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RESUMO

A presente pesquisa possui caráter qualitativo e investigou como a temática homossexualidade tem
sido compreendida pelos/as trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) na
cidade de Aracaju/SE. Foi possível perceber que a compreensão da homossexualidade esteve
relacionada a fatores como religião, faixa etária, educação familiar e o nível de escolaridade dos
pesquisados, embora não tenha sido possível afirmar que tais fatores foram determinantes em todos
os casos. Além disso, identificou-se com este trabalho que os colaboradores da política de assistência
social consideram a homossexualidade como uma questão de opção sexual e reconhecem, em sua
totalidade, a falta de preparo e capacitação para lidar com o público LGBT. Os dados obtidos não
denotam a instrumentalização de discurso religioso ou de valores internalizados como impedimento
da efetivação da política pública enquanto garantia de direitos aos homossexuais. No entanto, a falta
de informação acerca da questão e os discursos de cunho preconceituoso revelam um prejuízo na
qualidade dos serviços e, como consequência, na cidadania dos homossexuais que acessam os
serviços do SUAS.

PALAVRAS-CHAVE: homossexualidade. assistência social. diversidade sexual. preconceito.

ABSTRACT

This research has qualitative character and investigated how homosexuality has been understood by
the employees of the Unified Social Assistance System (USAS) in the city of Aracaju/SE. It could be
observed that the understanding of homosexuality was related to factors such as religion, age, family
education and schooling, although it was not possible to say that these factors were crucial in all
cases. Furthermore, this work has identified that the employees of social assistance policy consider
homosexuality as a sexual option and recognize, in its entirety, the lack of preparation and training to
deal with the LGBT audience. The data does not denote the instrumentalization of religious discourse
or internalized values as an impediment the execution of public policy in ensuring the rights of
homosexuals. However, the lack of information about the question and the nature of prejudiced
discourses reveal a loss in quality of services and, as a consequence, the citizenship of homosexuals
who access the services of the USAS.

KEYWORDS: homosexuality. social assistance. sexual diversity. prejudice.

RESUMEN

La presente investigación tiene carácter cualitativo e investigó cómo la temática homosexualidad ha
sido comprendida por los/as trabajadores/as del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS) en la
ciudad de Aracaju / SE. Es posible percibir que la comprensión de la homosexualidad estuvo
relacionada con factores como la religión, el grupo de edad, la educación familiar y el nivel de
escolaridad de los entrevistados, aunque no fue posible afirmar que tales factores fueron
determinantes en todos los casos. Además, se identificó con este trabajo que los colaboradores de la
política de asistencia social consideran la homosexualidad como una cuestión de opción sexual y
reconocen en su totalidad la falta de preparación y capacitación para lidiar con el público LGBT. Los
datos obtenidos no denota la instrumentalización de discurso religioso o de valores internalizados
como impedimento de la efectividad de la política pública como garantía de derechos a los
homosexuales. Sin embargo, la falta de información sobre la cuestión y los discursos de cuño
preconcebido revelan un perjuicio en la calidad de los servicios y, como consecuencia, en la
ciudadanía de los homosexuales que van em busca de los servicios del SUAS.

PALABRAS CLAVE: homosexualidad. asistencia social. diversidad sexual. prejuicio.
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1 INTRODUÇÃO

A necessidade de atender diariamente diferentes pessoas que tem recorrido aos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) em busca dos serviços oferecidos pela Política Nacional de
Assistência Social requer de seus trabalhadores/as habilidade para lidar com a heterogeneidade
deste público, sobretudo, no tocante à diversidade sexual. Saber lidar com as diferenças é requisito
imprescindível ao/à trabalhadora de políticas públicas, visto que compreender as distinções que
caracterizam a natureza humana possibilita ao/à profissional um olhar mais amplo sobre estas
idiossincrasias e, a partir daí, ser possível a prestação de serviços que atendam satisfatoriamente as
demandas deste público.

No CRAS, diversas atividades são desenvolvidas com crianças e adolescentes presentes nos
serviços de convivência e fortalecimentos de vínculos e com idosos/as presentes em grupos de
convivência. Tais atividades são conduzidas por educadores/as sociais e, em algumas ocasiões,
outros/as profissionais que, não muito raro, necessitam abordar a temática homossexualidade e
identidade de gênero em sua rotina.

