do Campus. ………..............................................................62 

Quadro 6. Quando um estudante que nasceu com o sexo masculino, mas se reconhece como 

mulher quisesse manifestar-se como mulher………………....................................63 

Quadro 7. A convivência de um/a aluno/a heterossexual como homossexuais poderá 

influenciá-lo a se tornar homossexual?………...............................……........….....64 

Quadro 8. A convivência de um/a aluno/a heterossexual com gays, lésbicas, travestis e 

transgêneros? ……...................................................................................................65 

Quadro 9. As regras de convivência e de comportamento na escola devem ser iguais para 

todos/as? …..............................................................................................................66 

Quadro 10. A família de um/a aluno/a homossexual ou psicóloga ou coordenação pedagógica 

do Campus deveriam ser comunicados sobre a orientação sexual dele/dela?..........67 

Quadro 11. É importante falar sobre sexualidade na escola? Por quê? ………….….......…...68 

Quadro 12. Alunos/as homossexuais devem receber informações diferenciadas sobre sexo 

seguro e prevenção de DST e HIV/Aids?..............................................................71 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

1  INTRODUÇÃO ..........................................................................................................16 

2 PERCURSOS METODOLÓGICOS.........................................................................20 

3  BASES TEÓRICAS ...................................................................................................24 

3.1  ESCOLA E DIVERSIDADE: DISPUTAS EM TORNO DE SEXUALIDADE E 

GÊNERO……………….…….................................................……………………....24 

3.2 PROBLEMATIZANDO A NOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: A ESCOLA 

COMO PROMOTORA DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES.............28 

3.3  ESCOLAS, DIVERSIDADE E DEMOCRACIA: DESAFIOS PARA A 

SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES....................................................................31 

3.4  IDENTIDADES, SUJEITOS E O CONSERVADORISMO: A BUSCA PELO 

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS ....................................................................34 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO................................................................................43 

4.1  ENTRE RELATOS E DEPOIMENTOS: PERCEPÇÕES DO COLETIVO 

FEMINIFES……………………………...……….........................................………..43 

4.2  UNIFORMES DISFORMES – SEXISMO OU INDISCIPLINA?...............................47 

4.3  COLORIFES E A LUTA PARA TER O DIREITO DE MANIFESTAR O AMOR...51 

4.4  MELANINA E ICACHEOU – EMPODERAMENTO E RESISTÊNCIA…............54 

4.5  QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS – PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS EM 

RELAÇÃO ÀS QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE………………........57 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS…………………………………………….................71 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................74 

APÊNDICE A - Solicitação de autorização para realização da pesquisa…….............78 

APÊNDICE B - Parecer do comitê de ética em pesquisa do ifes……....................…..79 

APÊNDICE C - Carta convite para servidores/as …………........................................80 

APÊNDICE D - Termo de consentimento livre e esclarecido para servidores/as........81 

APÊNDICE E - Questionário para servidores/as……………….…….........................83 



 

 

 

APÊNDICE F - Modelo de roteiro para entrevista semi estruturada para 

docentes….....................................................................................................................85 

APÊNDICE G - Termo de assentimento livre e esclarecido …….......................…….86 

APÊNDICE H - Termo de consentimento livre e esclarecido……..……....................88 

APÊNDICE I - Questionário para discentes ………………..…….....................….....90 

ANEXO A - Portaria nº 241 de 07 de agosto de 2015 ………….....................….….. 93 

ANEXO B - Portaria nº 349 de 19 de novembro de 2015…………............................95 

ANEXO C - Atividades desenvolvidas pelos coletivos…….…….…... ......................97 

ANEXO D - Logomarca do Feminifes desenvolvida  pelas ativistas do coletivo......107 

ANEXO E - Menções aos coletivos em publicações de periódicos............................108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO   

Esta dissertação objetiva compreender como as percepções de gênero e sexualidade se 

imbricam nas relações sociais do cotidiano de uma instituição educacional. Mais 

especificamente, compreender como as concepções sobre gênero e sexualidade afetam as 

relações entre docentes, técnicos/as da Diretoria de Ensino e discentes do Ifes Campus 

Linhares, no qual exerci o cargo de Técnica em Assuntos Educacionais. Projetada  com as 

vivências e observações realizadas em meu local de trabalho, esta pesquisa destinou-se a uma 

qualificação acadêmica voltada ao aprimoramento profissional no campo dos conhecimentos 

referentes a abordagens das questões de gênero e sexualidade na escola, com vistas à 

elaboração de proposições assertivas que possam contribuir efetivamente para a superação de 

problemas concretos enfrentados hoje pela comunidade escolar do Ifes. 

Para Foucault (1999) escolas, quartéis, hospitais, fábricas e igrejas são instituições de 

docilização dos corpos, nas quais o controle, a organização e a composição das forças 

promovem a disciplina para a manutenção do poder hierarquicamente distribuído. A escola, 

como qualquer outra instituição, não é neutra, pois é marcada pela interação política e 

ideologicamente plural e heterogênea dos sujeitos que dela participam, em um fluxo de 

relações capaz de legitimar ou de subverter a ordem social vigente, reproduzindo-a ou 

transformando-a. Construída por valores morais, normas de conduta e hábitos 

contextualizados social, econômica e politicamente, torna-se uma instituição mediadora, que 

estabelece vínculos entre as gerações e a cultura acumulada, à medida que a sociedade 

contemporânea alcança alto grau de complexidade (ARANHA, 2006; QUIRINO, 2014).  

Antes de chegar ao Ifes Campus Linhares, em outubro de 2011, fui professora 

concursada de Ciências (ensino fundamental) e de Biologia (ensino médio) da rede estadual 

de Minas Gerais, entre 1999 e 2008. Também atuei como professora de Bioquímica, 

Bromatologia, Composição de Alimentos e Nutrição e Saúde nos cursos de graduação em 

Agronomia, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia e Nutrição, entre 2003 e 2008, nas 

Universidades Vale do Rio Doce e Presidente Antônio Carlos, em Governador Valadares 

(Minas Gerais). A partir de 2008 ingressei na carreira técnica, tendo trabalhado no Campus 

Alegre da Universidade Federal do Espírito Santo, na Universidade Federal de Viçosa e no 

Ifes Campus Itapina, em atividades vinculadas à nutrição e à enfermagem.  



 

 

 

A prática docente nas áreas de ciências e biologia ordinariamente compreende certa 

exclusividade no tratamento de questões relacionadas à sexualidade e à orientação sexual, 

uma vez que são trabalhados conteúdos como reprodução humana, DST, HIV/AIDS e 

métodos contraceptivos, o que não ocorre em outras disciplinas. Corroborando esta premissa, 

Carvalho (2009) argumenta: 

[...] via de regra, as abordagens sobre sexualidade, nos espaços escolares, elegem a 

Biologia e os territórios do Ensino de Ciências, professores/professoras dessas 

disciplinas como locais e agentes privilegiados na construção de saberes e respostas 

sobre Sexualidade Humana. Esta tendência de explicar fenômenos humanos em 

termos biológicos é muito forte quando falamos de sexualidade, e define, muitas 

vezes, nossos entendimentos acerca das categorias como corpo, sexo, gênero e 

papéis sexuais (CARVALHO, 2009,  p.  02). 

Assim, os questionamentos e comentários produzidos nos momentos de aula 

dedicados à discussão sobre sexualidade me mostraram que o tema não encontrava eco nas 

demais disciplinas da matriz curricular, exatamente como aponta Furlani (2008, p. 39), 

destacando que “[…] as discussões sobre sexualidade humana encontram espaço quase que 

exclusivamente nas aulas de ciências e biologia e no trabalho isolado dessas/es 

professoras/es.” 

Não obstante o fato de se constituir como local específico da matriz curricular para a 

abordagem do tema, cabe ressaltar que, de modo geral, o campo da biologia (predominante) 

não reconhece a sexualidade como construção histórica, produzida socialmente. Ao contrário, 

propaga uma abordagem funcionalista, desconsiderando as diferentes identidades e/ou de 

expressão de gênero. Condicionada por este recorte epistemológico, exerci por quase uma 

década minhas atividades docentes.  

Contudo, como a valoração unilateral e imperativa desse modo de compreensão do 

campo da sexualidade pelas disciplinas de biologia e ciências carrega a marca da 

invisibilização das expressões alheias ao padrão heteronormativo
1
, ao longo de minha prática 

docente acumularam-se incômodos e desconfortos que me conduziram, aos poucos, a buscar 

deslocamentos teóricos, na tentativa de compreender a  correspondência entre conteúdos 

escolares e dinâmicas sociais concretas.  

Porém, a exaustão da rotina docente provocou um sentimento de término das 

                                                 
1
Heteronormativo - heteronormatividade: termo que se refere aos ditados sociais que limitam os 

desejos sexuais, as condutas e as identificações de gêneros que são admitidos como normais ou 
aceitáveis àqueles ajustados ao par binário masculino/feminino. (CARRARA, 2009,  p. 32). 



 

 

 

possibilidades de desenvolvimento profissional no âmbito da sala de aula e, assim, transferi-

me para a carreira administrativa no âmbito federal. Ao assumir o cargo de Técnica em 

Assuntos Educacionais no Ifes Campus Linhares, a rotina do trabalho pedagógico aguçou meu 

olhar para conflitos entre os/as discentes, os/as docentes e técnicos/as administrativos/as, 

motivados por posicionamentos contrários à aceitação das expressões de gênero e sexualidade 

que contrariavam o padrão heteronormativo.  

Ao observar a dinâmica desses atores e atrizes, percebi que, de modo geral, a 

atmosfera que envolvia as relações entre os segmentos da comunidade escolar encontrava-se 

condicionada por preconceito, discriminação, sexismo, lgbtfobia. Além disso, sobressaia a  

ausência de debate e de disposição para produzir conhecimentos promovedores da superação 

dos impulsos opressores, responsáveis pela intensificação do sofrimento de inúmeros 

membros da comunidade escolar. Apesar de nos encontrarmos em um instituto criado para 

realizar educação, ciência e tecnologia de modo democrático, em diálogo direto com 

elementos concretos da realidade social, compreendi que a fantasmagoria dogmática do 

conservadorismo heteronormativo instaurava altíssimo grau de hostilidade naquele ambiente 

educacional. 

Discentes, técnicos/as e docentes sejam eles ou elas, gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis, transexuais etc. estão presentes na escola. Assim, para o exercício da democracia, 

faz-se necessário problematizar os padrões estabelecidos para esses corpos, desejos, prazeres, 

lugares do masculino e feminino, e revelar como as concepções acerca da sexualidade e 

gênero influenciam as relações entre esses sujeitos, pois essa questão perpassa todas as 

ciências, conteúdos ou disciplinas da escola. 

Desse modo, a desconexão entre o discurso escolar corrente e a agenda social de 

gênero me impeliram ao envolvimento com um campo textual capaz de debater a efetividade 

e a atualidade das expressões de gênero afirmadas pelo corpo discente. Isso resultou em um 

distanciamento das concepções cultivadas por minha formação inicial, restrita a 

caracterizações normativas alheias à contribuição de pensadores que se consagraram no 

estudo do tema, como Foucault, a partir da década de 1980 (QUIRINO, 2014). Dessa forma, 

os desafios impostos pela dinâmica das relações cotidianas direcionaram meus estudos para o 

campo do gênero e da sexualidade, dessa vez com um recorte bastante distinto do discurso 

biológico.  



 

 

 

Para me aproximar da teorização desenvolvida nas ciências humanas, segui o curso de 

extensão Gênero e Diversidade na Escola – GDE, oferecido pelo Ifes Campus Santa Teresa. 

Concomitantemente, em nível de especialização, fui aluna do curso Gestão em Políticas 

Públicas em Gênero e Raça, oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Esses 

estudos me motivaram a elaborar um projeto de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática do Ifes (Educimat), na linha de pesquisa em Educação 

Não Formal, Diversidade e Sustentabilidade no contexto da Educação em Ciências e 

Matemática
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 

Trata de pesquisas sobre a educação não formal, diversidade, inclusão social e sustentabilidade, no 

contexto da educação em ciências e matemática. 
 



 

 

 

2- PERCURSOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Campus 

Linhares, situado na Avenida Filogônio Peixoto, 2220 - Aviso, Linhares - ES, 29901-291, 

região norte do Espírito Santo.  

Nesse contexto e dentro dos limites de uma problematização básica para se 

compreender os termos gênero e sexualidade e as influências exercidas pelas percepções 

referentes a esse campo sobre as relações entre docentes, técnicos/as da Diretoria de Ensino e 

discentes do Ifes Campus Linhares desenvolveu-se esta pesquisa. A finalidade foi apontar 

sugestões para superar problemas concretos -  que podem ser encontradas nas considerações 

finais desta dissertação - e elaborar um material didático de sensibilização para compor o 

vocabulário elementar dos discursos sobre gênero e sexualidade, sem, contudo, realizar 

intervenções diretas nas ações pedagógicas da escola. 

Para desenvolver esta pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa, seguindo as 

orientações de Triviños (2010), Biklen e Bogdan (1999), os quais afirmam que “nas pesquisas 

qualitativas ocorre a valorização do processo e, não necessariamente, do produto, buscando 

compreender a dinâmica das relações estabelecidas na situação em questão e não se 

preocupando com a quantificação” (BIKLEN; BOGDAN, 1999,  p. 95).  

O percurso metodológico considerou o fato de que “[...] a coleta e a análise dos dados 

não são divisões estanques. As informações que se recolhem, geralmente, são interpretadas e 

isto pode originar a exigência de novas buscas de dados.” (TRIVIÑOS, 2010, p. 131). Ao 

pretender a triangulação dos dados para “abranger a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão do foco em estudo” (TRIVIÑOS, 2010, p. 138), foram explorados 

os seguintes momentos: 

1- pesquisa bibliográfica alinhada à perspectiva pós-estruturalista, com contribuições para a 

educação. Acerca da perspectiva pós-estruturalista
3
, Aguilar e Gonçalves (2017) discorrem:  

As relações de dominação ultrapassam as barreiras da economia capitalista, vão 

além de explorador e explorado, ricos e pobres, patrão e empregados, visto que 

                                                 
3
[...] a partir da perspectiva pós-estruturalista, a maioria dos autores mantém a necessidade de analisar tanto os 

adolescentes quanto a cultura como construções sociais. Com isso eles querem sugerir que existe uma relação 

entre a forma como os adolescentes são falados no discurso e a forma como eles são percebidos e recebidos […] 

(LOURO, 2015,  p. 102). 



 

 

 

incluem outras diferentes formas de dominação, como dos homens contra as 

mulheres, dos brancos contra os negros, dos heterossexuais contra os homossexuais, 

entre outros. É justamente essas outras formas de dominação que a perspectiva pós-

estruturalista vem questionar, com o objetivo de desconstruir esses conhecimentos 

que foram produzidos culturalmente, resultando na exclusão das minorias 

(AGUILAR; GONÇALVES, 2017, p. 38).  

2- observação da dinâmica escolar,  durante o intervalo das aulas, na entrada e saída dos/das 

discentes do Campus, bem como nas atividades desenvolvidas por eles/elas. Nesses  

momentos, buscava-se perceber as relações  estabelecidas entre alunos e alunas, alunos/as e 

docentes, e entre alunos/as e servidores/as e técnicos/as administrativos, além de observar as 

reuniões pedagógicas com o objetivo de registrar atitudes ou falas de conotação homofóbica 

ou sexista. Todos os registros foram realizados em um pequeno diário de bordo. 

3- análises das ocorrências dos/as discentes a respeito dos atos de indisciplina leve, mais 

especificamente o descumprimento das normas regulamentadoras de uniforme que eram 

registradas em folhas individuais por servidores/as da Coordenadoria de Apoio ao Educando 

(CAE), guardadas em uma pasta do tipo catálogo ofício, na cor preta, identificada e separada 

por turma e turno. Essas ocorrências posteriormente eram registradas no sistema acadêmico 

eletrônico, na seção de medidas disciplinares, de acordo com o Código de Ética e Disciplina 

do Corpo Discente do Ifes
4
. 

4- aplicação de questionários fechados aos participantes da pesquisa. Foram convidadas/os a 

participar da pesquisa: docentes (APÊNDICE E) e discentes (APÊNDICE I) dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio de Administração e Automação Industrial, além de 

servidores e servidoras técnicos/as administrativos/as (APÊNDICE E) ligados/as à Diretoria 

de Ensino do Ifes Campus Linhares. As perguntas dos questionários foram baseadas no livro 

“Diversidade Sexual na Escola - Uma metodologia de trabalho com adolescentes e jovens”, 

Edição Especial, do autor Beto de Jesus et al. (2008) e passou  por uma validação de pares e 

pré-teste, antes de ser aplicado. Todos esses sujeitos estabelecem relações entre si, em maior 

                                                 
4
[...] CAPÍTULO IV DAS AÇÕES DISCIPLINARES, Seção I – Dos Atos de Indisciplina e Atos Infracionais, 

Art. 4º Considera-se Ato de Indisciplina qualquer comportamento que, embora não constitua crime ou 

contravenção penal, compromete a convivência democrática e ordeira. I - Serão considerados atos de indisciplina 

leves passíveis de aplicação de medidas educativas disciplinares os seguintes comportamentos: a) entrar nas 

dependências da Instituição e nelas permanecer sem o uniforme completo, exceto quando seu uso for facultativo, 

observadas as normas regulamentadoras internas e de segurança; b) descumprir as normas regulamentadoras 

internas e de segurança no que se refere ao vestuário, quando o uso do uniforme for facultativo;[...] (BRASIL, 

2015). 

 



 

 

 

ou menor grau, diariamente, dentro do Campus. O projeto foi apresentado ao segmento 

discente e que, posteriormente, recebeu convite para participar da  pesquisa, desde que 

autorizada pelos/as responsáveis. De um universo de 494 discentes, participaram 113 

voluntários/as, sendo 99 alunos/as do curso Técnico de Administração  e 14 alunos/as do 

curso Técnico de Automação Industrial. O questionário foi impresso,  entregue e recolhido 

pessoalmente pela pesquisado  nas 16 turmas do ensino médio integrado aos cursos técnicos 

do Campus, totalizando oito turmas do curso de Administração e oito turmas do curso de 

Automação Industrial, nos turnos matutino e vespertino. Para os/as 20 técnicos/as 

administrativos/as da Diretoria de Ensino do Ifes Campus Linhares o questionário foi 

enviado pelo e-mail institucional e respondido através do formulário do Google (Google 

Forms). Foram obtidas 14 respostas. O convite também foi enviado para os/as 60 docentes 

pelo e-mail institucional, sendo  utilizado o programa  Lime Survey (Sistema de questionário 

do Ifes). Retornaram respondidos 13 questionários completos e cinco incompletos.   

5- realização de entrevista semiestruturada, direcionada às/aos docentes (APÊNDICE F) e 

enviado por e-mail institucional aos 60 docentes do Campus. O convite para a entrevista foi 

aceito por cinco docentes (três do sexo masculino e duas do feminino). Contudo, apenas três 

efetivaram a participação (dois do sexo masculino e uma do feminino), sendo que um teve 

suas respostas registradas no gravador de áudio de meu smartphone e os outros dois 

enviaram suas respostas por e-mail, em virtude de indisponibilidade de agenda. 

6- coleta de depoimentos junto aos coletivos Feminifes, Colorifes, Melanina e Icacheou. Esses 

depoimentos foram gravados em  um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e 

chamadas de voz para smartphones e por meio de alguns vídeos que iriam construir um 

documentário, porém não o projeto. Houve também consultas a registros de palestras 

realizadas no Ifes São Mateus e na Escola Estadual Bartovino Costa, em Linhares, 

performances e rodas de conversa (registrados em arquivos dos grupos citados), entre outras 

produções, como manifestos, adesivos de campanhas públicas, murais, cartazes etc. 

 

  O trabalho de campo teve início em agosto de 2016, após a liberação das autorizações 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo e da Direção Geral do 

Campus Linhares. De agosto a  outubro de 2016 foram aplicados os questionários nos três 



 

 

 

segmentos da comunidade escolar, a saber, discentes, docentes e técnicos/as 

administrativos/as. Buscou-se, com essa  metodologia, adaptar a técnica de triangulação na 

coleta de dados, a qual “tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na descrição, 

explicação e compreensão do foco em estudo” (TRIVIÑOS, 2010, p. 138). Já os trabalhos de 

observação e de produção de anotações acerca dos fatos relevantes à temática iniciaram-se 

logo após a aceitação do projeto de pesquisa pelo programa Educimat.   



 

 

 

3. BASES TEÓRICAS  

Estudos sobre percepções de gênero e sexualidade na escola destacam-se por 

representarem um assunto emergente, uma vez que, de modo geral, a instituição educacional 

ainda atua na produção de um modelo identitário hegemônico
5
 em matéria de gênero e 

sexualidade. Seguem, assim,  o padrão que legitima a superioridade da experiência másculo-

heterossexual, branco-europeia, heteronormativa e cristã. Diante dessa realidade, é necessário 

refletir acerca dessas questões para que seja possível promover e criar um ambiente 

democrático, cujo pressuposto envolve a defesa da educação como direito e da escola como 

espaço público que proporciona qualidade de convívio aos que se diferem do padrão 

hegemonicamente estabelecido (RODRIGUES; BARRETO, 2013).  

Este trabalho dialoga com a perspectiva de Rizzato (2013) que, na dissertação 

“Percepções de professores/as sobre gênero, sexualidade e homofobia: pensando a formação 

continuada a partir de relatos da prática docente”, ao refletir sobre a necessidade de 

profissionais da educação desenvolverem uma postura plural e de acolhimento à diversidade, 

aponta que o patriarcado
6
 permeia as crenças, saberes e práticas das relações sociais, 

naturalizando uma hierarquização masculinista, que condiciona os posicionamentos dos 

diferentes segmentos da comunidade escolar. Dessa forma, a influência do patriarcado nas 

decisões relacionadas ao tratamento das questões de gênero na escola produzem 

“desigualdades, disparidades e preconceitos”. Portanto, defende a autora: 

[...] a sensibilização de professores/as e da comunidade escolar, de maneira geral, 

para a diversidade presente na escola torna-se uma prioridade, e algumas políticas 

públicas educacionais têm buscado responder a essa demanda. A demarcação da 

diferença cotidianamente na escola, em vez de ser parte de um processo de 

diferenciação e exclusão, pode tornar-se uma experiência de valorização da 

diversidade. Quando se atenta para uma busca por igualdade de gênero e por 

respeito à diversidade sexual no ambiente escolar, fica evidente a importância da 

participação ativa dos/as educadores/as e o preparo destes/as para tanto. Ainda que 

não seja o único caminho possível, a contribuição desses atores na discussão da 

                                                 
5
Hegemônico - hegemonia,  de acordo com o significado desenvolvido por Gramsci (1926): dominação 

consentida, especialmente de uma classe social ou nação sobre seus pares. Na sociedade capitalista, a burguesia 

detém a hegemonia mediante a produção de uma ideologia que apresenta a ordem social vigente, e sua forma de 

governo em particular, a democracia, como se não perfeita, a melhor organização social possível. Quanto mais 

difundida a ideologia, tanto mais sólida a hegemonia e tanto menos necessidade do uso de violência explícita.  
6
Patriarcado - patriarcalismo: caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre a 

mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o 

patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à 

cultura [...]. 

http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/capitalism/index.html
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/ideolog/index.html
http://www.fau.usp.br/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/democr/index.html


 

 

 

sexualidade como constructo social, na reflexão sobre as relações de gênero e na 

revisão de crenças e posturas vinculadas à temática faz-se extremamente necessário 

(RIZZATO, 2013, p. 72). 