Entretanto, a abordagem desta temática em espaços de educação informal como Centros de
Referência de Assistência Social ainda tem sido trabalhada com bastante dificuldade. Além disso,
atender usuários/as da política de assistência social que sejam homossexuais ou tenham uma
orientação sexual diferente da heterossexualidade requer que o/a profissional lide, muitas vezes, com
preconceitos arraigados acerca da questão, o que pode interferir no acolhimento do outro e no
respeito pela forma como este manifesta a sua sexualidade independente da orientação sexual ou
identidade de gênero que possua. Não obstante a exposição do assunto nos meios de comunicação
de massa que reproduzem preconceitos e que constituem a maior parte da programação televisa no
país, há aqueles que buscam desmistificar a temática e esclarecer a sociedade sobre o caráter
natural desta forma de manifestação sexual. Falar sobre homossexualidade requer, deste modo, que
o/a profissional, inevitavelmente, mantenha contato íntimo com os suas próprias considerações
acerca do assunto e, para além disso, com as opiniões e avaliações daqueles/as que compõem o
público alvo dos serviços oferecidos. Para os/as que trabalham em CRAS, atender e acolher pessoas
homossexuais requer uma compreensão mínima do que seja a homossexualidade a fim de que
atitudes preconceituosas não venham interferir no atendimento do/a usuário/a nestes espaços
públicos.

Deste modo, este artigo identifica quais são as concepções de homossexualidade por parte dos
trabalhadores do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Madre Tereza de Calcutá[1] e
de que modo tais concepções exercem, ou não, influência na maneira como os trabalhos são
desenvolvidos, tanto nas atividades socioeducativas, quanto no atendimento aos/às usuários/as que
acessam a Política de Assistência Social como um todo. Além disso, evidencia as variáveis que
contribuíram para a formação do conceito de homossexualidade por parte destes/as trabalhadores/as
e avalia se os/as mesmos/as foram capacitados/as para lidar com esta temática durante a realização
de seus trabalhos.

2 HOMOSSEXUALIDADE: OPÇÃO OU ORIENTAÇÃO SEXUAL O QUE PENSAM OS
TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1 A HOMOSSEXUALIDADE E OS TRABALHADORES DA POLÍTICA NACIONAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL (PNAS)

O termo “homossexualidade”, utilizado amplamente nos dias atuais é uma construção relativamente
nova. De acordo com Lomando e Wagner (2009), “até meados do Século XVII não existia uma
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palavra específica para identificar um sujeito como hoje identificamos”. Deste modo, os termos
homossexualismo, homossexualidade, homoerotismo e homoafetividade foram criados ao longo do
tempo e constituem algumas das expressões encontradas na literatura especializada que, não raras
vezes, são confundidas entre si.

O uso do termo “homossexualismo” tem seu início no final do século XIX quando foi utilizado para
identificar pessoas que mantinham relação sexual com outras do mesmo sexo, definindo estas
características como de orientação patológica. Lomando e Wagner (2009) afirmam que esta foi uma
maneira médico-psiquiátrica de categorizar e “sujeitar” homens e mulheres que têm seu afeto e sua
sexualidade voltados para pessoas do mesmo sexo.

O reconhecimento gradual da natureza não-patológica da pessoa homossexual cedeu espaço ao
termo “homossexualidade” no lugar de “homossexualismo”.

[...] em 1971, a Associação Americana de Psiquiatria removeu a
homossexualidade da lista de desordens mentais, recusando-se a continuar
considerando os homossexuais como diferentes ou passíveis de correção. Em
1975 a Associação Americana de Psicologia já tinha situado a
homossexualidade dentro das orientações sexuais e não entre os distúrbios e
doenças psicológicas. O mesmo aconteceu com a Organização Mundial de
Saúde (OMS), que também passou a não considerar a homossexualidade
como uma doença, a partir de 1986. (NUNES e RAMOS, 2008, p. 3)

A expressão “homoerotismo”, conforme Soares (2008) foi cunhada por sociólogos e antropólogos que,
através das raízes de duas palavras gregas, traduzem o termo como sendo o “sexo (ou amor) entre
iguais”. Em função de, historicamente, não se identificar diferenças num relacionamento entre o
mesmo gênero ou entre diferentes gêneros, o termo é elaborado para pensar muito mais às ações e
posturas a definir categorias aprisionantes dos sujeitos destas sociedades. Afirma o Autor (2008) que
“este conceito acaba então por se tornar o mais interessante para pensar a Sexualidade,
independente de culturas e tempos, respeitando a historicidade das ações humanas em um tempo”.