 

Dito isso, é relevante contextualizar os termos gênero e sexualidade na escola 

contemporânea. 

3.1 ESCOLA E DIVERSIDADE: DISPUTAS EM TORNO DE SEXUALIDADE E 

GÊNERO  

No que diz respeito aos diversos temas inscritos no campo central da sexualidade, é 

consenso entre pesquisadores/as da educação que, de modo geral, “a escola pratica a 

pedagogia da sexualidade, o disciplinamento dos corpos”, de forma “muitas vezes sutil, 

discreta, contínua, mas, quase sempre, eficiente e duradoura”, como considera Guacira Lopes 

Louro no artigo “Pedagogias da sexualidade” (LOURO, 2015a, p. 16). A escola se empenha 

em educar crianças e adolescentes de modo a garantir a constituição de adultos alinhados aos 

padrões hegemônicos de identidade de gênero e a uma ideologia sexista que valoriza o 

masculino em detrimento do feminino.
7
 

Trata-se da dinâmica social de classificação e rotulação dos sujeitos por meio de 

separações, distinções e discriminações, “sutis ou violentas” (LOURO, 2015a, p. 16), com 

vistas à fixação das identidades, à educação dos corpos e à produção de sexualidades 

normatizadas referentes ao que hegemonicamente se estabelece como normal. Produz-se, 

assim, um patrulhamento do corpo que, ininterruptamente, se ocupa da investigação dos 

corpos como porto das identidades, baseado em apresentações estéticas e comportamentais 

neles inscritas. 

É fácil concluir que nesses processos de reconhecimento de identidades inscreve-se, 

ao mesmo tempo, a atribuição de diferenças. Tudo isso implica a instituição de 

desigualdades, de ordenamentos, de hierarquias, e está, sem dúvida, estreitamente 

imbricado com as redes de poder que circulam numa sociedade. O reconhecimento 

do “outro”, daquele ou daquela que não partilha dos atributos que possuímos, é feito 

a partir do lugar social que ocupamos. De modo mais amplo, as sociedades realizam 

esses processos e, então, constroem os contornos demarcadores das fronteiras entre 

aqueles que representam a norma (que estão em consonância com seus padrões 

culturais) e aqueles que ficam fora dela, às suas margens. Em nossa sociedade, a 

norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, 

de classe média urbana e cristão, e essa passa a ser a referência que não precisa mais 

                                                 
7
Registre-se que a produção de violência pela escola se estende à exclusão de estudantes por 

racismo, classismo e capacitismo.  



 

 

 

ser nomeada. Serão os “outros” sujeitos sociais que se tornarão “marcados”, que se 

definirão e serão denominados a partir dessa referência. Dessa forma, a mulher é 

representada como “o segundo sexo”, e gays e lésbicas são descritos como 

desviantes da norma heterossexual (LOURO, 2015a, p. 15). 

 

Diante desse quadro, amplia-se a dimensão do conflito. Como afirma Guacira Lopes, 

atualmente “as chamadas ‘minorias’ sexuais estão muito mais visíveis e, consequentemente, 

torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas e os grupos conservadores” (LOURO, 2015, 

p. 28). 

Na agenda da educação nacional, gênero e sexualidade não são assuntos recentes, uma 

vez que os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) incluem como tema transversal a 

sexualidade na educação básica. Contudo, formulados na década de 1990 do século XX para a 

orientação das discussões de gênero e sexualidade nas escolas, esses documentos limitam o 

debate às práticas de prevenção de DST/AIDS e da gravidez precoce (BRASIL, 1998). Dessa 

forma, desconsideram a exploração de outras possibilidades de sujeitos não binários
8
, alheios 

ao padrão sexual heteronormativo, cuja base teórica se restringe ao binômio expresso nos 

termos masculino e feminino, consolidado pela compreensão biológica de naturalização da 

sexualidade.  

ao criticar a concepção de gênero como espelho do sexo biológico, RODRIGUES et 

al. (2016) considera que sua consequência imediata é a “(re)produção compulsória da 

heterossexualidade”: 

A suposta “naturalidade” (sexo-gênero-sexualidade) dessa sexopolítica vem 

subjacente à organização de nossas sociedades em produzirem uma normalização de 

nossos corpos de maneira a determinar nossas formas de subjetivação. Esse efeito 

faz emergir um “Império dos Normais” a partir das ideias de desvio e de 

anormalidade dos desejos e dos corpos (por meio das marcações de gênero e 

sexualidade). (...) Muitas vezes, as reações de machismo e da homolesbitransfobia 

revelam a leitura que se faz dos corpos de mulheres, ou d@s que fogem à lógica 

heterossexual (ditos “desviantes” desse “natural”): o merecimento à submissão, à 

humilhação, à abjeção, à violência ou à morte (RODRIGUES et al, 2016, p. 10-

11).   

 

De fato, dados relativos à violência nas escolas evidenciam preconceitos e 

discriminações decorrentes das diferenças de orientação sexual, apontando para a urgência de 

                                                 
8
Oposições binárias, que operam nas escolas: “homossexual/heterossexual; feminino/masculino; 

privado/público; segredo/revelado; ignorância/conhecimento; inocência/ iniciação”. No contexto, 
compreendemos sujeitos não binários como sujeitos que estão fora desses pares. (LOURO, 2015, p. 
30).   



 

 

 

mudanças nas ações educacionais e nas políticas públicas de longo prazo (ABRAMOWAY; 

CUNHA; CALAF, 2009).  

Muitas controvérsias morais e de entendimentos destoantes acerca do significado da 

sexualidade e das questões de gênero possibilitam à escola reproduzir uma sociedade 

conservadora, violenta, produtora de sofrimento, que não valoriza possibilidades diferentes 

dos padrões hegemônicos. Ao contrário, condena ao desprezo alunos/as com expressões 

diferentes, obrigando-os/as à adequação e impedindo-os de se expressarem genuinamente, o 

que, na maioria das vezes, os/as invisibiliza, seja como membros da comunidade escolar ou 

como sujeitos em construção (JESUS, 2015).  

Para explicar as desigualdades entre homens e mulheres no que diz respeito a questões 

salariais, estudos
9
 apontam as disparidades relacionadas ao gênero. É preciso esclarecer que 

não é o sexo o responsável por tais desigualdades, mas sim o valor que a sociedade aplica às 

relações entre homens e mulheres em um determinado momento histórico, ou seja, a 

construção social dos sexos (LOURO, 2015, p. 56-58).  

Além disso, gênero e sexualidade constituem a identidade pessoal de cada indivíduo, 

com base em uma construção social e histórica. Portanto, originam-se de valores sociais, 

organizam-se em uma linguagem cultural e determinam enquadramentos normativos 

temporários para a vida coletiva. Ao abordar socialmente o conceito de gênero, engendrado 

no final da década de 1960 pela “Segunda onda” do feminismo (LOURO, 2014, p. 19), não se 

nega que ele seja constituído por corpos sexuados, biológicos, mas busca demonstrar que 

foram construídos historicamente e reproduziram desigualdades entre os sujeitos em suas 

relações sociais. Ainda acerca dessa temática, Louro (2008, p. 23) vai além ao afirmar que “as 

concepções de gênero diferem não apenas entre as sociedades ou os momentos históricos, mas 

no interior de uma dada sociedade, ao se considerar os diversos grupos (étnicos, religiosos, 

raciais, de classe) que a constituem”.  

Os padrões estabelecidos em uma determinada sociedade definem o tipo de roupa, 

modos de agir, de se relacionar, o que é adequado ou inadequado para homens e mulheres, de 

                                                 
9
As trabalhadoras brasileiras ganhavam, em 2015, 23,6% menos que os trabalhadores. Dados do 

Cadastro Central de Empresas (Cempre) revelam que, considerando o universo de pessoas 
ocupadas assalariadas, os homens receberam em média R$ 2.708,22 e as mulheres R$ 2.191,59. O 
levantamento foi realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 



 

 

 

acordo com o grupo social no qual estão inseridos. Essa abordagem limita e reduz as 

possibilidades do acontecer masculino e feminino e hierarquiza os gêneros por meio das 

relações de poder. É necessário entender o gênero como parte da identidade do sujeito e esta 

identidade é mutável, múltipla, e pode, inclusive, ser contraditória (HALL, 1992 apud 

LOURO, 2008).  

Desse modo, problematizar o termo gênero em uma perspectiva pós-moderna, para 

além da estrutura biológica, significa abordar a questão das relações de poder, as quais 

envolvem pessoas dos sexos feminino e masculino e também as variações entre eles. Abordar 

o conceito de gênero é dar visibilidade à discussão sobre os modos de significação dos corpos 

como machos e fêmeas; dos jeitos de ser, andar, falar; de questionar a diferenciação entre os 

seres humanos baseada na genitália; dos identificar os discursos biologicamente construídos, 

normatizadores e reguladores da sexualidade; de repensar as relações de poder construídas 

cultural, histórica e politicamente.  Assim, visto que homens e mulheres se constituem 

diariamente tendo como base o padrão hegemônico, heterossexual e androcêntrico, repensar a 

perspectiva heteronormativa adotada pela escola é o grande desafio da contemporaneidade 

(BORTOLINI, 2011). 

3.2 PROBLEMATIZANDO A NOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS: A ESCOLA 

COMO PROMOTORA DO RECONHECIMENTO DAS DIVERSIDADES 

 

Sefton (2013), em sua tese de doutorado intitulada “Prática Docente e Socialização 

Escolar para as diferenças: um estudo sobre estratégias de transformação da ordem em gênero 

e sexualidade”, destaca as disputas que ocorrem na construção das políticas públicas 

educacionais relacionadas às diferenças, registrando o descompasso entre os textos das 

políticas públicas relativas à diversidade e à masculinidade hegemônica
10

 que se mantém no 

domínio da comunidade escolar: 

 

[...] é importante abordar a estrutura social em que vivemos e o cenário social que 

tais políticas públicas integram. Embora já se tenha apresentado importantes 

mudanças sobre direitos sociais e interesses públicos para a diversidade e para as 

diferenças, ainda vivemos em uma sociedade alicerçada em preceitos do patriarcado, 

                                                 
10

Masculinidade hegemônica: designa a masculinidade ocidental dominante em oposição à 

masculinidade subalterna ou marginal. A masculinidade hegemônica refere-se ao padrão do homem 
branco, ocidental, heterossexual.  



 

 

 

uma cultura machista e homofóbica. Ou seja, se de um lado as políticas educacionais 

vêm inovando ao trazer para o debate o incentivo à prática da diversidade e das 

diferenças, por outro, os sujeitos que a fazem ou que nela se fazem, estão 

entrelaçados em amarras simbólicas, pensamentos e atitudes normalizantes e sofrem 

dificuldades para realizar grandes rupturas de paradigmas (SEFTON, 2013, p. 25). 
 

Ao ser compreendida como espaço de diálogos ou até mesmo confrontos, a partir do 

encontro de diferentes sujeitos e diferentes modos de significação no mundo, a escola 

estabelece normas que são construídas e desconstruídas, em um processo de disputas que 

envolvem desigualdades, opressões, contradições e enfrentamentos relacionados às 

concepções de sexualidade e gênero.  

Nessa perspectiva, para que o aluno ou a aluna se adapte à cultura escolar, ele ou ela 

deve se adequar a regras e normas. Porém, a elaboração dessas regras e normas não é 

problematizada e seu processo de construção cultural, social e histórico, bem como seus 

atravessamentos por relações de poder e seu caráter autoritário e excludente são, na maioria 

das vezes, desconsiderados (BORTOLINI, 2011). A diversidade faz parte do acontecer 

humano, portanto, a escola pública é uma instituição social que carrega essa marca (GOMES, 

2007) e reúne diferentes identidades, orientações sexuais, gêneros, idades, religiões, culturas, 

raças, condições de capacidade física e intelectual, tempos cognitivos, expressões de 

sensibilidade e de afetividade, perfis sociais, políticos e econômicos. 

Intrinsecamente heterogêneo, plural e diverso, o ambiente escolar se constitui em 

território no qual se tenciona uma dupla carga simbólica. Enquanto uma das dimensões se 

revela em documentos oficiais de toda ordem (Leis, Decretos, Resoluções, Portarias, Projetos 

Político-Pedagógicos, Matrizes Curriculares e outros mecanismos documentais do aparato 

jurídico-administrativo), a outra paira fora da letra, manifestando-se ininterruptamente no 

cotidiano institucional de forma ágrafa. Conhecida tecnicamente como “currículo oculto”, 

essa dimensão se mostra sub-reptícia, onipresente, reiterativa. Devido  à ela desenrolam-se 

árduas disputas entre as tendências sociopolíticas, identitárias e culturais em disputa na 

circulação dos poderes que tecem o território educacional. 

Assim, corroboramos a contribuição de Braga (2014) no que diz respeito à valorização 

da eficácia formativa dos discursos cultivados nos espaços escolares externos à sala de aula: 

[...] acreditamos que muitas das práticas, comentários ou intervenções escolares 

estão permeadas de “verdades” que de diversas formas também educam para a 

sexualidade. Ainda que essa não seja a ideia de ensino para a sexualidade que 

muitos de nós educadores e educadoras, profissionais da educação, pesquisadores e 



 

 

 

pesquisadoras – que disputamos o espaço da escola, no sentido de concebê-la 

também como lugar de desconstrução desses padrões e normas hierarquizantes e 

excludentes – ensejamos (BRAGA, 2014, p. 166). 

  

Ao reiterar que a documentação oficial reguladora das atividades educacionais tem 

sido elaborada em uma perspectiva da urgência do acolhimento da inclusão e da diversidade 

pela comunidade escolar, o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal do 

Espírito Santo 2014/2 – 2019/1 (PDI) define a missão institucional nos seguintes termos: 

“Promover educação profissional pública de excelência, integrando ensino, pesquisa e 

extensão, para a construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável.”  

Além disso, no que diz respeito à política para a Educação, Diversidade e Inclusão, o 

documento ampara-se em outros textos oficiais de âmbito nacional para sustentar a 

abordagem das questões de gênero, sexualidade e orientação sexual:  

Cabe ao Ifes, assim como a qualquer outra instituição educacional, implementar 

ações com vistas à promoção da equidade de gênero e orientação sexual e ao 

enfrentamento do sexismo e da homofobia. Para isso, encontra-se respaldo em 

propostas de ações governamentais relativas à educação, conscientização e 

mobilização contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos II (BRASIL, 

2002), no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2004), no 

Programa Brasil sem Homofobia (BRASIL, 2004) e no Plano Nacional de Educação 

em Direitos Humanos (BRASIL, 2006). Nesse sentido, assumindo-se como uma 

instituição na qual essa equidade de gênero e orientação sexual é respeitada, devem-

se buscar algumas ações que visem a um processo educacional que possa contribuir 

para uma sociedade mais humana e mais livre (Instituto Federal do Espírito Santo, 

2015). 

  

De modo explícito e direto, o PDI do Ifes indica em seu texto o efetivo acolhimento da 

diversidade, determinando como tarefas institucionais a proposição, o estímulo e a garantia de 

“medidas administrativas e organizacionais, para que em todo o Instituto seja assegurado a 

discentes e servidores lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros o direito 

a terem sua diversidade respeitada.” 

As cobranças teóricas e políticas dirigidas atualmente às formas como a escola lida 

com a diversidade em seu cotidiano, currículo e práticas associam-se às estratégias por meio 

das quais os grupos humanos considerados diferentes passaram cada vez mais a destacar 

politicamente suas singularidades. Desse modo, exigem  que suas expressões sejam tratadas 

de forma justa e igualitária, em  uma luta pela desmistificação da ideia de inferioridade que 

paira sobre algumas dessas diferenças socialmente construídas, de modo que o elogio à 



 

 

 

diversidade seja mais do que um discurso sobre a variedade do gênero humano (GOMES, 

2007; RODRIGUES; BARRETO, 2013).  

3.3 ESCOLA, DIVERSIDADE E DEMOCRACIA: DESAFIOS PARA A 

SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES  

A seguir, será apresentada uma coleção de passagens legais e normativas, extraídas de 

documentos oficiais, para indicar, de modo geral, o quão longe do ideário democrático e 

inclusivo permanece o cotidiano da instituição escolar. 

A Constituição Federal de 1988, em seus  princípios fundamentais estabelece no artigo 

terceiro, como objetivo fundamental, a construção de uma “sociedade livre, justa e solidária”, 

que promova “o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.” A lei magna traz ainda os direitos fundamentais, individuais 

ou coletivos no artigo quinto, explicitando que “todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, em 

que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), de 1990, estabelece, em seu capítulo sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte 

e ao Lazer, no artigo 53: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho”, sendo assegurada a “igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola”, além do “direito de ser respeitado por seus educadores”. O Estatuto também 

classifica como crime a submissão de criança ou adolescente “a vexame ou a 

constrangimento”.  

Em 1994, sancionada pelo presidente Itamar Franco, em seu artigo segundo, a Lei nº 

8.907 determinou que “os critérios para a escolha do uniforme escolar levarão em conta as 

condições econômicas do estudante e de sua família, bem como as condições de clima da 

localidade em que a escola funciona.”.  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB) estabeleceu que a 

educação no Brasil deve ser pautada pela “igualdade de condições para o acesso e 



 

 

 

permanência na escola”, além do “respeito à liberdade e apreço à tolerância”, fatores que 

caracterizam a escola democrática e de acesso universal. Como salienta a LDB, como espaço 

público destinado aos processos formativos que envolvem a convivência humana, a escola 

não pode se omitir diante de situações de exclusão e violência, desconsiderando a questão da 

igualdade de direitos.  

Os textos que tratam das “Indagações sobre o Currículo - Diversidade e Currículo, do 

Ministério da Educação” (2007) revelam que a diversidade nos currículos deveria ser pautada 

pelas dinâmicas sociais, bem como por  aspectos políticos e culturais. Nesse sentido, estaria 

assegurado  o direito à diferença: 

A diversidade é muito mais do que o conjunto das diferenças. Ao entrarmos nesse 

campo, estamos lidando com a construção histórica, social e cultural das diferenças 

a qual está ligada às relações de poder, aos processos de colonização e dominação. 

Portanto, ao falarmos sobre a diversidade (biológica e cultural) não podemos 

desconsiderar a construção das identidades, o contexto das desigualdades e das lutas 

sociais. A diversidade indaga o currículo, a escola, as suas lógicas, a sua 

organização espacial e temporal. As indagações aqui apresentadas e discutidas não 

são produtos de uma discussão interna à escola. São frutos da inter-relação entre 

escola, sociedade e cultura e, mais precisamente, da relação entre escola e 

movimentos sociais. Assumir a diversidade é posicionar-se contra as diversas 

formas de dominação, exclusão e discriminação. É entender a educação como um 

direito social e o respeito à diversidade no interior de um campo político. No 

entanto, várias iniciativas significativas vêm sendo realizadas. Algumas delas são 

frutos de práticas educativas transgressoras realizadas pelos docentes em 

movimento, pelos profissionais de várias Secretarias Estaduais e Municipais de 

educação e por gestores (as) das escolas que entendem que o direito à educação será 

realmente pleno à medida em que também seja assegurado aos sujeitos que 

participam desse processo o direito à diferença (GOMES, 2007).   

 

As Diretrizes Curriculares Gerais para a Educação Básica também orientam: 

 
Cabe, pois, à escola, diante dessa sua natureza, assumir diferentes papéis, no 

exercício da sua missão essencial, que é a de construir uma cultura de direitos 

humanos para preparar cidadãos plenos. A educação destina-se a múltiplos sujeitos e 

tem como objetivo a troca de saberes, a socialização e o confronto do conhecimento, 

segundo diferentes abordagens, exercidas por pessoas de diferentes condições 

físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, 

origens, contextos socioculturais, e da cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é 

preciso fazer da escola a instituição acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção 

“transgressora”, porque rompe com a ilusão da homogeneidade e provoca, quase 

sempre, uma espécie de crise de identidade institucional (BRASIL, 2013, p. 25). 

 

E as Diretrizes Curriculares Nacionais asseguram:  

Como sujeitos de direitos, os estudantes devem tomar parte ativa nas discussões para 

definição das regras da escola, sendo estimulados à auto-organização e devem ter 

acesso a mecanismos que permitam se manifestar sobre o que gostam e o que não 

gostam na escola e a respeito da escola a que aspiram (BRASIL, 2013, p. 175). 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf


 

 

 

 

Nessa linha, o Eixo II da Conferência Nacional da Educação – CONAE (2014) 

salienta que a efetivação da escola pública democrática, popular, laica e com qualidade social, 

demanda a “superação de práticas pedagógicas discriminatórias e excludentes”  e deve 

promover  a “construção da justiça social, a inclusão e os direitos humanos”. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio também afirmam:  

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, significa 

fomentar processos que contribuam para a construção da cidadania, do 

conhecimento dos direitos fundamentais, do respeito à pluralidade e à diversidade de 

nacionalidade, etnia, gênero, classe social, cultura, crença religiosa, orientação 

sexual e opção política, ou qualquer outra diferença, combatendo e eliminando toda 

forma de discriminação. Para isso, a escola tem um papel fundamental, devendo a 

Educação em direitos humanos ser norteadora da Educação Básica e, portanto, do 

Ensino Médio (BRASIL, 2013, p. 165). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

reconhecem que: 

As profundas contradições que marcam a sociedade brasileira indicam a existência 

de graves violações destes direitos em consequência da exclusão social, econômica, 

política e cultural que promovem a pobreza, as desigualdades, as discriminações, os 

autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violências contra a pessoa humana. 

Estas contradições também se fazem presentes no ambiente educacional (escolas, 

instituições de educação superior e outros espaços educativos). Cabe aos sistemas de 

ensino, gestores/as, professores/as e demais profissionais da educação, em todos os 

níveis e modalidades, envidar esforços para reverter essa situação construída 

historicamente. Em suma, estas contradições precisam ser reconhecidas, exigindo o 

compromisso dos vários agentes públicos e da sociedade com a realização dos 

Direitos Humanos (BRASIL, 2013, p. 516). 

 

Por fim,  o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2019, do Instituto Federal do 

Espírito Santo orienta:  

Cabe ao Ifes, assim como a qualquer outra instituição educacional, implementar 

ações com vistas à promoção da equidade de gênero e orientação sexual e ao 

enfrentamento do sexismo e da homofobia. Para isso, encontra-se respaldo em 

propostas de ações governamentais relativas à educação, conscientização e 

mobilização contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos II (BRASIL, 

2002), no Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (BRASIL, 2004) e no Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2006).  (PDI, 2015, p. 47-

48). 