A “homoafetividade” é um termo moderno que, segundo Costa (2011), busca o reconhecimento da
vida em comum entre pessoas do mesmo sexo e a descriminalização das relações homossexuais,
valorizando esta convivência como uma entidade familiar. Segundo a autora a expressão foi
desenvolvida pela jurista Maria Berenice Dias para definir relações no Direito Civil Moderno. Para Dias
(2004), “os relacionamentos contínuos e prolongados entre duas pessoas do mesmo sexo que vivem
juntas e constroem uma vida em comum onde há esforços mútuos para a concretização de interesses
recebe o nome de relação homoafetiva”.

Falar de homossexualidade requer, para além dos conhecimentos necessários à abordagem do
assunto, a disposição de se defrontar com uma temática repleta de controvérsias e enfoques
orientados por concepções culturais, religiosas e sociais. Desta forma, os mitos e preconceitos que
envolvem o tema são, muitas vezes, sustentados por argumentos arcaicos que sobrevivem ao longo
da história e sobrepujam a tentativa de desmistificar o assunto que, há muito, já conta com
contribuições das ciências naturais e sociais que oferecem importantes informações que subsidiam
toda forma de combate ao preconceito e discriminação.

De acordo com Schiavo e Silva (1997) as normas e os comportamentos que estão ligados à questão
da sexualidade no contexto socio-histórico-cultural sempre foram norteados por valores e princípios
religiosos e ligados, posteriormente, à fertilidade e às relações de convivência que iam sendo
estabelecidas pelos grupos sociais.

O assunto sexualidade, desta forma, tem permeado os mais diversos espaços sociais e sua
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abordagem tem sido feita por profissionais de inúmeras áreas do conhecimento, líderes religiosos,
professores, educadores e por indivíduos variados espalhados pelos mais diversos espaços da
sociedade. A mídia, as igrejas, a família, a escola e demais espaços de educação informal tem tratado
do assunto e o que se tem percebido é o despreparo daqueles que tem aventado a questão trazendo
à tona, em muitas ocasiões, considerações dotadas de preconceito e falta de informação.

Entretanto, não obstante a necessidade que urge de se tratar o assunto com vistas a desmistificar
questões relacionadas à homossexualidade e a identidade de gênero, falar de sexualidade requer o
defrontar-se com tabus e, por vezes, nem mesmo no seio familiar a temática tem sido debatida com
facilidade. Idem para os ambientes de educação formal e informal. Diante dessa perspectiva,
afirma-nos Foucault (2009) que as sociedades modernas incentivam o discurso sobre o sexo, mas o
valorizam apenas como “o segredo”.

A escola tem sido apontada atualmente como um importante espaço de intervenção sobre a
sexualidade adolescente, afirma-nos Altmann (2003). De acordo com a autora, a sexualidade no
período da adolescência adquiriu uma dimensão de problema social e mais do que um problema
moral, é atualmente vista como um problema de saúde pública. O ambiente escolar, desta forma,
revela-se como um local em que a implementação de políticas públicas pode ser feita de modo
privilegiado com o objetivo de promover a saúde de crianças e adolescentes. Para Altmann (2003), “a
intenção de introduzir esse assunto no âmbito escolar torna-se evidente pela inserção da orientação
sexual nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) na forma de tema transversal”.

Embora tais parâmetros ressaltem a necessidade de se tratar a sexualidade como tema transversal,
na visão de Dinis (2008) não há nada no documento que enfatize com mais especificidade a
necessidade de se abordar a questão da homossexualidade bem como das demais formas de
orientação sexual. Conforme o documento, menciona-se apenas o respeito à “diversidade de valores,
crenças e comportamentos existentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade
do ser humano” BRASIL (1997). Sendo assim, fica a cargo do/a educador/a identificar a necessidade
de abordar questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual o que pode
comprometer ou ainda reforçar o preconceito e dificuldade de trazer à tona a questão.

Sem uma referência explícita ao tema da discriminação contra homossexuais
e outras diversidades sexuais (como travestis, transexuais, bissexuais etc.) no
espaço escolar, resta ao/à educador/a apenas a interpretação da necessidade
ou não da inclusão do tema a partir da leitura dos objetivos, já que pode
interpretá-los apenas como a necessidade de questionar as representações
sociais acerca do masculino e do feminino, sem mencionar outras práticas
sexuais que sejam divergentes da norma heterossexual. [...] Qualquer
brasileira/o pode se lembrar facilmente de vários nomes da política nacional
que defendem publicamente causas ligadas aos direitos das minorias étnicas
e raciais, aos direitos da mulher e aos direitos de presidiários/as, mas que se
escondem quando o assunto em pauta é o combate à homofobia (DINIS,
2008, p. 480).