 

Dessa forma, com base nessa coleção sucinta de contribuições da documentação 

oficial, cabe considerar que alguns elementos do campo educacional brasileiro encontram-se 

suficientemente visíveis. É notório o avanço conceitual da produção normativa das últimas 

três décadas na esfera do poder executivo, com destaque para o período dos governos do 



 

 

 

Partido dos Trabalhadores, entre 2003 e 2016.  

Assim sendo, embora sejam  irretocáveis os acentos democráticos da documentação 

oficial, contudo, dada a performance real da maior parte dos/das profissionais da educação, 

aqueles textos figuram como protocolos de uma utopia necessária, mas absolutamente 

intangível. É desconcertante o descompasso entre o que se existe na documentação e o que se 

vive na cultura educacional, que reflete o conservadorismo da sociedade brasileira, contagiada 

pelos  vícios escravocratas e patriarcais que permanecem pulsando nos âmbitos públicos e 

privados de nosso capitalismo dependente, reacionário, conservador, com largas pinceladas de 

fundamentalismo, traços que fizeram com que diversas câmaras legislativas retirassem o eixo 

gênero-sexualidade dos Planos de Educação 2014-2024.  

 

3.4 IDENTIDADES, SUJEITOS E O CONSERVADORISMO: A BUSCA PELO 

RECONHECIMENTO DOS DIREITOS  

 

Segundo Axel Honneth (2003; 2007), a questão do reconhecimento é o ponto central 

para compreenderas sociedades contemporâneas. Inexistindo reconhecimentos, os conflitos 

sociais surgiriam como um sentimento de injustiça e ruptura do pacto social. Honneth 

considera que a identidade do sujeito deve ser reconhecida para que ele se sinta em plenas 

condições de participar da sociedade com igualdade de direitos e respeito às suas 

particularidades, ao seu corpo, à sua cultura e aos seus talentos. 

Para garantir a participação efetiva dos indivíduos diferentes do padrão estabelecido, 

Charles Taylor (2000) aponta a necessidade do reconhecimento das identidades e evidencia 

que a sociedade participativa pressupõe a identificação dos indivíduos com a comunidade. 

Nesse sentido, a solidariedade garantiria a dignidade de cidadãos/ãs à medida que esses/as 

vissem as instituições – a escola, por exemplo – como um bem comum. 

Valores éticos e definição de bem comum e de boa vida pautam o reconhecimento, de 

acordo com Taylor e Honneth, mas essa posição é criticada por Nancy Fraser, que vê esse 

aspecto da teoria como punição à vítima. Fraser traz a ideia de reconhecimento de status, 

igualdade de participação e, sobretudo, de justiça. Fraser destaca que a igualdade de 

participação é alcançada com a garantia de condição e redistribuição material, recolocando a 

injustiça nas relações sociais e não na psicologia individual ou interpessoal. Grupos 



 

 

 

historicamente discriminados, como mulheres, negros/as, homossexuais etc., teriam condições 

plenas de participação, independente de padrões de valores institucionais ou distribuição de 

recursos materiais, caso as normas de paridade participativa fossem estabelecidas, a fim de 

possibilitar a condição de parceiro/a para todas as pessoas (HEILBORN et al, 2010). 

De acordo com Stuart Hall (2006), o próprio conceito de “identidade” é muito 

complexo, pouco desenvolvido e compreendido para ser colocado à prova, e as mudanças 

sociais na contemporaneidade estariam deslocando ou descentrando o sujeito, modificando-o.  

Desse modo, concepções de identidade, de acordo com a evolução da sociedade, como 

a identidade do sujeito pós-moderno, não configurado biologicamente, móvel, construído 

historicamente e com uma multiplicidade de identidades, é uma perspectiva formulada com 

base em  aproximações dos Estudos Feministas e dos Estudos Culturais. Ao corroborar com 

Stuart Hall, Louro (2014) compreende os sujeitos com “identidades plurais, múltiplas; 

identidades que se transformam, que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, 

ser contraditórias.” (LOURO, 2014, p. 28).   

Já Judith Butler (2003) vai além ao questionar a identidade como um ideal normativo, 

ou seja, a identidade estabelecida por sexo, gênero e sexualidade e não como uma construção 

descritiva das experiências pessoais. De acordo com a filósofa, as sociedades estabelecem 

normas que regulam e materializam o sexo dos sujeitos, e que as “normas regulatórias” têm 

um caráter de reproduzir a ordem heterossexual, porém, “os corpos não se conformam, nunca, 

completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta” (BUTLER, 1999, p. 54). 

Os sujeitos, cujos corpos não se ajustam a essa produção serão constituídos “abjetos – aqueles 

que escapam da norma”.  

A performatividade, conceito da linguística, é assimilado por Judith Butler para 

afirmar que a nomeação constrói, ou seja, produz os corpos e sujeitos reiterados pela forma 

compulsória da heterossexualidade. (LOURO, 2015, p.45-46). A afirmação “é um menino” ou 

“é uma menina” inaugura um processo de masculinização ou de feminilização com o qual o 

sujeito se compromete e se verá obrigado a obedecer às normas que regulam sua cultura, para 

ser um “corpo que importa”, ou seja, um sujeito legítimo. (BUTLER, 1999). 

Segundo Jesus et al (2008), a identidade de gênero se manifesta nos gestos, voz, 



 

 

 

roupas, adereços, afetos, palavras e ações, sendo, portanto, a maneira como alguém se sente 

ou se apresenta para si e para os demais.  É sentir-se homem ou mulher, independente do sexo 

biológico. Já a atração por outro sexo ou pelo mesmo caracteriza a orientação sexual do 

indivíduo. A diversidade sexual pode ser representada pelas infinitas possibilidades de 

comportamento, identidades e atração afetiva e erótica que uma pessoa pode ter por outra. Por 

meio de padrões masculinos e femininos preestabelecidos, as genitálias seriam um mecanismo 

de regular e conceber as relações, tanto de gênero quanto de sexualidade. Mas, tudo que foge 

do comportamento esperado para esses padrões seria diferente e até mesmo inaceitável, 

segundo a ordem natural, pendendo sobre eles/as, considerados/as diferentes, uma enorme 

carga de repressão.  

No universo social, a escola se empenha em educar crianças e adolescentes de modo a 

garantir a constituição de adultos alinhados aos padrões hegemônicos de identidade de gênero 

e a uma ideologia sexista que valoriza o masculino em detrimento do feminino. Trata-se da 

dinâmica social de classificação e rotulação dos sujeitos, por meio de separações, distinções e 

discriminações, “sutis ou violentas” (LOURO, 2015a, p. 16), na perspectiva da fixação das 

identidades, educação dos corpos e  produção de sexualidades normatizadas em função do que 

hegemonicamente estabelece-se como normal.  

A sexualidade é uma “questão” que necessita de descrição, compreensão, explicação, 

regulamentação, normatização e educação sob os olhares de cientistas sociais, médicos/as, 

educadores/as e religiosos/as. Louro (2015) atenta para a maneira de diferentes grupos 

atribuírem sentido ao termo: 

Se, nos dias de hoje, ela continua alvo da vigilância e do controle, agora se 

ampliaram e diversificaram suas formas de regulação, multiplicaram-se as instâncias 

e as instituições que se autorizam a ditar-lhe as normas, a definir-lhe os padrões de 

pureza, sanidade ou insanidade, a delimitar-lhe os saberes e as práticas pertinentes, 

adequados ou infames. Ao lado de instituições tradicionais, como o Estado, as 

igrejas ou a ciência, agora outras instâncias e outros grupos organizados 

reivindicam, sobre ela, suas verdades e sua ética (LOURO, 2015, p. 27).  

Setores conservadores da sociedade, muitas vezes, empreendem ataques violentos 

contra a pluralidade sexual e estimulam atitudes que violam os direitos humanos com a 

finalidade de silenciar e invisibilizar novas práticas e novos sujeitos, os quais contestam os 

modelos estáveis de sexualidade, baseados no padrão moral, “realizando desde campanhas de 



 

 

 

retomada dos valores tradicionais da família até manifestações de extrema agressão e 

violência física” (LOURO, 2015, p. 28). 

O conservadorismo provavelmente pode ser explicado pela forma de perceber o futuro 

e de saber que tudo passa por transformações sociais e culturais, tornando-se uma ameaça, e 

fazendo do passado e da tradição um refúgio seguro e estável.     

Diante de interpretações conservadoras, destaca-se a “homofobia religiosa”, “um 

discurso que desqualifica a diversidade sexual com bases cosmológicas e doutrinárias, 

orientadoras das religiões cristãs”, (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013, p. 81).  

Católicos e evangélicos compreendem os direitos dos LGBTs como uma afronta à 

moral cristã, de modo que a obstrução desses direitos “é uma tentativa de derrotar as 

influências do demônio na Terra” (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013, p. 96) e tentar “curar” 

essas pessoas que estão em uma condição de perturbação de ordem espiritual é o desafio de 

vários ministérios de ajuda, cura ou libertação. A religião é um espaço para produção de 

valores morais e identitários, além de espaço formador de consciência. Dialogar com 

movimentos sociais é visto como perigo pelo risco da propagação de valores não cristãos, 

principalmente para os evangélicos, uma vez que os católicos não propagam a ideia de cura, 

mas negociam a permanência de membros homossexuais desde que contidos, discretos e 

capazes de silenciar e administrar sua identidade. Algumas igrejas tratam a homossexualidade 

como uma desordem natural dos indivíduos, permitida por Deus. Nessas organizações 

ministra-se a “pedagogia da aceitação” (NATIVIDADE; OLIVEIRA, 2013, p. 139). 

Para além do conservadorismo religioso, outro espaço social extremamente importante 

para a formação humana e que precisa repensar suas formas de tratar as diferentes 

manifestações da sexualidade é a escola, pública ou privada,  Porém, a escola pública 

brasileira, que tem uma abrangência e amplitude maior , precisa se adequar para as 

negociações que vão ao encontro do acolhimento, respeito e permissão das manifestações da 

diversidade sexual e de gênero, baseada no princípio da laicidade. Nesse sentido, Seffner e 

Caetano (2015), organizadores do livro “Cenas Latino-Americanas da Diversidade Sexual e 

de Gênero: Práticas, Pedagogias e Políticas Públicas” afirmam: 

A escola precisa ser pensada como espaço público e de negociação das diferenças. A 

escola pública brasileira tem sido alvo de numerosas iniciativas legislativas, muitas 



 

 

 

vezes patrocinadas por grupos religiosos fundamentalistas e conservadores em geral. 

No sentido de estreitar seu caráter de espaço público, adotando a moral 

heteronormativa e impedindo a expressão da diversidade sexual e de gênero. Com 

isso se reforça uma tradicional visão da escola, aquela que forma para a 

homogeneização dos comportamentos e das opiniões, em sintonia com uma moral 

religiosa definida. É de longa data a crítica a essa escola que busca uma cidadania 

que não é laica, que não discute as liberdades e pouco se preocupa com o fato de ser 

instituição de um Estado laico (SEFFNER; CAETANO, 2015,  p. 35). 

Embora seja fundamental essa visão, ao entregar a terceira versão da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no dia seis de abril de 2017, para o Conselho Nacional de 

Educação (CNE), o Ministério da Educação (MEC) retirou do documento trechos referentes 

ao respeito à orientação sexual que todos  os estudantes devem ter uns com os outros. O MEC 

suprimiu também a palavra gênero em alguns trechos do documento. A BNCC define as 

competências e os objetivos de aprendizagem dos estudantes do ensino infantil ao 

fundamental.  

Essa atitude está na contramão da Nota Técnica nº 24/2015 – 

CGDH/DPEDHUC/SECADI/MEC emitida pelo próprio Ministério da Educação aos sistemas 

de ensino a respeito da relevância e dimensão dos termos gênero e orientação sexual nos 

planos de educação. Colocou-se de forma oposta à  Nota Pública divulgada no dia 1º de 

setembro de 2015 pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), que defende a revisão dos 

Planos Estaduais e Municipais de Educação que não possuem metas relacionadas ao combate 

à discriminação e desigualdade de gênero. Além disso, orienta mudanças a serem feitas nos 

Planos de Educação, eliminando a abordagem das questões de gênero e relativas à diversidade 

nas políticas educacionais. 

Segundo o governo federal, a retirada dos termos “orientação sexual” e “gênero” 

atendeu pedido da  bancada conservadora do Congresso Nacional, que demonstra 

diuturnamente um desprezo radical referente à diversidade sexual e religiosa e, busca eliminá-

la da agenda nacional.  

Além disso, um dos grandes retrocessos para as políticas de promoção da igualdade de 

gênero e de orientação sexual encontra-se no Plano Nacional de Educação - PNE - Lei n° 

13.005/2014, em que a generalização dos termos supriu as especificidades das diferenças.
11

 E 
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Art. 2º São diretrizes do PNE: III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; X - promoção dos 



 

 

 

o desencadeamento de vários retrocessos nas pautas legislativas, também foi observado em 

diversos municípios do país
12

.   

A criação do “Projeto de Lei n° 1.411 de 2015 - Escola Sem Partido”, que tipifica 

como crime a denominação de “assédio ideológico”, cerceando as discussões sobre questões 

“educação moral, sexual e religiosa”, na escola
13

 e o Projeto de Lei “Escola Livre
14

” do 

Estado de Alagoas, que estabelece o princípio da “neutralidade” no sistema estadual de ensino 

são exemplos de afronta à consolidação dos direitos humanos no país.  Isso porque dificultam 

que  educadores/as discutam sobre religião, ideologia ou político-partidária em sala de aula, 

nomeando os momentos de discussão de “doutrinação política e ideológica”. Posteriormente, 

a promulgação da  “Lei nº 7.800, de 5 de maio de 2016”, do legislativo, também se tornou 

mais um exemplo de  afronta à consolidação dos direitos humanos no Brasil.  

Além dessas medidas, o atendimento à bancada evangélica fez com que os deputados 

retirassem um trecho do texto-base da Medida Provisória (MP n° 696/2015) referente à 

incorporação da perspectiva de gênero na promoção de políticas de igualdade, como função 

do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, afirmando que tal 

conteúdo “feria a família tradicional”.
15

 Os retrocessos registrados em textos dos documentos 

                                                                                                                                                         
princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Foi 
suprimido da primeira versão do inciso III, artigo 2º “superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”.  
12

PME Viçosa-MG Art. 2º São diretrizes do PDME: XIII - Não aplicação dos componentes da ideologia 

de gênero PME. PME Varginha – MG Art. 2º São diretrizes do PME: X - promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental. Parágrafo único. Não será 
permitida direta ou indiretamente implantar, lecionar e aplicar a ideologia de gênero no âmbito do 
Município de Varginha. PME Mossoró – RN Fica proibido no âmbito das unidades da rede oficial e da 
rede particular, a elaboração, produção, distribuição e utilização de materiais de referências de cunho 
sexual, afetivo ou de gênero. PME Santa Bárbara D’oeste – SP Art. 2º - São diretrizes do Plano 
Municipal de Educação com base no Plano Nacional de Educação: (...) XI - Fica proibido no âmbito 
da rede oficial e da rede particular, a elaboração, divulgação, produção, distribuição e utilização de 
materiais de referência de cunho sexual, afetivo ou de gênero.  
13

Outras informações em:< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1050668>Acesso em: 28 
ago. 2017. 
14

O Ministério da Educação entendeu tal postura como uma possível violação dos direitos 

constitucionais e solicitou a apreciação da Advocacia Geral da União. Fonte: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=40441-aviso111-
2016-projeto-de-lei-que-institui-o-programa-escola-livre-pdf&Itemid=30192>Acesso em: 28 ago 2017. 
15

Em nota publicada em fevereiro de 2016, a ONU Mulheres Brasil, criticou afirmando que: “observa 

com extrema preocupação as propostas de mudanças na legislação brasileira que depõem contra os 
direitos das mulheres, conquistados no Brasil e consagrados no arcabouço internacional” Disponível 



 

 

 

oficiais demonstram que o conservadorismo tem pautado a regulação das atividades 

educacionais no Brasil e promovem a exclusão da diversidade sexual das discussões e 

currículos escolares. “Hoje, as chamadas “minorias” sexuais estão muito mais visíveis e, 

consequentemente, torna-se mais explícita e acirrada a luta entre elas e os grupos 

conservadores.” (LOURO, 2015, p. 28).   

Assim, embora o país estivesse vivenciando tudo isso em seu universo macro, no 

período em que esta pesquisa foi desenvolvida (2016-2017), o Ifes Campus Linhares 

apresentava uma exclusividade em relação aos demais campi do Ifes. Havia lá quatro 

coletivos de luta pela igualdade de direitos das mulheres, das populações negra e LGBT, além 

do combate à homofobia, racismo e sexismo e valorização da estética negra: Feminifes
16

, 

Colorifes
17

, Icacheou
18

 e Melanina
19

. Esses coletivos colocaram em pauta o reconhecimento 

                                                                                                                                                         
em <http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/02/onu-mulheres-critica-retirada-de-
perspectivas-de-genero-de-mp-6809.html>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
16

No Facebook, as integrantes do Feminifes explicam o porquê do coletivo: Feminifes é um coletivo 

de alunas feministas do IFES Campus Linhares. Buscamos trazer conhecimento, desconstrução e 
empoderamento! WE CAN DO IT! ♥ É contra o silenciamento, o submetimento e a opressão das 
mulheres que surge e se insurge o Feminifes. Formado na segunda metade de 2015 por alunas do 
ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares, o movimento vem crescendo e 
ampliando sua organização, sua rotina de estudos teóricos e sua agenda pública, com participação 
de suas integrantes em atividades realizadas por faculdades locais e cursos de extensão do próprio 
Ifes. Disponível em: < https://www.facebook.com/feminifes/>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
17

No relatório de atividades apresentado pelo Colorifes à Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

(SEDH) do Espírito Santo como pré-requisito para a candidatura a uma vaga no Conselho LGBT, em 
junho de 2017, o coletivo se define da seguinte maneira: A primeira entidade auto-organizada e 
informal, composta por alunos e alunas, egressos egressas, além de servidores e servidoras 
públicas, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, assexuais ou gays do Instituto Federal do 
Espírito Santo Campus Linhares, em alteridade e conjunto com a sociedade civil linharense. 
Constituído em março de 2015, sob a perspectiva a necessidade do reconhecimento da população 
ALGBT, como sujeitos de direitos no âmbito educacional, permeando a promoção equitativa da 
participação cidadã desses em suas vivências no município de Linhares (ES) e adjacências, o 
coletivo atua na análise micropolítica do campo social e institucional, assumindo uma postura 
antirrepressiva em relação às posturas adotadas pelo corpo discente e docente da instituição, com 
caráter protetivo e garantidor de bem-estar à minoria representada. A fim de garantir efetiva troca e 
acesso à informação com a comunidade Linharense, o Colorifes atualmente conta com 43 membros, 
sendo quatro servidoras/res públicos federais, 15 egressas/os, 21 alunas/os matriculadas/dos no 
instituto e dois alunos da Faculdade Pitágoras, instituição de ensino superior privada do município de 
Linhares.” (Colorifes, 2017). A Lei nº 10.613, de 26 de dezembro de 2016, “Institui o Conselho 
Estadual para a Promoção da Cidadania e dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais – Conselho Estadual LGBT. O Conselho LGBT tem por objetivo tratar, de 
forma participativa, dos assuntos inerentes à promoção, proteção e defesa da população LGBT, com 
os recortes de diversidade sexual e de gênero hábeis a atenderem aos anseios e às demandas deste 
segmento da sociedade. O Conselho LGBT é constituído, de forma paritária, por 12 membros 
representantes do poder público estadual e por mais 12 membros representantes da sociedade civil, 
dos quais 11 são eleitos dentre candidatos apresentados por organizações sem fins lucrativos ou 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/02/onu-mulheres-critica-retirada-de-perspectivas-de-genero-de-mp-6809.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/02/onu-mulheres-critica-retirada-de-perspectivas-de-genero-de-mp-6809.html
https://www.facebook.com/feminifes/


 

 

 

dos sujeitos e o direito à  diversidade. 

 

                                                                                                                                                         
coletivos com sede e atuação no território do Estado, e um será o representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-ES). Disponível em <https://sedh.es.gov.br/lgbt>. Acesso em: 25 ago. 
2017. 
18

O coletivo Icacheou surgiu com o intuito de reunir as pessoas que têm cabelos cacheados e 

crespos da escola, a fim de empoderar as raízes africanas e compartilhar experiências cotidianas. 
Além de dar mais voz as cacheadas e quebrando ainda mais os estereótipos de beleza que vigoram 
até hoje. Abrangendo assim, diversos tipos de beleza e quebrando o racismo estético. Depoimento do 
Coletivo Icacheou coletado em março de 2017. 
19

O Coletivo Melanina surgiu em meio a casos de discriminação racial na instituição. Alunas se 

reuniram para manifestar indignação a tais casos e realizar intervenções para conscientizar as 
pessoas sobre o problema e lutar contra o racismo. O movimento tem também como objetivos a 
conscientização sobre o Negro na nossa sociedade como o fortalecimento e engrandecimento da 
soberania do povo negro, fornecendo o apoio mútuo entre os semelhantes dentro do instituto. O 
Melanina foi fundado, pois as meninas não se sentiam representadas dentro do Feminifes. 
Finalmente, acabaram atribuindo as pautas ao coletivo. Depoimento do Coletivo Melanina coletado 
em março de 2017. 

https://sedh.es.gov.br/lgbt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo serão apresentados, em sequência, dados, relatos e depoimentos 

coletados a respeito dos coletivos de alunos e alunas do Ifes Campus Linhares: Feminifes, 

Colorifes, Icacheou e Melanina. Para tanto, é importante destacar o lugar no qual isso foi 

feito. Assim, a partir do momento em que comecei as observações de campo, solicitei aos 

coletivos minha participação como observadora. Mas, no momento em que assumi a posição 

de pesquisadora e observadora, senti as dificuldades relatadas por Triviños (2010): 

Uma das situações mais difíceis que se apresentam ao pesquisador que quer estudar 

a realidade social que se dá processando, que está ocorrendo, é a de definir com 

clareza sua função. Esta, como todos os grupos humanos, têm seus próprios valores 

que podem ser muito diferentes dos valores dos pesquisadores. Eles possuem 

interesses, inimizades, setores sociais constituídos por amigos, familiares etc., ou 

estão unidos pelos mesmos anseios. [...] Num instante tão importante para a 

investigação, infelizmente não se podem dar orientações precisas sobre modos de 

atuar e proceder. Cada situação tem suas próprias características. E o investigador 

deve avaliar as circunstâncias e buscar o melhor caminho (TRIVIÑOS, 2010, p. 

141-142). 

 

 

4.1ENTRE RELATOS E DEPOIMENTOS: PERCEPÇÕES DO COLETIVO FEMINIFES 

 

O primeiro coletivo a surgir e fazer intervenções públicas no Campus foi o Feminifes. 

Em 2015, um grupo de alunas se organizou em protesto à Portaria nº 055, de 3 de março
20

 

daquele ano, que designou a “Comissão de Regulamentação do uso do Uniforme Escolar” do 

Ifes Campus Linhares que, apesar de ter sido designada para uma função que impactaria 

sobretudo o cotidiano feminino, foi formada por seis servidores (75%) do sexo masculino, 

sendo quatro docentes e dois técnicos administrativos (um Diretor de Ensino, um 

Coordenador do Curso Técnico em Automação Industrial, um Coordenador do Curso Técnico 

em Administração, um professor de Educação Física e dois técnicos administrativos lotados 

na Coordenadoria de Apoio ao Educando) e duas servidoras (25%) do sexo feminino (uma 

Técnica em Assuntos Educacionais lotada no setor pedagógico e uma técnica administrativa 

lotada na Coordenadoria de Apoio ao Educando).  

Ao ser publicada a Portaria nº 241, de 7 de agosto de 2015, destinada a “Estabelecer a 

composição do uniforme do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares ”, as alunas 

integrantes do Feminifes se manifestaram por meio da produção e exposição de cartazes 
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 Ver ANEXO A. 



 

 

 

temáticos nos corredores do Ifes Campus Linhares, com os seguintes slogans:  

- “De saia curta, bermuda ou burca, a senzala do corpo é a tua mente suja”. 

- “Não me dou o respeito porque ele é meu por direito”. 

- “Só pra lembrar: feminismo não é o contrário de machismo”. 

- “Não meça meu short, meça seu machismo”. 

- “Miga, a desconstrução é dolorosa, mas é necessária”. 

- “Acredite ou não, minha saia curta não tem nada a ver com você”. 

- “Calça = calor, desconforto e candidíase”. 

- “Lembre-se que estamos no Estado que mais mata mulheres”. 

- “Ensine os homens a respeitar e não as mulheres a temer”. 

- “Não me visto para despertar sua libido porque minha vida não gira em torno do seu piu-

piu”. 

- “Meu corpo pertence somente a mim”. 

- “Vai ter feminista no Ifes, sim. Se reclamar, a gente empodera mais uma”. 

- “Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente com a legging que eu escolhi”. 

 

As ativistas do Feminifes chamaram a atenção da comunidade escolar para a “pouca 

representatividade da mulher na comissão e na portaria do uniforme”
21

 e para temas, como a 

cultura do estupro
22

, o machismo, a autonomia da mulher sobre o próprio corpo, a relação 

entre vestimentas e saúde da mulher e a afirmação do feminismo como plataforma teórica e 

política de luta pela igualdade de gênero e pela participação democrática, expressados no 
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Depoimento de Simone (nome fictício). Para preservar as identidades das/dos participantes da 

pesquisa, todos os nomes são fictícios. 
22

Violências incitadas e praticadas ou atos contra a dignidade das mulheres. Termos tratados no 

artigo “Cultura do estupro: prática e incitação à violência sexual contra mulheres”, de Renata Floriano 
de Sousa (2017). Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2017000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt.> Acesso em: 1º set. 2017.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-026X2017000100009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt


 

 

 

depoimento de Simone: 

Algumas meninas começaram a perceber que sofriam discriminação 

por parte dos professores, começaram a relatar algumas falas 

machistas que eram ditas nas salas de aula. (...) A gente avaliou a 

portaria como desagradável para as mulheres, porque ela era muito 

restritiva e só nos permitia usar calça jeans, nenhuma além dessa. E a 

calça jeans, nós sabemos que é muito prejudicial pra saúde íntima da 

mulher, e nós, alunos e alunas do Ifes, temos o costume de ficar na 

escola quase o dia todo por causa de algumas provas que são 

marcadas no contraturno, atendimentos, monitoria. Então, fica bem 

desconfortável porque, além disso, a temperatura da cidade é um 

pouco elevada, e ficar o dia todo na escola, com a calça jeans, pode 

acarretar diversos problemas pra gente, tanto a saúde íntima quanto 

o próprio desconforto. Aí, nós resolvemos que não íamos nos calar 

diante disso, começamos a espalhar alguns cartazes que 

conscientizam sobre esse problema, que poderia ocorrer por causa do 

uso frequente da calça jeans, e também com algumas falas contra o 

patriarcado, o machismo. Só que não foi bem aceito, porque muitas 

pessoas rasuraram e porque rasgaram os cartazes, jogaram no lixo, e 

aí nós fizemos mais, só que não foi uma coisa muito bem aceita na 

escola, essa manifestação e o coletivo em si.  

Simone - Coletivo Feminifes (2016).  

 

A manifestação ostensiva das ideias do coletivo Feminifes a respeito de uma questão 

concreta, abrangente e impactante para o cotidiano de todas as alunas do campus e a iniciativa 

de assumir questionamentos abertos acerca de um documento oficial colocou suas integrantes, 

sobretudo aquelas mais atuantes, sob os holofotes da comunidade escolar. Por um lado, esse 

processo acabou gerando uma ampliação do número de apoiadores da pauta feminista. Em 

2015, ganhou destaque nacional a luta de feministas secundaristas pela consideração da 

igualdade de gênero na formulação de regras de uniformes escolares. O movimento 



 

 

 

#VaiTerShortinhoSim
23

 eclodiu pelo Brasil afora e ganhou as páginas de diversos jornais, 

revistas e sítios da Internet (FORECHI, 2017).  

 Contudo, a “visibilidade tem efeitos contraditórios” (LOURO, 2015, p. 28), na 

medida em que “setores tradicionais renovam (e recrudescem) seus ataques, realizando desde 

campanhas de retomada dos valores tradicionais da família até manifestações de extrema 

agressão e violência física” (LOURO, 2015, p. 28).  

De fato, tais efeitos contraditórios foram experimentados pelas integrantes do 

Feminifes. A primeira manifestação pública suscitou reações machistas, o que levou o 

coletivo a uma segunda manifestação, dessa vez concretizada por meio da escrita, com batom 

vermelho, de frases nos espelhos dos banheiros masculinos e femininos do bloco no qual se 

alocavam salas de aula e laboratórios.  

Os ânimos acabaram se exaltando bastante na comunidade escolar e as ativistas 

vieram a enfrentar ataques por grupos de alunos machistas. Meninos se aglomeraram na porta 

do principal banheiro feminino e começaram a intimidar as meninas do Feminifes que lá 

estavam com gestos e falas agressivas, insultos e injúrias. Desse modo, proferiram o que 

Guacira Lopes Louro define como “discursos de ódio”: palavras que aparecem como citação 

de falas estigmatizadas já cristalizadas e, portanto, carregam consigo um campo semântico e 

uma comunidade de intérpretes previamente estabelecidos, funcionando, assim, como um 

achincalhe coletivo, ainda que proferidas por uma única pessoa (LOURO, 2015).  

“Diziam que eram machistas, sim, e que nós éramos feministas de merda!” 

 Rosa, integrante do Coletivo Feminifes 

Em seu manifesto inaugural, as ativistas do Feminifes denunciaram a violência 

exercida por docentes e gestores; destacaram o feminicídio
24

 como um mal a ser banido da 
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Disponível em <http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/34309/17550> o artigo 

“Emoções e afetos na rede: #vaitershortinhosim” da doutorando em Comunicação Samara KALIL 
(2017), de acordo com seu resumo, objetiva identificar e analisar emoções e afetos presentes na 
disputa política travada por jovens estudantes de Porto Alegre/RS ao divulgarem no início do ano 
letivo de 2016 um manifesto acompanhado de abaixo-assinado on-line sobre igualdade de gêneros e 
autonomia corporal. Por meio da hashtag #vaitershortinhosim, o manifesto viralizou em redes sociais, 
sites, portais e blogs de relevância. Para isso, além de ressaltarmos quais foram as emoções 
encorajadas e valorizadas pelas estudantes, faremos um mapeamento de comentários dos 
internautas junto à fanpage do movimento no Facebook. 
 
24

Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas motivações mais 

usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as 

http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/34309/17550


 

 

 

sociedade brasileira; resistiram aos espaços delimitados pela escola patriarcal e prescreveram 

a transformação da instituição educacional como saída para a superação da cotidiana tragédia 

de gênero vivida por mulheres de todas as classes sociais no Brasil. O documento foi 

compartilhado nos aplicativos de conversa, com o uso da internet: 

O Feminifes aconteceu de forma muito natural no instituto, ele surgiu como forma 

de resposta e protesto às afrontas vivenciadas por nós, mulheres, constantemente, 

sejam elas no ambiente social, escolar, profissional ou familiar. Independente do 

lugar, somos obrigadas a engolir conceitos e cartilhas machistas, obedecer à suposta 

"supremacia masculina" e não reclamar. Diante de atitudes extremamente machistas 

e abusivas por parte de alguns servidores, algumas imposições de vestimenta por 

comissões compostas apenas por homens, as meninas passaram a se organizar e 

perceberam a necessidade de se impor e fazer valer a igualdade, independente do 

gênero. O Feminifes, assim, luta para que o mundo enxergue de fato que mulheres 

têm a mesma capacidade que os homens e, portanto, não devem ser prejudicadas por 

um sistema que nos oprime, exclui, e, numa instância mais profunda, nos mata. O 

movimento surgiu para lutar contra essa sociedade patriarcal, para destruir a 

concepção geral de que mulheres não devem ter poder. Contudo, o Feminifes vem 

usando táticas como palestras, rodas de conversa, ações e cartazes para que a 

discussão de papéis de gênero seja feita e que isso surta efeito para que possamos ter 

uma escola melhor e, consequentemente, uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. 

(Feminifes, 2016). 

 

   

4.2 UNIFORMES DISFORMES – SEXISMO OU INDISCIPLINA? 

Com os conflitos decorrentes da “portaria do uniforme”, como ficou conhecido o 

documento, o Feminifes procurou a Direção-Geral do Ifes Campus Linhares para registrar 

politicamente sua avaliação acerca dos episódios de agressão e da insuficiência das regras 

estabelecidas. Com esse diálogo, a gestão constituiu, por meio da Portaria nº 345, de 17 de 

novembro de 2015
25

, uma “Comissão para Elaboração de Ajustes nas Normas de Utilização 

de Uniforme”, dessa vez com maioria feminina: três alunas do Coletivo Feminifes, uma 

técnica administrativa (Psicóloga), um docente (professor de Educação Física) e um técnico 

administrativo lotado na Coordenadoria de Apoio ao Educando.  Em 19 de novembro de 

2015, a Portaria nº 349  “Estabelece a composição do uniforme do Ifes Campus Linhares”. O 

documento representou uma conquista institucional significativa do Feminifes, uma vez que 

sua elaboração e publicação decorreram de uma articulação política junto à gestão escolar. 

Em termos práticos, as novas regras avançaram, sobretudo, ao permitir o uso de calças 

                                                                                                                                                         
mulheres, comuns em sociedades marcadas pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, 
como é o caso brasileiro. 
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compridas variadas e de camiseta sem manga.  

Na visão do coletivo, a portaria anterior (nº 241, de 07 de agosto de 2015) apresentava 

concepções machistas relacionadas ao uso da calça legging, um tipo de vestimenta muito 

apreciado pelas meninas, em função do conforto proporcionado pelo tecido. O documento 

apresentava também um problema de formulação, expresso em uma contradição gritante entre 

a liberação do uso de “calça comprida, do tipo jeans azul ou preto, ou calça comprida azul 

marinho ou preto” (Art. 3º, inciso II) e a indicação de que deveria ser “encaminhado à 

Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) da Instituição, para medidas cabíveis (...)” (Art. 

10º), quem viesse a se apresentar com “roupas muito colantes ao corpo (...)” (Art. 10º, inciso 

III). Como a calça legging se caracteriza por ser colante, apesar de ser uma calça comprida, 

estava proibida pelo documento.  

Em uma das entrevistas realizadas com uma ativista do Feminifes, ao perguntarmos 

por que o corpo da mulher incomoda a escola, Jaqueline respondeu: 

O corpo da mulher começa a incomodar desde que ele começa a se 

desenvolver, e na família mesmo a gente começa a prender ele (o 

corpo). Começa ficar vulgar mostrar certas coisas, até mesmo não 

usar o sutiã  e marcar os seios, e mesmo crianças ainda com o corpo 

em desenvolvimento, já é sexualizado isso, e a gente tem que aprender 

a esconder. E quando a gente entra na escola, já aprendendo que isso 

é uma coisa vulgar, vê que a gente tem que esconder isso tudo, com 

uma calça jeans. A bermuda, se tivermos, tem que ser até o joelho e 

larga, pra que a gente não mostre o corpo. Ele tem que ficar 

escondido. Aí entra esse negócio que os professores, servidores, não 

só de uma escola em específico, mas no geral, dizem que  estamos 

distraindo os professores, distraindo os colegas... Por que é nossa 

função esconder isso???? A pessoa que tá do lado de fora, que não 

está no meu corpo, ela não consegue compreender que ela só mexe 

quando tiver permissão. Então, como já é passado desde pequeno isso 

pra gente (a escola é uma continuação dessa cultura patriarcal), de 

que o meu corpo ele é meu, eu tenho as minhas regras. Beleza!!! Mas,  

eu tenho que esconder ele porque se alguém quiser me atacar ou se 



 

 

 

alguém quiser fazer alguma coisa, a culpa é minha por não ter 

escondido.  

Além dessa vitória na luta pela afirmação da identidade feminina e de suas expressões 

sociais, ainda em 2015 um elemento de dimensão nacional trouxe fôlego ao coletivo. Naquele 

ano, tanto a redação quanto a prova de Ciências Humanas do Enem apresentaram enunciados 

referentes ao feminismo e à violência contra a mulher, o que, segundo Alvim e Rodrigues 

(2017), “acabou dando mais força ao coletivo e inibindo discursos que diziam que a escola 

não era lugar para debate sobre gênero e sexualidade.” (ALVIM; RODRIGUES, 2017 p.82). 

Nessa linha, a análise dos dados coletados por meio de registros de ocorrências 

dos/das estudantes também comprova que a escola, como aparelho disciplinar, qualifica, 

hierarquiza e adjetiva os “bons” e os “maus” indivíduos. Os atos de indisciplina leve 

(ocorrências) registrados pela Coordenadoria de Apoio ao Estudante – CAE durante o ano de 

2015 e, em 2016, até 15 de junho serão apresentados no quadro 1, considerando apenas os 

registros referentes ao quesito uniforme. Os dados demonstram que a maioria das ocorrências 

foi dirigida a alunas, fato que talvez seja explicado pela maior presença feminina no Campus. 

ao investigar os motivos das ocorrências, os registros mostraram o uso de chinelos (sete 

ocorrências, seis de meninas e uma de menino), uso de sapatilhas (cinco ocorrências), uma 

única ocorrência motivada por uma menina de calça jeans rasgada e 68 pelo uso de calça tipo 

legging, principalmente por alunas do curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino 

Médio. 

Quadro 1 - Número de ocorrências de alunos e alunas dos cursos Técnicos de Administração e Automação 

Industrial Integrados ao Ensino Médio, nos períodos matutino e vespertino, dos 3°s e 4°s anos, de acordo com 

sexo. 

SÉRIE/CURSO TURNO NÚMERO DE 

ESTUDANTES DE 

ACORDO COM O 

SEXO 

NÚMERO DE 

ESTUDANTES 

INFRATORES/AS 

NÚMERO DE 

OCORRÊNCIAS DE 

ACORDO COM O 

SEXO 

F M F M F M 

4° ano/Administração 

  

Matutino 22 07 15 04 21 04 

Vespertino 20 06 11 04 22 04 



 

 

 

4° ano/Automação 

Industrial 

Matutino 05 13 02 07* 03 12 

Vespertino 10 14 00 02 00 02 

3° ano/Administração Matutino 20 10 09 04 17 10 

Vespertino 20 07 06 04 09 03 

3° ano/Automação 

Industrial 

Matutino 12 12 03 03 05 07 

Vespertino 08 13 02 05 03 07 

TOTAL 117 82 48 33 80 49 

Obs.: F= FEMININO; M= MASCULINO 

 

Contudo, ao analisarmos as ocorrências, um fato se destacou. Dois alunos do sexo 

masculino tinham mais de oito ocorrências, inclusive por agressão física a uma colega de sala 

e agressão verbal a um professor, além de dano ao patrimônio público. Contudo, em nenhum 

momento eles foram encaminhados ao Conselho de Ética, mesmo cometendo atos 

infracionais
26

 previstos no Código de Ética Discente. 

Assim, o Campus experimentou uma postura pouco educativa ao tratar dos atos de 

indisciplina, visto que servidores/as julgavam e aplicavam as medidas disciplinares de acordo 

com o próprio padrão moral. Como exemplo, um aluno com dez ocorrências, que deveria ter 

sido encaminhado ao Conselho de Ética Discente ou a quem fosse competente para tomar 

providências, como estava prescrito no documento, teve essas ocorrências simplesmente 

desconsideradas, provavelmente porque suas atitudes estejam associadas aos modos de 
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CAPÍTULO IV - DAS AÇÕES DISCIPLINARES, Seção I – Dos Atos de Indisciplina e Atos 

Infracionais III - São considerados atos infracionais: a) ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente ou 
verbalmente qualquer membro da comunidade escolar II – Das Medidas Educativas Disciplinares, art. 
5º- As medidas educativas disciplinares serão aplicadas da seguinte forma, respeitando as 
especificidades de cada campus ou polo: I - ao educando que cometer ato indisciplinar leve, mediante 
atuação da Coordenadoria de Apoio ao Ensino ou setor equivalente, em parceria com o setor 
pedagógico quando se fizer necessário; II - ao educando que cometer ato de indisciplina grave ou ato 
infracional, mediante proposta do Conselho de Ética e Disciplina (CED) do campus. Parágrafo único. 
Levando em consideração as especificidades de cada campus, o estudante que cometer reincidência 
de ato indisciplinar leve será encaminhado ao Conselho de Ética e Disciplina (CED) do Campus. 



 

 

 

construção social do masculino, que pode ser “bagunceiro ou indisciplinado” porque são 

meninos. Já em relação às meninas, a rigidez diante das faltas cometidas e o reforço da ideia 

de que meninas estão condenadas a obedecer sempre, sem possibilidade de questionamento, 

reforçam a ideia de submissão, na qual autonomia e a independência não combinam com o 

feminino. Nesse aspecto, nossas observações vão ao encontro ao anotado por Braga (2015): 

“[...] a disciplina valoriza determinados comportamentos e a partir da rejeição dos 

comportamentos não valorizados, é posto em evidência seu oposto”. 

Desse modo, o instituto criado para promover educação, ciência e tecnologia de modo 

democrático, em diálogo direto com elementos concretos da realidade social, é marcado por 

um padrão masculinista desde sua origem e expressa isso em sua cultura organizacional até os 

dias atuais. O que pode ser constatado simbolicamente pela vigência do hino intitulado 

Marcha Eteviana, ainda exibido na abertura de eventos oficiais internos, com seus versos de 

exclusiva exaltação ao padrão masculino: 

Grande forja de homens viris 

Impressora fiel de ideias sãs 

Celeiro imenso de almas febris 

Salve, Escola de jovens titãs! 

A invisibilização dos atos indisciplinares dos meninos e a vigilância permanente sobre 

as vestimentas e calçados das meninas expressaram o padrão machista e sexista que dominava 

e direcionava as regras e atitudes de servidores/as do Campus que elegeram a sapatilha e a 

legging com fatores da infração escolar. 

  

4.3 COLORIFES E A LUTA PARA TER O DIREITO DE MANIFESTAR O AMOR 

 

 Em 13 de junho de 2016, o coletivo Colorifes, ligado à agenda LGBT, causou 

polêmica ao afixar uma composição com fotos tematizando a diversidade sexual em um dos 

murais do andar térreo de um bloco no qual há salas de aula e laboratórios. Tratava-se de uma 

forma de combater a homofobia
27 

celebrando o dia dos namorados, comemorado no Brasil em 
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A homofobia é um termo usado para se referir ao desprezo e ao ódio às pessoas com orientação 

sexual diferente da heterossexual. Consentida e ensinada na escola, se expressa pelo afastamento 
dos indivíduos homossexuais e pela imposição do ridículo. (LOURO, 2015a, p. 29). 



 

 

 

12 de junho.  

Em uma das fotos, duas meninas se beijam levemente na boca; em outra, uma menina 

é beijada nos dois lados do rosto por um colega do sexo masculino e uma colega do sexo 

feminino, ambos questionadores da cultura heteronormativa. Além dessas fotos, outras 

fotografias exibiam casais homo e heterossexuais. No centro do mural estava estampado o 

verso “Consideramos justa toda forma de amor”, extraído da canção “Toda forma de amor”, 

composta pelo pop star brasileiro Lulu Santos. No canto inferior direito, a seguinte mensagem 

era dirigida ao público leitor:  

Talvez lhe pareça incômodo o que estamos fazendo. Talvez lhe pareça estranho o 

que estamos tentando dizer. Mas saiba que não são estas as sensações que queremos 

que você sinta. Viemos aqui com uma única razão. Razão esta que mostra que 

mesmo nas diferentes expressões, ainda pede por igualdade. Razão essa já clamada 

tantas outras vezes. Por tantas outras pessoas. Razão essa que passa por muitos 

obstáculos, tanto familiares, escolares. Essa razão é o amor. Gostaríamos muito que 

você aceitasse essa razão e lutasse conosco pelo direito de manifestá-la seja como 

for. Pare e reflita por um tempo amorosamente. Colorifes (2016). 

 

Acerca do mural, Renato, integrante do Colorifes, destacou a avaliação negativa 

manifestada por um professor da área de humanas em sala de aula, exatamente no dia da 

intervenção: 

Um professor estava discutindo conosco e dizendo que aquilo não 

poderia acontecer em uma escola porque aquilo era militância e a 

escola não é espaço para militância. Aí, ele usou argumentos, tipo: 

que a gente não tinha sido inclusivo. Entendeu?! Que a gente não 

tinha usado o espaço para expor toda forma de amor como a gente 

havia proposto. Ele disse que era mais sobre nós do que sobre o 

mundo, porque não tinha muitos casais heterossexuais, só tinha um 

casal heterossexual, que na verdade nem representava um casal 

heterossexual, mas sim uma relação bissexual. Eu contra-argumentei, 

dizendo que o nosso meio estava carregado de casais heterossexuais 

e, então, não tinha necessidade de expor uma coisa que era óbvia, 

né?! Cê via isso na sua casa, na sua família, composta, muito 

provavelmente, por um casal heterossexual, seu pai e sua mãe e tudo 

                                                                                                                                                         
 



 

 

 

mais. Então, eu disse pra ele que não precisava colocar em evidência 

uma coisa que já tava no mural. E que aquilo era um espaço para as 

coisas que os integrantes do movimento acreditavam que fossem 

exceções, como os casais homossexuais.  