Conforme Rosistolato (2009), “a construção de propostas de intervenção escolar na socialização
afetivo-sexual dos adolescentes promove a redefinição de classificações coletivas referentes aos
papéis sociais tanto da família quanto da escola”. Para o pesquisador, as iniciativas para a criação de
espaços escolares no debate sobre a sexualidade dos adolescentes remontam do início do século XX
e ganham legitimidade com a publicação dos PCN´s. A partir de então a escola ganha legalidade para
desenvolver projetos estruturados a partir de três blocos de conteúdo sendo eles o “corpo” (matriz da
sexualidade), as “relações de gênero” e a “prevenção a doenças sexualmente transmissíveis” em todo
o território nacional.
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A legalidade dos PCN´s, no entanto, não garante uma efetiva abordagem do assunto visto que os
educadores não são/foram preparados em nenhum momento para tratar da questão em sala de aula
ou demais espaços. Almeida (2011) demonstra-nos que os próprios textos do PCN evidenciam a
necessidade de o educador ter acesso à formação específica para tratar de sexualidade na escola, o
que permitiria a construção de uma postura profissional e consciente para a abordagem da temática.

Inúmeros são os documentos publicados na tentativa de orientar educadores quanto à necessidade
de saber lidar com a diversidade sexual. A falta de informação no tocante aos tipos de orientação
sexual atrelada ao preconceito e às diversas formas de discriminação em sala de aula e demais
ambientes de educação informal demonstram a necessidade de formação dos profissionais
incumbidos de conduzir tais temáticas.

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão (SECADI)[2] publica
em maio de 2007, em seu caderno número 4, “Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer
diferenças e superar preconceitos”, uma série de iniciativas capitaneadas pelo MEC com o fim de
combater o preconceito dos educadores no seio do ambiente escolar:

O Governo Federal, em maio de 2004, lançou, em parceria com o movimento
social LGBT, o Programa Brasil sem Homofobia (BSH), cujo plano de ações
situa o direito à educação entre os seus principais eixos. Signatário do
Programa, o Ministério da Educação comprometeu-se a implementar, em
todos os níveis e modalidades de ensino, ações voltadas à promoção do
reconhecimento da diversidade sexual e ao enfrentamento do preconceito, da
discriminação e da violência em virtude de orientação sexual ou identidade de
gênero. Para isso, entre outras ações, a Secad/MEC desenvolveu entre 2005
e 2006 o projeto Formação de Profissionais da Educação para a Cidadania e
Diversidade Sexual, com a finalidade de promover, por meio de cursos de
formação e capacitação, posturas de respeito a todas as diferenças que
constituem a sociedade brasileira, em especial, as relativas à diversidade de
orientação sexual e de identidade de gênero (HENRIQUES, 2007, p. 40).

Mas, se por um lado observamos iniciativas do Ministério da Educação de tentar minimizar a
discriminação de pessoas LGBT em sala de aula, em contrapartida, verificamos que outra esfera de
políticas públicas, a exemplo da Política de Assistência Social, operacionalizada pelo MDS: Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome não possui nenhum tipo de formação profissional no
tocante à diversidade sexual para os trabalhadores que estabelecem contato com o diverso público
que acessa a política de Assistência Social através dos CRAS: Centros de Referência de Assistência
Social. Nestes equipamentos públicos encontram-se, além de trabalhadores/as de cunho
administrativo, profissionais de psicologia, serviço social e educadores/as sociais que desenvolvem
atividades socioeducativas junto a crianças, adolescentes e idosos/as presentes nos grupos de
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

A política nacional de assistência social PNAS/2004 reconhece que a inexistência de debate sobre os
recursos humanos tem dificultado também a compreensão acerca do perfil do servidor da assistência
social, da constituição e composição das equipes, dos atributos e qualificação necessários às ações
de planejamento, formulação, execução, assessoramento, monitoramento e avaliação de serviços,
programas, projetos e benefícios, do sistema de informação e do atendimento ao usuário desta
política.

Além da pouca definição relativa às atividades de gestão pública, afirma o documento que outro
aspecto relevante é o referente ao surgimento permanente de novas “ocupações/funções”. O
dinamismo, a diversidade e a complexidade da realidade social pautam questões sociais que se
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apresentam sob formas diversas de demandas para a política de assistência social e exigem a
criação de uma gama diversificada de serviços que atendam às especificidades da expressão da
exclusão social apresentada para esta política.