Renato, ativista do Colorifes, 2016  

 

Ao ser questionado sobre a recepção do discurso do professor por parte dos/das 

colegas de turma, Renato elencou elementos que concorreram para o processo de significação 

e de formação de sentido acerca da manifestação do Colorifes, destacando a apatia política e a 

diferença retórica que marcava as falas de alunos/as e professor: 

A minha sala sempre foi muito neutra!... Em relação a qualquer 

assunto de política. Ainda mais de minorias políticas, aí é que era 

quase neutralidade total. Só que aí o professor, em específico, tem 

uma capacidade de, de... lidar muito bem com as palavras. Então, da 

forma como ele colocava, da forma como ele estruturava as falas 

dele, parecia ser uma coisa muito lógica. Então, a minha sala acabou 

entrando em acordo, só que eles não entenderam bem... aquela coisa, 

sabe?! Então, eles não responderam de uma forma muito positiva. 

Eles acharam que era uma atitude incoerente. E eles também 

concordaram com a coisa da militância na escola, que não poderia 

haver e tudo mais. Na verdade, teve um grupo pequeno da minha sala 

que concordou comigo e teve um grupo maior que ficou neutro ou que 

não se pronunciou sobre nada! E tem um outro grupo que ficou do 

lado do professor.  

Renato, ativista do Colorifes, 2016.  

Momentos como esse podem passar despercebidos nos cotidianos escolares. Os 

olhares desatentos do conservadorismo não percebem o altíssimo grau de opressão inscrito 

nos discursos docentes, os quais, imbuídos da autoridade pedagógica que lhes caracteriza, 

funcionam como sentenças condenatórias ou, pelo menos, intimidatórias e inibitórias da livre 

expressão e do livre pensamento, estigmatizando, constrangendo e tolhendo 

preconceituosamente a afirmação identitária dos/as alunos/as que não se enquadram na 



 

 

 

normativa heterossexual. Desse modo, motivada por dogmas e intolerâncias cultivadas em 

outras instituições, a prática docente acaba por fazer da instituição escolar algo contrário aos 

propósitos de preparação para a cidadania e para a participação social. É o que considera 

Jesus, para quem “[...] de nada adianta um aluno sair da escola sabendo tudo de matemática, 

de português, de ciências ou história se ele, em suas reflexões, achar que homossexuais, 

nordestinos e negros são cidadãos de segunda categoria.” (JESUS In: CARRARA 2009 p.84) 

A homofobia afeta a vida de todos e todas, alunos e alunas, porque cerceia  a 

liberdade e a criatividade, limita cegamente a possibilidade de experimentação, do 

colocar-se no lugar do outro, de aprender com o que é diferente de nós; prejudica 

enormemente a difusão de uma cultura  de respeito à diversidade e de valorização da 

diferença. [...] Estamos vivendo numa pseudodemocracia política com ingredientes 

de fascismo que coloca em risco o elemento essencial da democracia, ou seja, o 

respeito à diversidade. (JESUS, 2008 p. 61 e  JESUS In: CARRARA 2009 p.84). 

 

Ao abordar especificamente esta questão, Guacira Lopes Louro afirma que “[...] a 

escola pratica a pedagogia da sexualidade, o disciplinamento dos corpos”, de forma “muitas 

vezes sutil, discreta, contínua, mas, quase sempre, eficiente e duradoura.” (LOURO, 2015a, p. 

17). A repercussão das intervenções promovidas pelos coletivos Feminifes e Colorifes no Ifes 

Campus Linhares, respectivamente em 2015 e 2016, demonstra que, no ambiente escolar, os 

sujeitos não encontram liberdade para participar ativamente da construção e produção do 

gênero e da sexualidade em seus corpos. Na escola realiza-se “um trabalho pedagógico, 

contínuo, repetitivo e interminável para inscrever nos corpos gênero e a sexualidade 

‘legítimos’”, isto é, correspondente ao padrão heteronormativo (LOURO, 2015, p. 15). A 

escola se empenha em educar crianças e adolescentes de modo a garantir a constituição de 

adultos alinhados aos padrões hegemônicos de identidade de gênero e a uma ideologia sexista 

que valoriza o masculino em detrimento do feminino. Trata-se da dinâmica social de 

classificação e rotulação dos sujeitos, por meio de separações, distinções e discriminações, 

“sutis ou violentas” (Louro, 2015a, p. 17), objetivando a fixação das identidades, a educação 

dos corpos e a produção de sexualidades normatizadas em função do que hegemonicamente 

estabelece-se como normal.  

 

4.4 MELANINA  E ICACHEOU - EMPODERAMENTO E RESISTÊNCIA 

Em 16 de agosto, o coletivo Melanina também fez uma intervenção no Campus, 

colando cartazes nos corredores de acesso às salas de aula. A ação foi duplamente motivada. 



 

 

 

Primeiro, pelas constantes agressões verbais, de cunho racista, e pelo uso da violência física - 

por mais de uma vez -, cometidos contra uma integrante do coletivo, por uma colega de sala. 

Posteriormente , por um episódio ocorrido no Ifes Campus Nova Venécia, quando alunos/as 

do Campus Linhares disputavam o Jifes (Jogos do Ifes) e integrantes do coletivo Melanina, 

que também participavam das competições, vivenciaram um caso de injúria racial promovido 

por uma colega de Campus e atleta branca contra um árbitro negro. Ao retornarem ao Campus 

Linhares, as integrantes do coletivo, não participantes dos jogos, se reuniram com as ativistas 

que presenciaram o fato em Nova Venécia e se organizaram para produzir a intervenção, com 

cartazes afixados nos corredores de acesso a salas de aulas e laboratórios. Com ironia, as 

frases tocavam diretamente na expressão cotidiana do racismo: 

- Para uma negra, você até que é bonita!; 

- Eu não sou racista, tenho até amigos negros.; 

- Por que você não penteia o cabelo?; 

- Ô preta, não se esqueça, seu cabelo não é ruim. Seu cabelo é uma beleza.; 

- A nossa luta é todo dia. Mulher preta não é mercadoria.; 

- Você vai se dar bem com os gringos – Mulata tipo exportação.. 

 

Esses fatos e relatos vão ao encontro das colocações de Louro sobre as lutas pelo 

reconhecimento da diversidade na escola: 

Concebida inicialmente para acolher alguns – mas não todos – ela foi, lentamente, 

sendo requisitada por aqueles/as quais havia sido negada. Os novos grupos foram 

trazendo transformações à instituição. Ela precisou ser diversa: organização, 

currículos, prédios, docentes, regulamentos, avaliações iriam, explícita ou 

implicitamente, “garantir” – e também produzir – as diferenças entre os sujeitos 

(LOURO, 2014, p. 61). 

 

Ao mesmo tempo, percebe-se o empoderamento na disputa por legitimidade nesse 

espaço público que se configura político, capaz de promover reivindicações, mas também  

silenciamentos. Nos “jogos de forças presente no ambiente escolar”(RIZZATO, 2013, p. 43), 

a impotência diante de casos de homofobia e machismo é relatada por uma ativista do 

Feminifes ao falar sobre a ausência nos registros oficiais: 

As outras manifestações sobre machismo, a homofobia (que eles 

fazem muita piadinha, assim) não é comentada, não é registrada 

oficialmente porque a gente fala com o pedagogo. O pedagogo 



 

 

 

adverte o professor,  mas no outro dia ele tá lá. Ele faz as mesmas 

piadinhas. Então, meio que não compensa. A gente só ignora. A gente 

até conversa com a pessoa se ela se sentir ofendida, pra gente dar 

aquela animada na pessoa. Fala pra ela ignorar, mas a gente mesmo 

não acha muito solucionado. Se for algo mais grave, sim, é óbvio. 

Mas quando é uma coisa mais sutil, assim, diária, a gente até 

desanima de ficar indo lá todo dia. Até porque a gente ia ter que ir 

toda aula no pedagógico e falar: “O professor falou isso. O professor 

falou aquilo”. De tão comum que é, entendeu?! 

 Depoimento de Laura- Feminifes, 2016. 

A participação nos coletivos da escola, entre outras potências, proporcionou a 

percepção de empoderamento, de desejo, de criação, de força, de apoio mútuo, mesmo em 

momentos de dor. (ALVIM; RODRIGUES, 2017).  

Hoje, a gente já repreende o professor, digamos assim. Se ele faz 

alguma piada, a gente adverte o professor, e fala: “Poxa, professor! 

Não é assim.  

Você está sendo machista.  

Você está sendo escroto.  

Você tá sendo homofóbico.  

A gente fala! Eles continuam… Mas a gente fala! 

 Depoimento de Laura 

 

Apesar de tudo, os coletivos mostraram-se capazes de se organizar e resistir. 

Questionaram práticas e discursos reprodutores de estereótipos de gênero, também a 

padronização da heteronormatividade, de conceitos estéticos, o racismo e proporcionaram 

aprendizado, conhecimento, construção e fortalecimentos das identidades, de seus e suas 

ativistas, com a valorização da diversidade. 

 

 

 



 

 

 

4.5 QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS: O CONHECIMENTO DOS SUJEITOS EM 

RELAÇÃO ÀS QUESTÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE 

 

As análises dos resultados dos questionários aplicados aos segmentos de servidores/as 

e discentes serão descritas a seguir, iniciando pelo perfil da manifestação religiosa dos 

participantes: 

Quadro 2– Manifestação religiosa dos sujeitos da pesquisa 

RELIGIÃO DOCENTE Tae
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 ALUN@S CURSO TÉCNICO 

EM ADMINISTRAÇÃO  

ALUN@S CURSO TÉCNICO 

EM AUTOMAÇÃO  

Não tem 4 2 7 0 

Católica 6 9 51 7 

Evangélico 0 3 26 5 

Espírita 1 0 1 0 

Matriz africana 0 0 0 0 

Ateu/ateia 0 0 8 1 

Outra 0 0 6*  1 **  

TOTAL  11 14 99 14 

*Dois/duas agnósticos/as; duas/dois cristãs/ãos; dois/duas sem definição.** Agnóstico. 

 

Segundo o Quadro 2, a maioria dos/as colaboradores/as desta pesquisa são 

católicos/as. E, de acordo com o depoimento de uma docente (Docente 1) entrevistada acerca 

da prática religiosa e da influência no trabalho do/da professor/a com os temas gênero e 

sexualidade, ela disse que: 

“Sou católica. Pratico indo as missas, contribuo como dizimista e ações da minha 

comunidade para ajuda ao próximo (doações de roupas e alimentos). Existe essa 

influência. O professor tem um instrumento muito poderoso que é a comunicação 

em sala de aula, e pode ser um formador de opiniões. Assim, o mesmo pode acabar 

repassando aos seus alunos, suas próprias convicções a respeito de qualquer tema e 

acabar influenciando.”  

Entrevista, Docente 1 

 

 O outro docente que participou da entrevista (Docente 2) fez as seguintes 

colocações: 

“Sim, sou católico, vou à igreja aos domingos, faço trabalho voluntário com 

crianças, mostro a meu filho os ensinamentos de Deus, procuro estudar e fazer 

cursos na igreja. Claro, Cristo nos ensinou a perdoar e compreender o próximo, me 

apego muito a esse ensinamento para que tenha paciência e não deixe dúvidas na 

cabeça dos alunos. Com relação a gênero, a prática religiosa nos leva a entender 

que tudo que foi feito por Deus tem um motivo e é perfeito e quando pensamos em 
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 Tae (Primeira letra em maiúscula) como referência genérica aos cargos Técnicos Administrativos em 

Educação, diferente de TAE (caixa alta) que se refere ao cargo de Técnico/a em Assuntos Educacionais. 



 

 

 

mudar ou criar algo diferente estamos em desacordo com seus ensinamentos.” 

Entrevista, Docente 2 

 

Outro docente (Docente 3) que colaborou com a pesquisa expressou-se da seguinte 

forma a respeito do tema: 

“Sou de família católica, não vou à igreja. Se fosse religioso atrapalharia, mas 

como não sou. Por exemplo, quando eu vejo um colega de trabalho, a desculpa dele 

para discriminar um colega ou aluno que não seja hetero, tá muito relacionada a 

uma questão religiosa mesmo que eles falem que não. No meu caso, eu não vejo 

muito influência da religião, no meu caso, porque eu não tenho uma religião, eu 

não uso a religião.” 

Entrevista, Docente 3 

 

 

Já o depoimento de uma ativista do Colorifes sobre a questão religiosa fez emergir a 

carga de opressão e sentimentos de inferioridade provocados pela não aceitação da identidade 

sexual e de gênero: 

Sinto muita culpa por ser lésbica, esse fato se deve ao fato da minha criação cristã, 

não a religião em si, mas o olhar do outro. Tentei suicídio várias vezes: “Sua mãe 

não te ama do jeito que você é. Sua família não te ama do jeito que você é. Então, 

você sente um pouco excluída, né?! Por que eu sou assim? Por que eu não posso ser 

diferente? Por que eu não posso ser normal?”. Essas questões estavam em meu 

pensamento nos momentos em que não queria mais viver. Não ser “o tipo de 

mulher” que a sociedade espera. 

Lorena - ativista do Colorifes, 2016 

 

Com esse depoimento observa-se a religião como uma instituição da sociedade que 

pode promover vários impedimentos para o pleno respeito aos homossexuais. Seffner e 

Caetano (2015) relatam: “A definição de uma boa cidadania como sendo a cidadania dos que 

têm uma religião “aceitável”, como é o caso da católica, é traço antigo do regime escolar, que 

compromete a luta pelo respeito à diversidade de gênero e sexualidade.” (SEFFNER; 

CAETANO, 2015, p. 35). 

Para complementar, o Quadro 3 retrata as possíveis concepções para o termo 

homossexualidade, de acordo com as convicções pessoais de docentes, Taes e discentes. 

Quadro  3- Uma possível definição para homossexualidade. 

CONDIÇÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Uma doença 0 0 0 

Um desvio de caráter 0 1 0 

Um desvio de personalidade 0 2 2 

Uma condição ou característica natural/normal
29

 9 7 98 
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 Em nosso entendimento, o normal é sinônimo de natural, assim como o “sadio é contraposto ao patológico ou 



 

 

 

Outro 0 0 2* 

Não sabe 2 4 11 

Sem resposta 0 0 0 

TOTAL 11 14 113 

* Resposta espontânea: fenômeno do comportamento. 

Ao dizer “fenômeno do comportamento”, dois/duas discentes apresentaram uma 

compreensão menos julgadora e mais facilidade de aceitação. A maioria dos/das participantes 

acredita que a homossexualidade é uma condição ou característica natural/normal do sujeito. 

Nessa linha, em 1999, o homossexualismo deixou a conotação de doença no Código 

Internacional de Doenças (CID) e passou a receber o sufixo idade, tornando-se 

homossexualidade
30

.  

Muito embora tenha havido essa mudança, as manifestações homofóbicas no espaço 

escolar ainda estabelecem a norma de que a população LGBT não é bem-vinda e os “sujeitos 

homossexuais são perseguidos estritamente pelo que são - pessoas homossexuais” 

(RIZATTO, 2013 p. 61). Porém, tais manifestações se mostram positivas para reafirmar 

identidades positivas, normais e que não transgridem as regras sociais. 

Assumimos personalidade (Quadro 3), como “caráter ou qualidades próprias da 

pessoa; individualidade consciente; pessoa conhecida devido às suas funções, à sua influência 

etc.” e caráter como “marca, cunho, impressão; propriedade; qualidade distintiva; índole, 

gênio; firmeza; dignidade etc..”, palavras assim definidas pelo dicionário Aurélio
31

. E tais 

                                                                                                                                                         
doentio. São explicações que utilizam conceitos decorrentes da biologia, psicologia e psiquiatria em cujos 

campos são empregadas palavras como hormônios, células, personalidade, desvio, patologia e outras.” JEOLÁS; 

PAULILO In: FIGUEIRÓ, Mary Neide Damico et al, 2009). 

30
 De acordo com o conteúdo disponibilizado pelo Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos (CLAM) e publicado em 21 de outubro de 2014, “A homossexualidade deixou de ser considerada 

transtorno mental em 1973 quando a Associação Americana de Psiquiatria decidiu retirá-la do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 

DSM). No entanto, continuou na lista de doenças mentais até 1990, quando a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) publicou a versão 10 da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Embora isoladamente 

deixasse de ser definida como doença, essa orientação sexual permaneceu conectada a uma linguagem 

patologizante por meio de categorias que a associam a distúrbios mentais. Na CID-10, o capítulo 5 (Doenças 

Mentais e Comportamentais) define, nas categorias F66, três transtornos ligados à orientação sexual: “sexual 

maturation disorder”, que situa a orientação sexual (homo, hetero ou bissexual) como causa de ansiedade ou 

depressão devido à incerteza do indivíduo quanto ao próprio desejo; “ego-dystonic sexual orientation”, quando o 

indivíduo, embora seguro de sua orientação, deseja mudá-la; e “sexual relationship disorder”, manifesta nos 

casos em que a orientação é responsável pela dificuldade em formar ou manter um relacionamento com um 

parceiro sexual.” Fonte: <http://www.clam.org.br/noticias-clam/conteudo.asp?cod=11863> 

31
  Disponível em: ‹https://dicionariodoaurelio.com/carater›. Acesso em: 29 sep. 2017. 



 

 

 

conceitos indicam “a responsabilização da pessoa ou associação ao desvio”, nos remetendo “a 

padrões de pensamento rígidos, cristalizados, há muito sedimentados no nosso 

imaginário.”(JEOLÁS; PAULILO In: FIGUEIRÓ, 2009 p.134) que não contribuem para uma 

educação prescrita no documento oficial da instituição, o PDI.  

Diante da compressão dos/das servidores/as Taes (e também de discentes) que 

responderam que homossexualidade é desvio de personalidade (quatro respostas) ou desvio de 

caráter, é sintomática e urgente à formação dos/das servidores/as Taes sobre gênero e 

sexualidade, principalmente em virtude das respostas que demonstram total desconhecimento 

sobre a temática e muito preconceito. A homofobia está diretamente ligada com as 

construções sociais do conceito de gênero e sexualidade que não aceita o/a homossexual. 

Caso não haja questionamento ou recusa desse padrão imposto socialmente, essas concepções 

permanecerão implicadas no espaço escolar como legítimas e naturalizadas nas práticas 

pedagógicas, bem como em seu cotidiano, ressaltando e promovendo desigualdades e 

preconceitos (RIZATTO, 2013 p. 62).  

Na sequência, o quadro 4 procura identificar o sentimento dos/das servidores/as em 

relação ao trabalho com discentes homossexuais. 

Quadro  4-  Sentimentos ao trabalhar com um/a aluno/a homossexual. 

SENTIMENTO DOCENTE Tae 

Indiferente 3 1 

Não gosto de ter um/a aluno/a nessa condição 0 0 

Não me importaria, mas teria dificuldade para lidar com a situação 0 1 

Trataria o/a aluno/a igual ao aluno/a heterossexual 6 11 

Gosto de trabalhar com aluno/a homossexual 2 1 

Outros 0 0 

Sem resposta 0 0 

TOTAL 11 14 

  

Ao considerar que estamos nos referindo a uma instituição pública, federal e de 

educação, espera-se minimamente o princípio da isonomia, fato difícil de acontecer, de acordo 

o Quadro 4.   

Contudo,  embora exista um/a servidor/a despreparado para lidar com tal situação, há 

três servidores ou servidoras favoráveis, que apreciam trabalhar com alunos/as homossexuais. 

Além disso, é importante interpretar o sentimento de indiferença como na tradução da palavra 



 

 

 

no dicionário da língua portuguesa
32

,  “apatia; desprezo; negligência; estado de uma pessoa a 

quem tão pouco importa uma coisa como o contrário dela; frieza; insensibilidade.”  

Nesse universo social tão diversificado surgem inúmeras situações envolvendo essa 

temática, conforme relata o  Docente 3 sobre seu espanto e postura ao trabalhar com uma 

aluna cuja orientação sexual é lésbica:  

 

“Uma aluna chegou pra mim, uma vez assim... É... Cheguei na sala, me apresentei. 

Cheguei no meio do ano, quando eu voltei do doutorado. A primeira conversa de um 

trabalho em grupo, ela veio me falar assim, do nada mesmo, caiu de paraquedas, 

veio do nada: Porque eu sou lésbica!. Então, me faltou entender o que ela queria. O 

que ela tava... Qual era a intenção daquilo, né?!... Um menina muito bacana... 

Depois eu fui, percebendo mais... Conversando e tal, mas sei lá... Se tivesse um 

treinamento. Treinamento não, não vou falar “treinar” porque num é bicho, digo 

uma formação pra gente.  Eu acho isso fundamental. Se fosse talvez um aluno ou 

dois, só, já valeria a apenas. E hoje nós temos muito mais do que isso. Então... Eu 

não estou preparado, né, formalmente para lidar com questões mais técnicas... Se 

demanda um esforço. Um esforço, não, uma didática diferenciada, num sei… 

Não me sinto preparado, não.”  

Entrevista, Docente 3 

 

 

O Docente 3 demonstra uma postura positiva e respeitosa, em relação à identidade de 

gênero da aluna, garantindo a ela o direito de exercer sua sexualidade e promovendo uma 

relação de confiança, mesmo expondo suas inseguranças e dificuldades, além da falta de 

formação técnica para tratamento do tema: 

“A experiência foi positiva, porque nós não ficamos... Eu considero assim, negativa, 

quando nós não nos suportamos, nós brigamos... E com ela foi muito tranquila...  

Porque, assim, ela tinha uma liberdade de falar comigo as coisas. Vinha e falava... 

da namorada dela. Não vi problema nenhum porque eu trato com a maior 

naturalidade possível, né?! Talvez ela tentou, naquele momento, criar um 

sentimento de estranheza, né?! E ela veio assim: Ah! Professor, porque eu sou 

lésbica! Aí , eu: Bom pra você, ou (Risos. Como se estivesse expondo um 

pensamento e constrangimento.)... Tudo bem! Né?! Alguma coisa? Posso te ajudar 

em alguma coisa?... Pra mim num vai fazer diferença (risos e pausa). Não faz 

diferença, que eu quero dizer é que não vai te transformar numa pessoa nem melhor 

nem pior. Eu vou te respeitar da mesma forma! Se for um hetero, ‘pentassexual’, 

qualquer coisa. Então, num sei se ela não viu,  percebeu que eu a tratava como uma 

pessoa normal. Que é! (fala enfática.) Depois ela vinha, falava, conversava, 

naturalmente comigo (Talvez conversasse também de forma bem natural com todo 
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mundo), uma pessoa mais instruída... Não tive problemas, não. Não considero a 

experiência negativa, não. A experiência com ela.” 

Entrevista, Docente 3 

Ao expor sua identidade, a aluna fez uma escolha altamente política. Seja para mostrar 

resistência, seja para sensibilizar e abrir caminhos para negociação diante dos riscos 

cotidianos, seja para mostrar liberdade diante da estigmatização social negativa das 

identidades fora da norma ou simplesmente para ser e estar  lésbica, “assumir  uma posição 

específica em relação aos códigos sociais dominantes.” (LOURO, 2015 p.69). Sobre as 

dificuldades, facilidades, percepções e desafios para trabalhar com a temática gênero e 

sexualidade, a Docente 2 corrobora com o Docente 3: “Falta mesmo aprofundamento no tema. 

Sou uma pessoa muito aberta às questões que envolvem as escolhas do ser humano e procuro 

sempre enxergar suas potencialidades, mas não em sinto preparada para orientar e/ou 

aconselhar”. Bem como no trabalho de Rizzato (2013), a relação empática aluna-professor, 

demonstrou-se imprescindível para a construção de uma experiência social marcada pela 

superação de preconceitos relativos à diversidade sexual.  

Para complementar o estudo, o Quadro 5 contém a opinião dos/das servidores/ras e 

discentes acerca de atitudes hipotéticas de casais homoafetivos dentro do Campus com 

autorização da gestão. 

Quadro 5 - Reação dos sujeitos da pesquisa ao encontrar dois alunos ou duas alunas andando de mãos 

dadas dentro do Campus. 

REAÇÃO DOCENTE  Tae DISCENTE 

Não deveria ser permitido de forma alguma 0 2 0 

Não veria nenhum problema, já que o Ifes permitiu essas 

manifestações 

6 3 81 

Indiferente 4 7 22 

Não deveriam ser reprimidos diretamente, mas aconselhados a 

não se manifestar afetivamente dentro do Campus 

1 1 6 

Outro* 0 0 3  

Sem resposta 0 1 1 

TOTAL 11 14 113 

* respostas espontâneas: top; concordaria; toda forma de amor é válida. 

 

Para a maioria dos/das servidores/as e alunos/as não há nenhum problema em ver dois 

alunos ou duas alunas andando de mãos dadas dentro do Campus, já que o Ifes permitira essas 

manifestações. Porém, existem alunos/as, docentes e Taes que acreditam que casais 



 

 

 

homoafetivos não devem ser reprimidos diretamente, mas aconselhados a não se manifestar 

afetivamente dentro do Campus. Nesse sentido,  expõe  Louro (2015): 

 

“De modo geral, salvo raras exceções, o/a homossexual admitido/a é aquele ou 

aquela que disfarça sua condição, “o/a enrustido/a”. De acordo com a concepção 

liberal de que a sexualidade é uma questão absolutamente privada, alguns se 

permitem aceitar “outras” identidades ou práticas sexuais desde que permaneçam no 

segredo e sejam vividas apenas na intimidade. O que efetivamente incomoda é a 

manifestação aberta e pública de sujeitos e práticas não heterossexuais.” (LOURO 

2015A, p. 29). 

 

Assim sendo, a vigilância sobre gays e lésbicas encontra-se presente em vários 

momentos nas instituições de ensino e na sociedade, seja para promover opressão ou para 

rejeitá-los, ocultá-los  ou desprezá-los.  Raramente a vigilância estimula a autonomia ou a 

visibilidade.  

Importante também abordar a questão das  identidades e das representatividades, 

conforme demonstra o Quadro 6.  

Quadro 6 - Quando um estudante que nasceu com o sexo masculino, mas se reconhece como mulher e quisesse 

manifestar-se como mulher. 

CONDIÇÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Desnecessária 2 3 16 

Necessária 5 2 57 

Não sei 1 7 1 

Outros 3* 0 15** 

Sem resposta 0 2 1 

Indiferente 0 0 23 

TOTAL 11 14 113 

* respeitaria e o trataria normalmente; escolha dele/dela; atitude normal, desde que respeitado o uniforme 

escolar. **pecado (duas respostas); fora da sala sim; cada um age como se sente melhor; normal; deve ser 

respeitada (duas respostas); topíssimo; opção do aluno (duas respostas); ela é livre, não tenho nada haver com o 

que ela veste; justo; depende da escolha da pessoa; cada pessoa deve se vestir da forma que gosta; certa, pois tem 

que se vestir como quer; opção dela, cabe a mim apenas respeitar. 

 

Apesar de a maioria dos segmentos de docentes e discentes concordar que se trata de 

uma atitude necessária, existem grupos que acreditam ser desnecessária. E a maioria dos/das 

Taes não sabe opinar sobre o assunto.  

Para compreender melhor essa questão dentro do ambiente escolar para os docentes 

entrevistados, foi feita a seguinte pergunta: “O Ifes Campus Linhares tem um ambiente 

receptivo para trabalhar com as temáticas de gênero e sexualidade?. Para a Docente 1: “Sim e 

não. O Campus é dividido (pessoas contra e outros a favor)”. Já o Docente 2 respondeu:  



 

 

 

“Acredito que devemos respeitar as escolhas alheias, mas em um ambiente escolar 

não cabe a promoção de "experimentar tudo", pois isso cabe aos pais e a família, e 

talvez a grupos de apoio, que podem sim estar relacionados com a escola, mas que 

não devem adentrar em conteúdos programáticos curriculares.”. 

Entrevista, Docente 2 

 

A análise do discurso do Docente 2 parece reproduzir os discursos dos projetos de lei, 

Escola Sem Partido e Escola Livre: 

“A escola e o Estado não deve se intrometer em um assunto que diz respeito 

somente à educação familiar. Devemos sim promover o respeito às escolhas e às 

pessoas, mas sem pregação de conceitos que, muitas vezes são avessos aos preceitos 

familiares.”  

Entrevista, Docente 2 

 

Associar a sexualidade à esfera privada, provavelmente é uma “estratégia de controle 

dos corpos e comportamentos sexuais”, segundo Rizatto (2013, p. 205). Louro, ao tratar da 

questão afirma: 

“[...] todas as formas de expressão social que tornam visíveis as sexualidades não 

legitimadas são alvo de críticas, mais ou menos intensas, ou são motivos de 

escândalo. Na política de identidade que atualmente vivemos serão, pois, 

precisamente essas formas e espaços de expressão que passarão a ser utilizados 

como sinalizadores evidentes e públicos dos grupos sexuais subordinados. Aí se 

trava uma luta para expressar uma estética, uma ética um modo de vida que não se 

quer “alternativo” (no sentido de ser “o outro”), mas que pretende, simplesmente, 

existir pública e abertamente, como os demais.” (LOURO, 2015a,  p.29). 

Quando a pergunta foi invertida, “Se uma estudante que nasceu com o sexo feminino, 

mas se reconhece como homem, quisesse se vestir de homem [...]” as respostas foram 

idênticas às da Tabela 5. 

Outro aspecto relevante refere-se à influência de heterossexuais e homossexuais sobre 

a sexualidade dos/das outros/as alunos/as, conforme consta no Quadro 7. Ao inverter a 

pergunta, as respostas são idênticas. 

Quadro 7. A convivência de um/a aluno/a heterossexual como homossexuais poderá influenciá-lo a se tornar 

homossexual? 

OPINIÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Sim 1 2 3 

Não  10 10 100 

Outros 0 0 0 

Não sabe 0 0 10 

Sem resposta 0 2 0 

TOTAL 11 14 113 

 



 

 

 

A grande maioria de docentes, Taes e discentes acredita que não é possível influenciar 

a orientação sexual de aluno/a. Porém, existem servidores ou servidoras e discentes que 

acreditam que é possível influenciar a orientação sexual de um/a aluno/a. A orientação sexual 

de um indivíduo homossexual ou heterossexual não é influenciada pela orientação sexual de 

outro indivíduo, mas se  refere a um sentimento de atração afetiva ou sexual por pessoas do 

mesmo sexo ou gênero ou pelo sexo oposto (JESUS, 2008). Portanto, é equivocada a 

interpretação do/a docente e dos/as Taes.  

Importante também esclarecer como é a  convivência de discentes heterossexuais com 

discentes fora do padrão heteronormativo, o que pode ser visualizado no Quadro 8 a seguir. 

Quadro 8. A convivência de um/a aluno/a heterossexual com gays, lésbicas, travestis e transgêneros? 

OPINIÃO DOCENTE Tae  DISCENTE 

Deve ser evitada 0 1 2 

Incentivada 7 10 73 

Outros 2* 0 12 

Normal 1 0 18 

Indiferente  1 0 4 

Não sabe 0 1 4 

Sem resposta 0 2 0 

TOTAL 11 14 113 

* Importante para a compreensão da diversidade; Se o ambiente for escola e estivermos tratando das funções 

exercidas nessa instituição (alunos, professores, demais servidores) deve ser tratada normalmente. 

 A maioria dos/das entrevistados/das afirmou que a convivência de um/a aluno/a 

heterossexual com gays, lésbicas, travestis e transgêneros deve ser incentivada. Mas destaca-

se a resposta de um/a servidor/a que afirmou que tal relação deve ser evitada, bem como 

dois/duas discentes que também seguiram essa resposta. O questionário, no entanto, não 

permite concluir o porquê dessa opinião. É importante ressaltar que o questionário foi 

avaliado e reformulado, após ter sido aplicado a uma pequena amostragem de professores, 

técnicos e alunos/as. Acerca da resposta do/a servidor/a Tae, percebe-se a acepção, ou seja, a 

exclusão do indivíduo em virtude de sua orientação sexual. Isto é, o/a aluno/a heterossexual é 

diferenciado/a dos/das “outros/as” que não pertencem ao “padrão”. Esse resultado é muito 

relevante em relação  à Portaria do MEC nº 1.612 de 18 de novembro de 2011, que trata do 

reconhecimento do nome social de pessoas travestis, transgêneras e transexuais. O Ifes é uma 

instituição que oferece da educação básica à pós-graduação. Portanto, é obrigada a reconhecer 

e institucionalizar o nome social, de acordo com a portaria citada anteriormente. Quando um/a 



 

 

 

servidor/a Tae afirma que a convivência deve ser evitada, ele/a permite concluir que 

desconhece tal portaria ou simplesmente não reconhece o direito de tal identidade. Esse fato 

pode provocar “embates e violências”, mesmo que não sejam intencionais e podem ser graves 

ao tentar “corrigir o anormal” (RODRIGUES et al, 2016, p. 190).  

Ao abordar a questão dos direitos e deveres discentes no ambiente escolar, o resultado 

apresenta-se como no Quadro 9 a seguir. 

Quadro  9. As regras de convivência e de comportamento na escola devem ser iguais para todos/as? 

OPINIÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Sim 11 14 113 

Não 0 0 0 

Não sei 0 0 0 

Sem resposta 0 0 0 

TOTAL 11 14 113 

 

“É importante reforçar que regras de convivência devem ser criadas coletivamente, 

com a participação de alunos e educadores, e de forma democrática.” (JESUS, 2008). Nessa 

questão, todos/as foram unânimes em afirmar que as regras de convivência e de 

comportamento devem ser iguais para todos/as na escola. Porém, quando foram perguntados 

especificamente sobre o comportamento homoafetivo mesmo quando permitido pelo 

regimento do instituto, algumas dessas pessoas discordaram da resposta, tratando o 

relacionamento homoafetivo como anormalidade ou algo que exige punição ou tratamento 

diferenciado.  

Esse descompasso nas respostas demonstra que a homofobia é uma violência sutil e 

que pode passar despercebida por olhares menos atento ou que não sejam sujeitados a ela. 

Esse resultado vai ao encontro de observações registradas no diário de bordo a respeito de 

dois alunos, uma  aluna lésbica e um aluno gay, ambos do coletivo Colorifes que desistiram 

do curso que faziam por sofrerem contínuos e silenciosos ataques à sua orientação sexual. Em 

um dos que presenciei e registrei, ambos entraram com um processo de reopção de curso e 

tiveram o pedido negado por “não se adequar ao padrão do curso”, segundo as palavras da 

gestão. Ora, como em uma escola pública pode-se utilizar de quesitos subjetivos para analisar 

processos de reopção de curso que é garantido pelo regimento da instituição? Ficou claro a 

postura homofóbica e discriminatória dos dirigentes e esta foi contestada em  um processo 



 

 

 

aberto em que foi questionando tal  resposta à direção geral do Campus. Ambos conseguiram 

mudar de curso, mas as investidas diárias os desmotivaram a persistir.  

No que se refere à comunicação a respeito da orientação sexual, o Quadro 10 

demonstra a opinião dos/das participantes sobre a comunicação da homossexualidade de um/a 

aluno/a, à família, psicóloga ou coordenação pedagógica, respectivamente. 

Quadro 10. A família de um/a aluno/a homossexual ou psicóloga ou coordenação pedagógica do Campus 

deveriam ser comunicados sobre a orientação sexual dele/a? 

  

  

OPINIÃO 

FAMÍLIA 

  

PSICÓLOGA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

DOCENTE 

  

Tae ALUNO/A DOCENTE 

  

Tae ALUNO/A DOCENTE 

  

Tae ALUNO/A 

Sim 1 5 24 0 4 21 1 3 6 

Não 8 8 47 11 9 65 10 9 81 

Não sei 2 1 40 0 1 25 0 2 25 

Sem 

resposta 

0 0 2 0 0 2 0 0 1 

Total 11 14 113 11 14 113 11 14 113 

 

Pelo exposto no Quadro 10 depreende-se que ainda existem servidores/as que 

acreditam que sim, que é necessário informar à coordenação pedagógica sobre a 

homossexualidade de um/a aluno/a. Taes e discentes acreditam que a psicóloga deve ser 

informada sobre a homossexualidade de um/uma aluno/a, porém, para os/as docentes, isso não 

deveria ser feito. Esse fato pode estar associado ao fato da patologização da sexualidade fora 

da heteronormatividade. A resposta provavelmente está de acordo com o que o/as Taes 

responderam sobre não saber o que era a homossexualidade, mas não afirmaram que era uma 

doença no Quadro 3, demonstrando e exprimindo nesse momento verdadeiramente o que 

pensavam. 

Ocorre, todavia, que tanto os parâmetros curriculares como as diretrizes curriculares 

nacionais são documentos oficiais do ensino brasileiro que orientam e justificam a 

importância da educação sexual na escola. Seja para a construção e responsabilidade com a 



 

 

 

corporeidade; para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez ou para 

promoção do respeito às questões de gênero e a diversidade sexual. Assim, é fundamental 

abordar o tema sexualidade na escola. Nesse sentido, o Quadro 11 trata da importância de 

falar sobre sexualidade na escola. 

Quadro 11 - É importante falar sobre sexualidade na escola? Por quê? 

OPINIÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Sim 9 12 96 

Não 2 1 5 

Não sei 0 1 8 

Sem resposta 0 0 4 

Total 11 14 113 

 

De maneira contrária às bases legais, dois/duas docentes e um/uma Tae desconsideram 

a importância do tema, bem como cinco discentes. Apenas um/uma docente justificou a 

resposta, pontuando: “Esse assunto deve ser tratado em família. Na escola deve ser reforçada 

a tolerância entre as diversidades, o respeito que deve existir entre os seres humanos.” Traços 

de conservadorismo e preconceitos são colocados como entraves à proposição de trabalhos, 

transferindo exclusivamente para a família o dever de falar sobre sexualidade.  

Contudo, na direção oposta a esses posicionamentos, os/as outros/as docentes fizeram 

as seguintes colocações:  

“Acho pertinente, inclusive, tratar sobre sexualidade, pois se trata de um tema quase 

imperceptível e não muito abordado.” 

“A abordagem e discussão do tema na escola colabora com a luta contra o preconceito, além 

de ser fundamental para a compreensão da diversidade.” 

“A sexualidade é o principal campo de controle da vida das pessoas, portanto, deve ser 

amplamente debatido. A moral sexual padrão no cristianismo é patologizante e, de modo 

geral, causa muito mal às pessoas. Instituições que se destinam à produção de conhecimento 

precisam abordar essa questão.” 

“Sim, é importante falar sobre sexualidade nas salas de aula com a orientação de um 

profissional. Mas sem apologia ao homossexualismo.” 

“O tema da sexualidade na escola é um tema urgente no sentido de evitar preconceitos e 



 

 

 

informar os alunos e alunas.” 

“Desde que respeitadas as diferenças de opiniões e formações e, principalmente, sem 

doutrinação.” 

Apesar de entender a relevância do tema e certamente conhecer as orientações legais, 

surgiu nas justificativas o termo: “homossexualismo” e a expressão: “sem doutrinação”, 

indicativos de desconhecimento dos conteúdos que são trabalhados relacionados ao tema. 

 Alguns Taes não justificaram suas respostas e dois ou duas discentes contrários ao 

assunto responderam: 

“Não. Porque quem deve tratar dessa questão são os pais.” 

“Não, porque escola é lugar de estudo.” 

 Porém, /as favoráveis ao tema contrapuseram: 

“Sim. Porque assim as pessoas podem ter mais informações sobre o assunto e 

compreendimento do mesmo, além de terem as dúvidas esclarecidas.” 

“Sim. Para melhor compreensão e esclarecimento de dúvidas.” 

“Sim. Pois a sexualidade de cada indivíduo é levada com ele por onde ele for, é importante 

ele compreender o seu corpo e seus desejos, sem restrições ou retóricas.” 

“Tendo em vista os números alarmantes de LGBTfobia em nossa sociedade, discutir gênero e 

sexualidade dentro da escola com o objetivo de alterar essa triste realidade é mais do que 

necessário, é obrigatório.” 

“Sim. Sexualidade é algo presente na vida.” 

“Sim. Pois é visto como tabu.” 

“Sim. A realização desse trabalho auxilia na formação de uma sociedade menos intolerante e 

preconceituosa.” 

“Sim. Porque devemos respeito ao nosso próximo, mesmo que ele tenha um gênero diferente 

mas temos que aceita.” 

“Sim. Porque proporcionará uma melhora no convívio em sociedade.” 



 

 

 

“Sim. No mundo existe muito mais que cis hétero e o conhecimento desses ajuda na leva 

contra repressões e preconceitos.” 

“Sim. Porque deve ser uma coisa normal na sociedade em que estamos.” 

“Sim. Como a educação de uma pessoa deve vir de uma interação família/escola, e 

geralmente isso não é tratado em casa.” 

“Sim. Porque assim, as pessoas podem ter mais informações sobre o assunto e 

compreendimento do mesmo, além de terem as dúvidas esclarecidas.” 

As falas dos/das discentes revelam que, longe da “doutrinação” que poderia acontecer 

no espaço escolar ou dos impedimentos da “religião cristã, uma das mais potente e 

dominadora fonte de coerção e julgamento no campo da sexualidade” (JEOLÁS; PAULINO, 

2009). Segundo as justificativas dos/das docentes, percebe-se que “a educação sexual estende-

se a todos os espaços sociais e culturais acionados na produção e trocas de significados sobre 

o que entendemos, falamos e manifestamos acerca da sexualidade”, entendendo  o espaço 

escolar como um local para abertura e aceitação das discussões sobre sexualidade,  

identidades sexuais e gênero. Alunos e alunas demonstram uma evolução nos discursos antes 

enraizados nas escolas acerca da sexualidade, em que os currículos tratavam exclusivamente 

da visão médica e biológica e a  sexualidade traduzia-se em reprodução,  anatomia humana 

dos órgãos sexuais, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e Aids/HIV ou uso de 

preservativos, por meio de palestras. 

A escola, como espaço privilegiado para desconstruir mitos, além de prevenir 

situações de homofobia e preconceito, deve abordar temas ligados à sexualidade com o 

objetivo de beneficiar não só alunos e alunas LGBTs, mas toda a comunidade escolar  e 

ensinar o respeito à diversidade sexual. 

Entre as diversas questões envolvendo sexualidade, o  Quadro 12 explicita a 

necessidade de disponibilizar  informações diferenciadas sobre sexo seguro e prevenção de 

DST e HIV/Aids  à/aos alunos/as homossexuais. 

 

 



 

 

 

Quadro 12 - Alunos/as homossexuais devem receber informações diferenciadas sobre sexo seguro e prevenção 

de DST e HIV/Aids? 

OPINIÃO DOCENTE Tae DISCENTE 

Sim 10 2 20 

Não 0 12 71 

Não sei 1 0 20 

Sem resposta 0 0 2 

TOTAL 11 14 113 

 

A respeito do Quadro 12, a maioria dos/das docentes afirma que alunos/as 

homossexuais não devem receber informações diferenciadas sobre sexo seguro e prevenção 

de DST e HIV/Aids, bem como os/as discentes. Outros/as informam não saber sobre o 

assunto, porém os Taes, em sua maioria, afirmam que sim, devem receber informações 

diferenciadas sobre sexo seguro e prevenção de DST e HIV/Aids. 

Pode-se interpretar com esse resultado, que docentes e discentes, em sua maioria, 

apresentam um comportamento menos preconceituoso do que os Taes.  Alunos e alunas 

LGBTs apresentam especificidades em seus relacionamentos sexuais que tornam obrigatória a 

atualização profissional
33

 e a promoção do debate sem tabus nas aulas sobre sexualidade. 
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Em 2006, foi publicado o dossiê "Saúde de mulheres lésbicas: promoção de equidade e 

integralidade"; em 2013, foi publicado o manual do Ministério da Saúde Política Nacional de Saúde 
Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e, em 2015, aberto um curso gratuito 
na UNA SUS para profissionais se formarem nessas temáticas. 
 

http://www.cfess.org.br/arquivos/dossie_da_saude_da_mulher_lesbica.pdf
http://www.cfess.org.br/arquivos/dossie_da_saude_da_mulher_lesbica.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf
https://www.unasus.gov.br/politica-de-saude-lgbt


 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este trabalho buscou compreender e pretendeu interpretar os dilemas em torno do 

tema gênero e sexualidade na perspectiva da legislação vigente e da realidade do Ifes Campus 

Linhares. 

Na revisão de bibliografia, compilamos as principais legislações sobre sexualidade e 

gênero na educação, vigentes no Brasil e no Instituto Federal do Espírito Santo, além de 

documentos oficiais do Campus. 

Por meio de uma abordagem pós-estruturalista, com conceitos elaborados por Michel 

Foucault e com Guacira Lopes Louro, dialogamos acerca de tais conceitos na educação. De 

modo amplificado, compreende-se gênero como o traço distintivo daquele aquele sujeito 

construído por meio de práticas sociais masculinizantes e feminizantes, de acordo com as 

diversas concepções de cada sociedade; é uma categoria imersa em instituições, como escola, 

igreja, entre outros, nas quais os indivíduos são educados e inseridos na concepção e 

construção do poder. A sexualidade seria uma “invenção social”, constituída de múltiplos 

discursos a respeito de sexo, os quais regulam, normalizam, instauram saberes e produzem 

“verdades”. Seriam a forma e os modos de os sujeitos exercerem e viverem seus desejos e 

prazeres corporais. 

O protagonismo das alunas e alunos com suas histórias, lutas e experiências 

incomodou a noção de ética e estética dos/das educadores/as conservadores/as, repressores/as 

e violentos/as, que desconhecem os ideais de inclusão. 

Os múltiplos olhares desta pesquisa permitem sugerir a criação de um espaço no 

campus para discutir e problematizar as raízes histórico-culturais dos preconceitos ligados à 

diversidade sexual e de gênero; da afetividade e do prazer na esfera da sexualidade, para além 

da prevenção das DSTs/AIDS e da gravidez precoce; do respeito à diversidade sexual e de 

gênero; do combate à cultura do estupro associada ao patriarcalismo e ao machismo; do 

combate à violência contra adolescentes e jovens, em virtude de sua orientação sexual.  