Nesse sentido várias funções/ocupações vão se constituindo: monitores/as e/ou educadores/as de
crianças e adolescentes em atividades socioeducativas, de jovens com medidas socioeducativas,
para abordagem de rua, cuidadores/as de idosos/as, auxiliares agentes, assistentes, entre outros.
Tais funções/ocupações necessitam ser definidas e estruturadas na perspectiva de qualificar a
intervenção social dos/as trabalhadores/as. (BRASIL, 2004, p. 53)

Em Novembro de 2009, O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) aprovou a “Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais”, documento que trata dos compromissos a serem cumpridos
pelos/as gestores/as da política de assistência social em todos os níveis, para que os serviços
prestados no âmbito do SUAS (Serviço Único de Assistência Social) produzam seguranças sociais
aos seus usuários, conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se
encontram.

Os CRAS: Centros de Referencia de Assistência Social tem por objetivo dinamizar os serviços da
proteção social básica preconizados na “Tipificação” que tem como base o PAIF (Serviço de Proteção
e Atendimento Integral à Família – PAIF). Este, por sua vez, consiste no trabalho social com famílias,
de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a
ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua
qualidade de vida. (BRASIL, 2009, p. 6).

Entretanto, apesar do caráter protetivo do serviço que é baseado no respeito à heterogeneidade dos
arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias não se verifica na tipificação
nenhuma referência à necessidade de se capacitar os profissionais que mantém contato direto com
crianças e adolescentes dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos oferecidos nos
CRAS. O PAIF, apesar de fundamentar-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a
todas as formas de violência, preconceito, discriminação e de estigmatização nas relações familiares
tem sido posto em prática por muitos profissionais que, a despeito dos profissionais de nível superior,
tem se mostrado despreparados e não receberam nenhum tipo de capacitação para lidar com a
diversidade sexual.

Realizado um paralelo com as políticas públicas de saúde e saindo do âmbito trabalhador para
analisar o que pensam ou como agem os/as usuários/as que buscam atendimento, percebe-se que o
fator preconceito pode ser o desencadeador de uma aversão por parte do/a homossexual em buscar
estes serviços que são oferecidos nos equipamentos públicos. Realizando uma pesquisa sobre o
acesso de lésbicas às unidades de saúde, Barbosa e Facchini (2013) descobriram que “a menor
procura pelos serviços está associada à existência de discriminação, ao despreparo dos profissionais
para lidar com as ‘especificidades’ desse grupo populacional e às dificuldades das mulheres em
revelar a sua homo ou bissexualidade.”

Estar disposto a lidar e discutir a homossexualidade em qualquer ambiente de formação, seja na
educação formal ou em grupos de convivência de educação informal, requer por parte do/a
educador/a uma postura crítica diante do seu fazer profissional. Para Almeida (2011), “se por um lado
alguns grupos defendem a união “educação/sexualidade”, outros mantêm reservas quanto ao papel
da escola na orientação sexual dos alunos. Para o autor:

Acredita-se que essa divergência traz à tona implicações subjetivas da
construção da sexualidade dos educadores: disponibilidade interna em
abordar temas polêmicos permeados de valorações pessoais, temporais e
culturais, em ampliar os espaços de vivências, estabelecendo relações
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extramuros e ainda, em resgatar e discutir o papel da escola e sua concepção
pedagógica (ALMEIDA, 2011, p. 108).

Para Silva e Megid Neto (2006) a educação sexual de crianças e de jovens foi algo que sempre
existiu, mas esteve prenhe de posturas omissas e repressoras deixando em segundo plano um modo
de educação dialogal, humanista e libertário. Para os autores (2006), desde o nascimento da criança
a família imprime o que é permitido ou não em matéria de sexualidade, algo que nem sempre é feito
de modo verbalizado. Sendo assim, ao chegar à escola os/as professores/as repassam consciente ou
inconscientemente noções sobre sexualidade e educação sexual, por meio de verbalizações e/ou
atitudes, noções essas que recebem reforço dos meios de comunicação, podendo ser positivas e
instrutivas ou repressoras e castradoras.