O aprofundamento teórico-conceitual por educadores/as acerca de gênero e 

sexualidade para a construção de estratégias de combate aos preconceitos e discriminações é 

extremamente importante e, para tanto, é imprescindível considerar o caráter laico e público 

do instituto federal.  



 

 

 

Detectou-se a urgência de envolver os/as profissionais da diretoria de ensino do Ifes 

Campus Linhares, em especial os/as servidores/as técnicos/as administrativos/as, em grupos 

de discussão que contemplem temas como o combate ao sexismo e às fobias ligadas ao 

público LGBT, conforme preconizado pelo PDI do Ifes e por legislações educacionais. Isso 

porque mecanismos excludentes encontram-se presentes, algumas vezes sutis e, em outras, de 

forma tão violenta e grosseira, que são capazes de alterar a trajetória escolar de estudantes. 

Nesse sentido, o produto educacional elaborado certamente contribuirá para promover debates 

inclusivos e valorizar o respeito e o direito à diferença.  

Ao mesmo tempo, acompanhamos o trabalho de colegas que, de forma 

academicamente fundamentada e legalmente amparada, não poupam esforços para que se faça 

valer um valor capital de qualquer processo educacional: a construção de cidadãos e cidadãs 

conscientes de que o bem estar social depende da efetiva igualdade de direitos e da livre 

manifestação da pluralidade de modos de ser no mundo. A luta destes/as educadores/as do 

Ifes, os/as quais, sistematicamente, enfrentam a oposição raivosa da parcela conservadora,  

nos garantiu o alívio da constatação de que em seu quadro de servidores/as, o Ifes também 

reúne profissionais qualificados/as e dispostos/as a realizar uma educação progressista, que 

problematize o cotidiano das relações sociopolíticas e econômicas, tanto no plano local, como 

nos planos nacional e internacional, promovendo assim a oxigenação intelectual e política 

necessária à democratização da educação praticada pela instituição e, consequentemente, 

fortalecendo a luta pela desplutocratização da sociedade brasileira, ainda gravemente marcada 

pelo machismo, pelo racismo, pela lgbtfobia etc. 

Ao olhar o percurso da pesquisa, adquiriu significativa importância a parceria entre 

os/as docentes e a pesquisadora em relação às entrevistas. É necessário que o Campus esteja 

aberto a outras pesquisas, pois, em um sentido mais amplo, esse espaço de cooperação é 

positivo. Muito foi aprendido durante o processo de investigação naquele espaço escolar 

único e singular. Nele, nos encontramos com atores e atrizes que nos ensinaram sobre 

empoderamento, resistência e nos motivam a prosseguir no caminho por uma igualdade entre 

os sexos biológicos, bem como buscar o respeito pelas diferentes identidades e expressões de 

gêneros e orientação sexual. 
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APÊNDICE B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Ifes 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE C - Carta Convite para Servidores/as 

  
Prezado/a servidor/a ______________________________, sou Ana Paula Brasil, Bióloga, 

Especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, Técnica em Assuntos Educacionais 

do Ifes Campus Linhares e aluna do Mestrado Profissional em Educação em Ciências e Matemática do 

Ifes (Programa Educimat). Trata-se de uma capacitação em serviço e tenho que, obrigatoriamente, 

realizar algumas atividades acadêmicas, bem como desenvolver pesquisas na área de educação.  

 Gostaria de convidá-lo/la para participar da minha pesquisa respondendo um questionário e/ou 

concedendo-me uma entrevista sobre o tema “Influências das concepções de identidade, gênero e 

sexualidade nas relações entre docentes, técnicos/as ligados/das ao ensino e discentes do Ifes Campus 

Linhares”. Sua participação é muito importante para meus estudos e gostaria de poder contar com sua 

colaboração.  

 Garanto-lhe que em nenhum momento sua identificação será revelada, bem como nenhuma 

menção que possa identificá-lo/la no trabalho. Os dados serão tratados com sigilo, responsabilidade e 

ética, exigidos pela pesquisa científica. 

 Fica de sua escolha o horário e ambiente para realização da entrevista, podendo ser realizada 

no pátio ou em uma sala reservada no Campus ou outro local que me indicar, de acordo com sua 

disponibilidade de horário. 

 Peço que confirme ou não este convite, respondendo este e-mail. 

 Antecipadamente agradeço e coloco-me à disposição para esclarecimentos. 

  

 

Ana Paula Brasil  

 Siape: 2657809 

 Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4356432836651561  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - servidores/as 

  

Título do Projeto: INFLUÊNCIAS DAS CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE, GÊNERO E SEXUALIDADE 

NAS RELAÇÕES ENTRE DOCENTES, TÉCNICOS/AS LIGADOS AO ENSINO E DISCENTES DO IFES 

Campus LINHARES 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Brasil 

RG: 7-970.535 

Nome da Instituição a que pertence a pesquisadora: Ifes – Campus Vitória 

Informações do participante da pesquisa (aluno(a)): 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

RG nº.: ________________________________ Idade: __________________________________ 

Instituição: Ifes Campus Linhares 

          O (a) senhor(a) está sendo convidado a participar da pesquisa “Influências das concepções de 

identidade, gênero e sexualidade nas relações entre docentes, técnicos/as ligados ao ensino e discentes do Ifes 

Campus Linhares”. 

         Esta pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brasil, e-mail: ana.paula@ifes.edu.br. 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam compreensíveis, as 

dúvidas poderão ser tiradas com a pesquisadora responsável, pessoalmente ou e-mail. 

Quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde em fazer parte do estudo, pedimos que 

rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, sendo que uma lhe será entregue e a 

outra ficará com a pesquisadora responsável. 

Este projeto tem como objetivo problematizar as concepções sobre identidade de gênero e sexualidade 

e suas influências nas relações de servidores, servidoras e discentes da Diretoria de Ensino do Ifes Campus 

Linhares. 

Para o desenvolvimento da pesquisa serão realizadas pesquisas bibliográficas, aplicação de 

questionários e entrevistas semiestruturadas aos servidores/as, alunos/as dos Cursos Técnicos Integrados e do 

Curso Superior de Engenharia de Controle de Automação, do Campus Linhares. 

A partir da análise e interpretação dos dados, espera-se contribuir com uma proposta de ensino 

pautado na produção do conhecimento de forma ampla e compartilhada, visando à profissionalização do 

educando com foco em uma formação humana integral. 

A pesquisa em questão poderá trazer os seguintes benefícios para a Instituição: favorecimento do 

diálogo entre servidores/as e discentes; melhoria no rendimento dos conteúdos trabalhados nas aulas de Biologia, 

Sociologia, História e Educação Física; estímulo aos alunos, de forma a diminuir os entraves no processo ensino-

aprendizagem, possíveis causadores de quadros de repetência e evasão escolar; e fortalecimento da identidade 

dos indivíduos. 

Os riscos inerentes aos participantes da pesquisa são mínimos, podendo estar relacionados a 

constrangimento ou desconforto ao preencher determinadas questões. Dessa forma, caso ocorra, o participante 

poderá, a qualquer momento, se excluir de participar da pesquisa, sem quaisquer formas de prejuízo ou danos 

que possa vir a sofrer. 

Os questionários preenchidos durante a pesquisa são confidenciais, sendo garantido o anonimato dos 

participantes. Os resultados obtidos pela análise destes instrumentos serão divulgados em eventos ou por meio de 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários. Os questionários serão mantidos em sigilo e 

ficarão sob a responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com: 

1- Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, no endereço: Avenida Rio Branco, 

50 - Santa Lúcia, Vitória - ES, 29056-255, Tel.: (28) 33577518,  e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. 

2- Orientador do projeto: Dr. Edmar Reis Thiengo, e-mail: thiengo.thiengo@gmail.com 

 ___________________________________________________ 

Ana Paula Brasil 

Pesquisadora Responsável 

 

 

  

(continuação…) CONSENTIMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A VOLUNTÁRIO 

mailto:ana.paula@ifes.edu.br


 

 

 

  

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como participante voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. Fui 

devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

benefícios e possíveis riscos decorrentes da minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data: _________________________________________________________________________ 

  

Assinatura do(a) voluntário(a): ___________________________________________________________ 

  

E-mail: _____________________________________________________________________________ 

  

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento: 

_____________________________________ - __________________________________________ 

  

1. Testemunha 

 _____________________________________________________________________ 

  

2. Testemunha 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE E - Questionário Para servidores/as 

1-Você é servidor/a: 

a-      Docente 

b-      Técnico administrativo 

2- Você acredita que homossexualidade é: 

a-      Uma doença 

b-      Um desvio de caráter 

c-       Um desvio de personalidade 

d-  Atração afetivo e sexualmente entre pessoas do mesmo gênero. 

e-       Não sabe 

f-       Outro_____________ 

3- Sobre trabalhar com um/a aluno/a homossexual, o seu sentimento seria: 

a-      Indiferente 

b-      Não gostaria de ter um/a aluno/a nesta condição 

c-       Não se importaria, mas teria dificuldade para lidar com a situação 

d-      Trataria o/a aluno/a igual ao aluno/a heterossexual 

4- Se no Ifes Campus Linhares, manifestações enamoradas fossem permitidas, o que você 

acharia de dois alunos ou duas alunas andando de mãos dadas dentro do Campus? 

a-      Não deveria ser permitido de forma alguma 

b-      Não deveriam ser reprimidos/as diretamente, mas aconselhados/as a não se manifestar 

afetivamente dentro do Campus 

c-       Não veria nenhum problema, já que o Ifes permite o namoro 

d-      Indiferente 

e-      Outro 

5- Se um/a estudante que nasceu com o sexo masculino, mas se reconhece como mulher, 

quisesse se vestir de mulher, você acha que essa atitude é desnecessária: 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

6- Se um/a estudante que nasceu com o sexo feminino, mas se reconhece como homem, 

quisesse se vestir de homem, você acha que essa atitude é desnecessária: 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

7- A convivência de um/a aluno/a heterossexual com homossexuais poderá influenciá-lo/la a 

se tornar homossexual? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

8- A convivência de um/a aluno/a heterossexual com gays, lésbicas, travestis e transgêneros 

deve ser evitada? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

9- As regras de convivência e de comportamento na escola devem ser iguais para todos/as? 



 

 

 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

10- Você considera importante falar sobre sexualidade na escola? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

11- A coordenação pedagógica do Campus deve ser comunicada sobre a homossexualidade de 

um/a aluno/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

12- A psicóloga do Campus deve ser comunicada sobre a homossexualidade de um/a aluno/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

13- A família de um/a aluno/a deve ser comunicada sobre a homossexualidade do/a mesmo/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

14-Alunos/as homossexuais devem receber informações diferenciadas sobre sexo seguro e 

prevenção de DST e HIV/Aids? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

5- Seu sexo é: 

1a-      Masculino 

b-      Feminino 

16- Sobre homossexualidade e suas concepções religiosas: 

a-      Não me importo, mas sei que é pecado. 

b-      Incomoda-me, porque é pecado. 

c-       Indiferente. 

d-       Minha religião me permite aceitar. 

e-       Minha religião não trata dessas questões. 

17- Sua religião é: 

a-      Católico/a 

b-      Evangélico/a 

c-      Espírita 

d-      De Matriz Africana 

e-       Ateu/Ateia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE F - Modelo de roteiro para entrevista semiestruturada para docentes 

 

Para abordar o assunto 

Neste momento conversaremos sobre algumas questões de gênero e sexualidade. Sobre como 

estas questões aparecem na escola e em quais momentos. Quais são suas percepções sobre 

estes fatos. Não haverá julgamentos sobre as respostas e não serão consideradas certas ou 

erradas, por mim. Deixo claro que será uma avaliação das relações, a saber, se você trabalha 

direta ou indiretamente com estas questões. Como estes temas chegam até você e suas 

implicações. Reafirmo que sua identidade será mantida em sigilo e suas falas tratadas com 

respeito e ética. Solicito a gravação para que eu possa retornar a esta entrevista em outro 

momento. 

 

Abordagem principal: relações e percepções de servidores/as e discentes com alunos/as 

heterossexuais e homossexuais. Quais fatores favorecem ou atrapalham essas relações. 

Aproximação 

● Qual sua graduação é em qual área? 

● Você tem religião? Pratica? Como? 

● Você considera que a prática religiosa influencia o trabalho do/da professor/a com os 

temas, gênero e sexualidade? Como? Exemplifique. 

1. O que você entende por gênero e sexualidade? Você se sente preparado/a para trabalhar 

com este tema?  

2. Exemplifique situações positivas e/ou negativas relacionadas a gênero e sexualidade no 

Campus (se ocorreram). Aconteceu algo no Campus que tenha atrapalhado ou fortalecido 

seu desenvolvimento profissional, no que diz respeito a essa temática? 

3. Como servidor/a do Ifes Campus Linhares, você teve alguma experiência profissional 

relacionada com alunos/as homossexuais ou bissexuais? Como foi? O que sentiu? 

4. Como você vê a presença de alunos/as homossexuais ou bissexuais na escola? 

5. Sobre a presença feminina, quais experiências profissionais relacionadas ao gênero 

feminino você poderia descrever? No último ano, aconteceu algo que marcasse a presença 

de mulheres no Campus?  

6. Você já fez algum curso ou participou de algum evento relacionado às temáticas gênero 

e/ou sexualidade? Se positivo, poderia descrever a experiência e a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos? 

7. Quais são suas dificuldades ou facilidades, percepções e desafios para trabalhar com a 

temática: gênero e sexualidade? 

8. O Ifes Campus Linhares tem um ambiente receptivo para trabalhar com estas temáticas? 

9. O Ifes Campus Linhares tem um momento para diálogos sobre questões de gênero e 

sexualidade? Se positivo, quem participa desses diálogos (servidores/as e/ou discentes)? 

10. O Ifes Campus Linhares promove eventos sobre gênero e sexualidade?  

11. Qual sua opinião sobre as políticas de gênero e diversidade na escola, no âmbito nacional, 

estadual e local? 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE G - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MENORES DE 12 A 18 ANOS – Resolução 466/12) 

  

Título do Projeto: INFLUÊNCIAS DAS CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE, GÊNERO E 

SEXUALIDADE NAS RELAÇÕES ENTRE DOCENTES, TÉCNICOS/AS LIGADOS AO 

ENSINO E AOS DISCENTES DO IFES Campus LINHARES 

  

Pesquisadora responsável: Ana Paula Brasil 

RG: 7-970.535 

Nome da Instituição a que pertence a pesquisadora: Ifes – Campus Vitória 

Informações do participante da pesquisa (aluno(a)): 

Nome:________________________________________________________ 

RG nº.: ______________________________Idade: ________________________________ 

Instituição: Ifes Campus Linhares 

Convidamos você, ___________________________________________________________, 

após autorização dos seus pais (ou responsáveis legais) para participar como voluntário (a) da 

pesquisa: “ INFLUÊNCIAS DAS CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE, GÊNERO E 

SEXUALIDADE NAS RELAÇÕES ENTRE DOCENTES, TÉCNICOS/AS LIGADOS AO 

ENSINO E DISCENTES DO IFES Campus LINHARES”. Esta pesquisa é de 

responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brasil, residente à Av. Presidente Café Filho, 

455/201 – Bairro Novo Horizonte – Linhares/ES – CEP: 29.902-400. Tel.: 27 999704149, e-

mail: ana.paula@ifes.edu.br. 

Caso este Termo de Assentimento contenha informação que não lhe seja 

compreensível, as dúvidas podem ser tiradas com a pesquisadora e apenas ao final, quando 

todos os esclarecimentos forem dados e, caso concorde com a realização do estudo, pedimos 

que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias, uma via lhe 

será entregue para que seus pais ou responsáveis possam guardá-la e a outra ficará com a 

pesquisadora responsável. Você estará livre para decidir participar ou não. Caso comece a 

preencher o questionário e não se sinta à vontade para continuar, poderá interromper a 

qualquer momento. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema, desistir é um 

direito seu. 

Este projeto tem como objetivo compreender como o entendimento das expressões 

gênero e sexualidade influenciam as relações entre servidores/as e alunos/as no ambiente 

escolar. Para o desenvolvimento da pesquisa serão realizadas pesquisas bibliográficas e 

aplicação de questionários e ou entrevistas aos servidores/as e alunos/as. 

A partir da análise e interpretação dos dados, espera-se contribuir com uma proposta 

de relações pautadas na perspectiva de direitos humanos, de acordo com a legislação vigente, 

visando à formação do educando com foco na formação humana integral. 

A pesquisa em questão poderá trazer os seguintes benefícios para a Instituição: 

favorecimento do diálogo entre os professores e alunos/as; melhoria no rendimento dos 

conteúdos trabalhados nas aulas de Biologia, Sociologia, História e Educação Física; estímulo 

aos alunos/as, de forma a diminuir os entraves no processo ensino-aprendizagem, possíveis 

causadores de quadros de repetência e evasão escolar; e fortalecimento da identidade 

individual do educando. 

Os riscos inerentes aos participantes da pesquisa são mínimos, podendo estar 



 

 

 

relacionados a constrangimento ou desconforto ao preencher determinadas questões. Dessa 

forma, caso ocorra, o participante poderá, a qualquer momento, se excluir de participar da 

pesquisa, sem quaisquer formas de prejuízo ou danos que possa vir a sofrer. 

Os questionários preenchidos durante a pesquisa são confidenciais, sendo garantido o 

anonimato dos participantes, bem como as entrevistas. Os resultados obtidos pela análise 

destes instrumentos serão divulgados em eventos ou por meio de publicações científicas, não 

havendo identificação dos voluntários.  Os questionários serão mantidos em sigilo e ficarão 

sob a responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brasil pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com: 

1- Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, no endereço: 

Avenida Rio Branco, 50 - Santa Lúcia, Vitória - ES, 29056-255, Tel.: (28) 33577518, e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br. 

2- Orientador responsável pela pesquisa: Dr. Edmar Reis Thiengo, através do e-mail: 

thiengo.thiengo@gmail.com. 

  

 ___________________________________________________ 

Ana Paula Brasil 

Pesquisadora Responsável 

  

ASSENTIMENTO DO(A) MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos 

nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu assentimento a qualquer momento. 

Local e data: 

___________________________________________________________________________ 

  

Assinatura do(a) menor: ______________  

E-mail: ________________________________________________________ 

  

Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

1. Testemunha 

 _____________________________________________________________________ 

  

2.Testemunha________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE H - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

(PARA RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR DE 18 ANOS – Resolução 466/12) 

  

Título do Projeto: INFLUÊNCIAS DAS CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE, GÊNERO E 

SEXUALIDADE NAS RELAÇÕES ENTRE DOCENTES, TÉCNICOS/AS LIGADOS AO 

ENSINO E AOS DISCENTES DO IFES Campus LINHARES 

 

Pesquisadora responsável: Ana Paula Brasil 

RG: 7-970.535 

Nome da Instituição a que pertence a pesquisadora: Ifes – Campus Vitória 

Informações do participante da pesquisa (aluno(a)): 

Nome: ____________________________________________________________________ 

RG nº.: ________________________________ Idade: ______________________________ 

Instituição: Ifes Campus Linhares 

  

Solicitamos a sua autorização para convidar o (a) seu/sua filho 

(a)______________________________________________(ou menor que está sob sua 

responsabilidade) para participar, como voluntário(a), da pesquisa “Influências das 

concepções de identidade, gênero e sexualidade nas relações entre docentes, técnicos/as 

ligados ao ensino e discentes do Ifes Campus Linhares”. 

         Esta pesquisa é de responsabilidade da pesquisadora Ana Paula Brasil, residente à 

Avenida Presidente Café filho, 455/Apto. 201 – Bairro Novo Horizonte – Linhares/ES – CEP: 

29.902-400. Tel.: 27 999704149, e-mail: ana.paula@ifes.edu.br 

Caso este Termo de Consentimento contenha informações que não lhe sejam 

compreensíveis, as dúvidas poderão ser tiradas com a pesquisadora responsável, 

pessoalmente, por telefone ou e-mail. 

Quando todos os esclarecimentos forem dados, caso concorde que o (a) menor faça 

parte do estudo,  pedimos que rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está 

em duas vias, uma via lhe será entregue e a outra ficará com a pesquisadora responsável. Caso 

não concorde, não haverá penalização nem para o (a) Sr.(a) nem para o/a voluntário/a que está 

sob sua responsabilidade, bem como será possível ao/a Sr. (a) retirar o consentimento a 

qualquer momento, também sem nenhuma penalidade. 

Este projeto tem como objetivo problematizar as concepções sobre identidade de 

gênero e sexualidade e suas influências nas relações de servidores, servidoras e discentes da 

Diretoria de Ensino do Ifes Campus Linhares. 

Para o desenvolvimento da pesquisa serão realizadas pesquisas bibliográficas, 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas aos servidores/as, alunos/as dos 

Cursos Técnicos Integrados e do Curso Superior de Engenharia de Controle de Automação, 

do Campus Linhares. 

A partir da análise e interpretação dos dados, espera-se contribuir com uma proposta 

de ensino pautado na produção do conhecimento de forma ampla e compartilhada, visando à 

profissionalização do educando com foco em uma formação humana integral. 

A pesquisa em questão poderá trazer os seguintes benefícios para a Instituição: 

favorecimento do diálogo entre servidores/as e discentes; melhoria no rendimento dos 

conteúdos trabalhados nas aulas de Biologia, Sociologia, História e Educação Física; estímulo 



 

 

 

aos alunos, de forma a diminuir os entraves no processo ensino-aprendizagem, possíveis 

causadores de quadros de repetência e evasão escolar; e fortalecimento da identidade dos 

indivíduos. 

Os riscos inerentes aos participantes da pesquisa são mínimos, podendo estar 

relacionados a constrangimento ou desconforto ao preencher determinadas questões. Dessa 

forma, caso ocorra, o participante poderá, a qualquer momento, se excluir de participar da 

pesquisa, sem quaisquer formas de prejuízo ou danos que possa vir a sofrer. 

Os questionários preenchidos durante a pesquisa são confidenciais, sendo garantido o 

anonimato dos participantes. Os resultados obtidos pela análise destes instrumentos serão 

divulgados em eventos ou por meio de publicações científicas, não havendo identificação dos 

voluntários. Os questionários serão mantidos em sigilo e ficarão sob a responsabilidade da 

pesquisadora Ana Paula Brasil pelo prazo de cinco anos. 

 

Os participantes da pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

com: 

1- Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes, no endereço: 

Avenida Rio Branco, 50 - Santa Lúcia, Vitória - ES, 29056-255, Tel.: (28) 33577518,  e-mail: 

etica.pesquisa@ifes.edu.br. 

2- Orientador do projeto: Dr. Edmar Reis Thiengo, e-mail: thiengo.thiengo@gmail.com 

  

 ___________________________________________________ 

Ana Paula Brasil 

Pesquisadora Responsável 

  

CONSENTIMENTO DO RESPONSÁVEL PARA A PARTICIPAÇÃO DO/A 

VOLUNTÁRIO 

 Eu,_____________________________________________________, RG 

n.º______________, abaixo-assinado, responsável pelo(a) aluno(a) 

__________________________________, autorizo a sua participação no estudo “Influências 

das concepções de identidade, gênero e sexualidade nas relações entre docentes, técnicos/as 

ligados ao ensino e discentes do Ifes Campus Linhares”, como voluntário. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

benefícios e possíveis riscos decorrentes da participação dele(a). Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto resulte em qualquer penalidade 

para mim ou para o(a) menor em questão. 

Local e data: ___________________________________ 

Assinatura do responsável: ________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento: 

_____________________________________ - ________________________________ 

1. Testemunha  _________________________________________________________ 
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APÊNDICE I  - QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES  

 

“INFLUÊNCIAS DAS CONCEPÇÕES DE IDENTIDADE, GÊNERO E SEXUALIDADE 

NAS RELAÇÕES ENTRE DOCENTES, TÉCNICOS/AS LIGADOS AO ENSINO E AOS 

DISCENTES DO IFES CAMPUS LINHARES”. 

1-Você é aluno/a: 

a-      do curso Técnico em Administração 

b-      do curso Técnico em Automação Industrial 

2- Você acredita que homossexualidade é: 

a-       Uma doença 

b-       Um desvio de caráter 

c-        Um desvio de personalidade 

d-  Atração afetivo e sexualmente entre pessoas do mesmo gênero. 

e-       Não sabe 

f-       Outro_____________ 

3- Sobre ter um/a aluno/a homossexual na mesma sala que você, seu sentimento seria: 

a-      Indiferente 

b-      Não gostaria de ter um/a aluno/a nesta condição 

c-       Não se importaria, mas teria dificuldade para lidar com a situação 

d-      Trataria o/a aluno/a igual ao aluno/a heterossexual 

4- Se no Ifes, manifestações enamoradas fossem permitidas, o que você acharia de dois alunos 

ou duas alunas andando de mãos dadas dentro do Campus Linhares? 

a-      Não deveria ser permitido de forma alguma 

b-      Não deveriam ser reprimidos/as diretamente, mas aconselhados/as a não se manifestar 

afetivamente dentro do Campus 

c-       Não veria nenhum problema, já que o Ifes permite o namoro 

d-      Indiferente 

e-      Outro 

5- Se um/a estudante que nasceu com o sexo masculino, mas se reconhece como mulher, 

quisesse se vestir de mulher, você acha que essa atitude é desnecessária: 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

6- Se um/a estudante que nasceu com o sexo feminino, mas se reconhece como homem, 

quisesse se vestir de homem, você acha que essa atitude é desnecessária: 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

7- A convivência de um/a aluno/a heterossexual com homossexuais poderá influenciá-lo/la a 

se tornar homossexual? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

8- A convivência de um/a aluno/a heterossexual com gays e lésbicas deve ser evitada? 

a-      Sim 



 

 

 

b-      Não 

c-       Ignorado 

9- A convivência de um/a aluno/a heterossexual com travestis deve ser evitada? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

10- As regras de convivência e de comportamento na escola devem ser iguais para todos/as? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

11- Você considera importante falar sobre sexualidade na escola? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

12- A coordenação pedagógica do Campus deve ser comunicada sobre a homossexualidade de 

um/a aluno/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

13- A psicóloga do Campus deve ser comunicada sobre a homossexualidade de um/a aluno/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

14- A família de um/a aluno/a deve ser comunicada sobre a homossexualidade do/a mesmo/a? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

15-Alunos/as homossexuais devem receber informações diferenciadas sobre sexo seguro e 

prevenção de DST e HIV/Aids? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

16- Você considera importante falar sobre sexualidade na escola? 

a-      Sim 

b-      Não 

c-       Ignorado 

17- Seu sexo é: 

a-      Masculino 

b-      Feminino 

18- Sobre homossexualidade e suas concepções religiosas: 

a-      Não me importo, mas sei que é pecado. 

b-      Incomoda-me porque é pecado. 

c-       Indiferente. 

d-       Minha religião me permite aceitar. 

e-       Minha religião não trata destas questões. 

19- Sua religião é: 



 

 

 

a-      Católico/a 

b-      Evangélico/a 

c-      Espírita 

d-      De Matriz Africana 

e-       Ateu/Ateia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A - PORTARIA Nº 241, de 7 de agosto de 2015 

 

O DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO DO Campus LINHARES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, Portaria nº 234, de 29 de julho 

de 2015, do Ifes Campus Linhares, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 1070 de 

05.06.14 da Reitoria-Ifes: 

R E S O L V E: 

Estabelecer a composição do uniforme do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares. 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 1º Estabelecer a composição do uniforme do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares, 

para os alunos regularmente matriculados. 

Art. 2º Procedimentar o Art. 4º Inciso I itens 'a' e 'b', do Código de Ética e Disciplina do Corpo 

Discente do Ifes. 

DA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME: 

Art. 3º Fazem parte do Uniforme Padrão, para uso em salas de aula e demais dependências, exceto 

laboratórios: 

I – camisa de manga padrão com emblema da Instituição; 

II – calça comprida, do tipo jeans azul ou preto, ou calça comprida azul marinho ou preto; 

III – bermuda, do tipo jeans azul ou preto, à altura do joelho ou de comprimento maior; 

IV – bermuda padrão, de tactel preto, à altura do joelho, com emblema da instituição; 

V – saia, tipo jeans azul ou preto, à altura do joelho ou de comprimento maior; 

VI – tênis, bota ou sapato fechado. 

Art. 4º Fazem parte do Uniforme para as aulas de Educação Física: 

I – bermuda preta de helanca ou tactel, à altura do joelho ou de comprimento maior; 

II – camiseta branca sem mangas, com emblema da Instituição; 

III – tênis. 

Art. 5º Fazem parte do Uniforme para as aulas em Laboratórios: 

I – camisa de manga padrão com emblema da Instituição, para alunos dos turnos matutino e 

vespertino; 

II – camisa de manga, para alunos do turno noturno; 

III – calça comprida do tipo jeans azul ou preto; 

IV – tênis, bota ou sapato fechado; 

V – EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), em aulas específicas quando o professor julgar 

necessário, conforme normas de segurança e peculiaridades de cada laboratório. 

DOS PROCEDIMENTOS: 

Art. 6º Nos casos de expressa recomendação médica, comprovada por documento a ser apresentado ao 

professor no início da atividade, ou por autorização da CAED (Coordenadoria de Assistência ao 



 

 

 

Educando), o aluno poderá frequentar as aulas, exceto em laboratórios, usando sandália ou chinelo, 

desde que: 

I – apresente Atestado Médico; ou 

II – apresente Atestado de Restrição; ou 

III – o professor julgue que não haverá risco de acidente para o aluno. 

Os itens I e II terão validade, desde que o documento apresentado seja emitido por um médico. 

Art.7º – As vestimentas em jeans deverão ser exclusivamente na cor azul ou preto e não poderão ter 

excesso de detalhes (brilhos, bordados, desfiados, desbotados etc.). 

Art.8º – O uso do uniforme pelos alunos dos cursos integrados é obrigatório, mesmo fora de seu 

horário regular de aulas. 

Art. 9º – O uso do uniforme é facultativo: 

I – aos alunos dos cursos concomitantes, superiores e pós-graduações (strictu sensu e latu sensu), 

exceto nos laboratórios; 

II – aos alunos dos cursos de extensão, semipresenciais e/ou realizados por convênios, exceto nos 

laboratórios. 

Art.10 – Será encaminhado a Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) 

da Instituição, para medidas cabíveis, o aluno que estiver usando: 

I – qualquer vestimenta que difira do uniforme/vestimenta estabelecido nesta Portaria; 

II – qualquer item descaracterizado do uniforme (rasgado, cortado, desenhado, riscado, desbotado, 

etc.); 

III – roupas muito colantes ao corpo ou muito decotadas; 

IV – miniblusa, minissaia ou short; 

V – chinelos de dedo (salvo casos analisados e autorizados); 

VI – camisetas sem mangas, exceto aquela autorizada para a prática de Educação Física. 

VII – quaisquer itens ou adereços (broches, adesivos, bijuterias, etc.) que tenham estampados 

desenhos ou fotos de qualquer tipo de droga, propagandas de cigarros ou bebidas, símbolos, frases ou 

charges que expressem qualquer forma de preconceito racial, ideológico, sexual, religioso, social, etc. 

ou que seja de qualquer forma ofensivo à cidadania; 

VIII – qualquer item que descaracterize o uniforme ou dificulte a sua identificação. 

Art.11 – Poderá ser exigida do aluno, por qualquer servidor do Ifes, a qualquer momento, estando o 

mesmo uniformizado ou não, a apresentação de sua identidade estudantil do Ifes. 

Art.12 – Esta portaria entra em vigor nesta data. 

JOEL JOSÉ DE SOUZA 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO B - PORTARIA Nº 349,  de 19 de novembro de 2015 

Estabelece a composição do uniforme do Ifes Campus Linhares. 

O DIRETOR GERAL EM EXERCÍCIO DO Campus LINHARES DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, Portaria nº 343, de 13 de 

novembro de 2015, do Ifes Campus Linhares, no uso das atribuições que lhe confere a portaria nº 1070 

de 05.06.14 da Reitoria-Ifes: 

RESOLVE: 

Estabelecer a composição do uniforme do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares. 

DOS OBJETIVOS: 

Art. 1º Estabelecer a composição do uniforme do Instituto Federal do Espírito Santo Campus Linhares, 

para os alunos regularmente matriculados. 

Art. 2º Procedimentar o Art. 4º Inciso I itens 'a' e 'b', do Código de Ética e Disciplina do Corpo 

Discente do Ifes. 

DA COMPOSIÇÃO DO UNIFORME: 

Art. 3º Fazem parte do Uniforme Padrão, para uso em salas de aula e demais dependências, exceto 

laboratórios: 

I – camiseta de manga ou sem mangas, padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

II – bermuda padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

III – calça comprida padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

IV – calça comprida do tipo jeans azul ou preto; 

V – saia, azul ou preta, à altura do joelho ou de comprimento maior; 

VI – tênis, bota, sapato fechado que não deixe nenhuma parte do pé exposta. 

Art. 4º Fazem parte do Uniforme para as aulas de Educação Física: 

I – camiseta de manga ou sem mangas, padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

II – bermuda padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

III – calça comprida padrão uniforme, com emblema da Instituição; 

IV – saia, azul ou preta, à altura do joelho ou de comprimento maior; 

V – tênis. 

Art. 5º Fazem parte do Uniforme para as aulas em Laboratórios: 

I – camiseta de manga padrão com emblema da Instituição, para alunos dos turnos matutino e 

vespertino; 

II – camiseta de manga, para alunos do turno noturno; 

III – calça comprida do tipo jeans azul ou preto; 

IV – tênis, bota ou sapato fechado que não deixe nenhuma parte do pé exposta; 

V – EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), em aulas específicas quando o professor julgar 

necessário, conforme normas de segurança e peculiaridades de cada laboratório. 



 

 

 

DOS PROCEDIMENTOS: 

Art. 6º Nos casos de expressa recomendação médica, comprovada por documento a ser apresentado ao 

professor no início da atividade, ou por autorização da CAED (Coordenadoria de Assistência ao 

Educando), o aluno poderá frequentar as aulas, exceto em laboratórios, usando sandália ou chinelo, 

desde que: 

I – apresente Atestado Médico; ou 

II – apresente Declaração de Impossibilidade de Uso do Tênis. 

Art.7º – As vestimentas em jeans deverão ser exclusivamente na cor azul ou preto e não poderão ter 

excesso de detalhes (brilhos, bordados, desfiados, desbotados etc.). 

Art.8º – O uso do uniforme pelos alunos dos cursos integrados é obrigatório, mesmo fora de seu 

horário regular de aulas. 

Art. 9º – O uso do uniforme é facultativo: 

I – aos alunos dos cursos concomitantes, superiores e de pós-graduação (stricto sensu e lato sensu), 

exceto nos laboratórios; 

II – aos alunos dos cursos de extensão, semipresenciais e/ou realizados por convênios, exceto nos 

laboratórios. 

Art.10 – Será encaminhado à Coordenadoria de Apoio ao Ensino (CAE) da Instituição, para medidas 

cabíveis, o aluno que estiver usando: 

I – qualquer vestimenta que difira do uniforme/vestimenta estabelecido nesta Portaria; 

II – qualquer item descaracterizado do uniforme (rasgado, cortado, desenhado, riscado, desbotado, 

etc.); 

III – miniblusa, minissaia ou short; 

IV – chinelos de dedo (salvo casos analisados e autorizados); 

V – quaisquer itens ou adereços (broches, adesivos, bijuterias etc.) que tenham estampados desenhos 

ou fotos de qualquer tipo de droga, propagandas de cigarros ou bebidas, símbolos, frases ou charges 

que expressem qualquer forma de preconceito racial, étnico, ideológico, sexual, religioso, social, 

cultural etc., ou que seja, de qualquer forma, ofensivo à cidadania; 

VI – qualquer item que descaracterize o uniforme ou dificulte a sua identificação. 

Art.11– Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ADOLFO MIRANDA OLEARE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C - AS ATIVIDADES COM PARTICIPAÇÃO DOS COLETIVOS COLORIFES, 

FEMINIFES, MELANINA e ICACHEOU  

 
1. Título: CineClube Aviso

34
 - Movimento LGBT 

Data de Realização: 13/03/2015 

Proposta Inicial: “O Cineclube Aviso promoverá no Ifes - Campus Linhares a exibição do filme The 

Normal Heart 
35

(2014) com a proposta de discutir as questões do Movimento LGBT. A exibição do 

filme será acompanhada de debates conduzidos por militantes do movimento na região, que será 

disposta em três sessões, sendo estas nos turnos matutino, vespertino e noturno. O evento será gratuito 

e aberto ao público. Contamos com a presença de todos e todas!”
 

Debatedor: Aubrey Paixão Effgen (comunicador e ativista LGBTI). 

 

 

Cartaz de divulgação do Cineclube Aviso (2015).  

                                                 
34

 O Cineclube Aviso compreende um projeto de extensão desenvolvido no IFES Campus Linhares, no qual se 

aplica a didática audiovisual na  composição dos debates acerca de temáticas sociais sensíveis. Durante as 

sessões divididas ao longo do dia são apresentados um ou mais filmes de curta ou média duração, seguidos de 

uma palestra breve e um debate aberto aos participantes. Suas pautas são dispostas pelo corpo discente e docente, 

prevendo a consonância com os movimentos sociais e coletivos atuantes no Campus e no município de Linhares. 

Conta-se ainda com a participação e colaboração da comunidade externa ao Campus (este está localizado no 

Aviso, bairro  que dá título ao projeto). Informações adicionais disponíveis em: 

<https://www.facebook.com/cineclubeaviso>. Acesso em: 31 maio 2017. 
35

 “The Normal Heart”. Direção de Ryan Murphy. Distribuidor: HBO Premiere Films (Brasil). 



 

 

 

 

Alunos/as do Campus Linhares que participavam e não participavam de movimentos sociais, ativistas do 

Colorifes, o professor de História e ativista Dr. Davis Alvim (em pé, de camisa preta) e o debatedor e ativista 

Aubrey (ao centro da foto, de camisa estampada).
36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Divulgação (editado). Disponível em: 

https://www.facebook.com/ifolhaestudantil/photos/pb.1378162059089718.-

2207520000.1469649332./1475749149331008/?type=3&theater. Acesso em: 31 maio 2017. 

https://www.facebook.com/ifolhaestudantil/photos/pb.1378162059089718.-2207520000.1469649332./1475749149331008/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ifolhaestudantil/photos/pb.1378162059089718.-2207520000.1469649332./1475749149331008/?type=3&theater


 

 

 

2. Título: V Seminário de Humanidades 

Data de realização: 27 a 29 de setembro de 2016 

Proposta inicial: “O objetivo do evento é propor um debate sobre as relações de poder, visando 

fenômenos políticos da atualidade, como a globalização neoliberal, os novos movimentos sociais, o 

pluralismo cultural, as classes em conflito, o poder midiático e as minorias discriminadas.” 
37

.
 

Debatedores: Deborah Sabará (Associação GOLD
38

); Toninho Lopes (Conselho Popular de Vitória).  

 

 

 

Cartaz de divulgação do V Seminário de Humanidades do Ifes Campus Linhares, realizado entre 27 e 29 de 

outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

Divulgação. Disponível em: http://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/470-v-seminario-de-

humanidades>. Acesso em: 31 maio 2017.  
38

 Grupo Orgulho, Liberdade, Diversidade. Atua no Espírito Santo desde 2005. 



 

 

 

 
Ativista LGBT e palestrante no V Seminário de Humanidades do Ifes Campus Linhares (2015), 

Deborah Sabará (Associação GOLD
39

). 

 

 

 

Professor Antônio (Toninho), ativista LGBT e palestrante no V Seminário de Humanidades do Ifes Campus 

Linhares (2015). 

                                                 
39

 Grupo Orgulho, Liberdade, Diversidade. Atua no Espírito Santo desde 2005. 



 

 

 

3. Título: O LGBT Visto de Costas 

Data de realização: 25/09/2015 

Proposta inicial: Intervenção artística nas salas de aula e nos corredores do instituto que encena o 

corpo LGBT como “tela para arte da diversidade”. 

 

O LGBT visto de costas por Hilquias Moura Crispim (ativista do Colorifes) 

Significado das cores da bandeira: 

ROXO – espírito, o desejo de vontade e a força. 

AZUL – artes e o amor pelo artístico. 

VERDE – natureza e o amor pela mesma. 

AMARELO – sol, a luz e a claridade da vida. 

LARANJA – a cura e o poder. 

VERMELHO – fogo, a vivacidade. 

Fotografia:  Para o trabalho de um grupo do 4º ano de Automação vespertino (2015). 

Edição: Vinícius Gusmão (Ativista do Colorifes) 

https://www.facebook.com/vinksgusmao


 

 

 

4. Título: Intervenção “Todas as Formas de Amor” 

Data de Realização: 13/06/2016 

Proposta inicial: Elaboração de um conjunto expositivo-fotográfico (pelos/as ativistas do coletivo e um 

aluno voluntário), tendo como foco representações afetivas imersas no panorama da diversidade 

sexual. 

 

Mural exposto no corredor principal do Campus Linhares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Título: Feminismo e Relações de Poder 

Data de Realização: 3 e 4 de setembro de 2015 

Proposta inicial: Debate integrado do curso de extensão do IFES Campus Linhares “Política, Poder e 

Resistência no Contemporâneo”, problematizando questões do ativismo feminino em consonância 

com as identidades de gênero e sexualidades em movimento. “O curso visa discutir as dinâmicas 

políticas em vigor no cotidiano de nossa sociedade. Para tanto, enfoca os principais conflitos sociais 

da atualidade, tematizando problemas como o poder midiático; a relação entre poder, instituições e 

linguagem; a crise da democracia; a violência de Estado; os novos movimentos sociais; as teorias e 

práticas revolucionárias, (..)”
 

Debatedora: Bell Rizzi (Mestre em História pela UFES). 

 

 

Bell Rizzi - Mestre em História pela UFES. 



 

 

 

 

Professora do curso Técnico em Administração Aline Romero e a aluna e ativista do Feminifes Bianca Chiabai 

Bissoli, participando da roda de conversa, no curso sobre “Feminismo e Relações de Poder” (2015). 

 

 
Alunos e alunas do curso sobre “Feminismo e Relações de Poder” (2015). 



 

 

 

6. Título: Sábado dos Movimentos Sociais 

Data da realização: 24/09/2016 

Proposta inicial: “O Sábado dos Movimentos Sociais, que ocorrerá no Ifes Campus Linhares no dia 

24/09, trará algumas temáticas relacionadas à luta das minorias políticas escolhidas pelos movimentos 

que se encontram no Campus. A ideia é levar ao público temas transversais ligados à educação que 

muitas vezes não são abordados nas escolas, mas que são de extrema importância no que diz respeito à 

formação de cidadãos e cidadãs, que promovem o respeito pela dignidade humana e equidade entre 

todos nós. (..) A apresentação será feita por  alunos pertencentes aos movimentos: Colorifes, 

Melanina, ICacheou, Feminifes e Estudantil. (..)
40

 

 
 

 

7. Workshop da Sexualidade que aconteceu no dia dois de julho de 2016 (sábado), no 

Ifes Campus São Mateus com os temas: Gênero, Mídia e Sexo, DSTs e HIV/Aids, Gravidez na 

Adolescência e Direitos e Políticas Públicas sobre Gênero. 
 

 
Registro da atividade desenvolvida no Ifes Campus São Mateus (2016)

41
  

                                                 
40

 Disponível em: <http://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/731-estudantes-pertencentes-a-

movimentos-sociais-se-organizam-para-criar-o-sabado-dos-movimentos>. Acesso em: 31 maio 2017. 
41

 Eu, na função de Técnica em Assuntos Educacionais, e  Poliane dos Passos Almeida, Psicóloga 

do Campus Linhares, junto ao movimento feminino – Feminifes (alunas do Ifes Campus Linhares) e o 

coletivo Luz del Fuego (mulheres universitárias do CEUNES/UFES), a convite do Ifes Campus São 

Mateus, desenvolvemos uma oficina sobre Relacionamentos. Fonte:     

<https://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/683-2016-07-04-14-15-25> Acesso em: 25 maio 2017. 

https://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/683-2016-07-04-14-15-25


 

 

 

 
Registro da atividade desenvolvida no Ifes Campus São Mateus por ativistas do Feminifes,  

Icacheou e Melanina (2016) 
42

. 

                                                 
42

 Através de cartazes, encenação performativa e declamação de poesias, uma intervenção dinâmica 

abordou temas como a Cultura do Estupro, Machismo e a Violência contra a Mulher. O Diretor de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes Campus Linhares, Adolfo Miranda Oleare e o aluno 

Angelo Santiago Pião do 4° ano do Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio 

acompanharam e apoiaram as ações do Campus Linhares como voluntários. Fonte:     

<https://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/683-2016-07-04-14-15-25> Acesso em: 25 maio 2017.     
 
 
 
 
 

https://www.linhares.ifes.edu.br/noticias/683-2016-07-04-14-15-25


 

 

 

ANEXO D - LOGOMARCA DO FEMINIFES DESENVOLVIDA PELAS ATIVISTAS DO 

COLETIVO 
 

 
Logomarca desenvolvida pelas alunas do movimento Feminifes, do Ifes Campus Linhares (2015) para 

identificação das ações do movimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO E - MENÇÕES AOS COLETIVOS EM PUBLICAÇÕES DE PERIÓDICOS 

 

OLEARE, A. M.; BRASIL, A. P.; THIENGO, E. R.. “Uniformes Tão Disformes! A Luta dos 

Secundaristas pela Igualdade de Gênero A Partir das Regras Referentes ao Vestuário Escolar”. 

Editora UFES. Vitória, 2016. Disponível em 

<http://www.gepsexualidades.com.br/resources/anais/6/1467423407_ARQUIVO_Uniformestaodisfor
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