O mesmo se dá nos ambientes de educação informal tais como os Centros de Referência de
Assistência Social, pois além de haver por parte dos/as educadores/as sociais a reprodução,
consciente ou inconscientemente, de aspectos assimilados durante o processo de educação familiar,
não há nenhuma exigência de capacitação, tampouco oferecida qualquer formação que desenvolva
habilidades de lidar com a diversidade sexual.

Outro agravante é o fato de que a exigência mínima para lidar com crianças e adolescentes em
processo de desenvolvimento é apenas o ensino médio da educação regular. Sendo assim, crianças
e adolescentes em processo de formação e desenvolvimento da sexualidade estão sendo conduzidos
por profissionais que não possuem nenhum tipo de formação em requisitos mínimos de conhecimento
acerca da sexualidade humana.

Silva e Megid Neto (2006), em estudo realizado com o objetivo de analisar as produções de
pós-graduação brasileiras sobre formação de professores/educadores para o trabalho com educação
sexual nos vários níveis escolares, identificaram uma série de questões relevantes ao assunto. Para
os autores (2006), diversos são os profissionais e educadores que, pela própria profissão, podem
abordar o tema nas escolas como, por exemplo, os egressos de cursos de Medicina, de Enfermagem,
de Psicologia e de Serviço Social. Levando-se em conta a responsabilidade dos futuros profissionais
que irão atuar com um público bastante diverso em seu exercício diário, os estudiosos chegaram à
conclusão de que é pequena a quantidade de pesquisas que subsidiam práxis no tocante à questão
educação sexual. Além disso, algumas pesquisas analisadas por Silva e Megid Neto (2006)
apontaram os limites ou dificuldades para a implantação da Educação Sexual nas escolas. Para os
autores o fator mais relevante é a falta de preparo dos profissionais, cujas causas podem estar
relacionadas a fatores pessoais, científicos, institucionais ou oficiais e, nesse último caso gerados por
programas de políticas públicas insuficientes para garantirem a formação continuada para a
abordagem da temática.

Os professores/educadores encontram dificuldades em trabalhar a partir dos
saberes dos alunos, pois os percebem como objetos de suas ações. A
preocupação não está em ouvi-los, mas em transmitir-lhes informações.
Outros profissionais preocupam-se em controlar ou cercear a sexualidade dos
educandos. Relatos de posturas indicam que os professores/ educadores não
conseguem lidar com a sexualidade infantil, têm dificuldades com o
homossexualismo e as relações de gênero e tendem a abordar a Educação
Sexual de forma desigual para ambos os sexos, perpetuando com essa prática
a discriminação e os estereótipos. Apesar disso, alguns profissionais
revelam-se dispostos a manter uma relação de diálogo e confiança com os
alunos. Tais posturas e práticas acabam por levar a uma visão reducionista e
simplificadora sobre sexo, privilegiando um enfoque biologicista e higienista,
em que predomina o discurso do medo e da doença, sem dar amplitude à
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questão da sexualidade. Várias pesquisas apontam que os
professores/educadores são favoráveis à inclusão da Educação Sexual nos
cursos de formação inicial e reconhecem a necessidade de ações e
intervenções educativas que lhes possibilite reverem seus conceitos e
preconceitos (SILVA E MEGID NETO, 2006, p. 193).

Dentre os aspectos que representam as maiores dificuldades enfrentadas por parte dos
professores/as e educadores/as, tão relevante quanto a falta de informação/capacitação é a
dificuldade, por parte dos/as profissionais da educação e da assistência social, de lidar com a
diversidade sexual. Em projeto intitulado “Educando para a Diversidade”, França e Rabelo (2012)
compartilham a experiência de um trabalho desenvolvido com jovens de escolas públicas estaduais e
Centros de Referência de Assistência Social da cidade de Aracaju. O projeto, segundo as autoras,
constitui-se numa experiência inovadora no que tange ao debate e intervenção acerca da
não-discriminação pela identidade de gênero e orientação sexual. Durante a sistematização das
experiências adquiridas com a realização do trabalho as autoras demonstraram que a luta pelos
direitos humanos e pelo combate à homofobia é possível a “qualquer educador/a, contemplando uma
proposta político-metodológica de uma experiência que já mostra resultados em uma variada camada
de atores/atrizes sociais”.

Entende-se, assim, que o processo educativo adquire diferentes contornos e
pode, como foi o caso do projeto, associar conhecimentos à conquista do
direito de se relacionarem socialmente, ou seja, de estabelecerem vínculos
sociais e, mesmo que ainda timidamente, uma identidade coletiva que vem
inclusive operando na construção de uma solidariedade entre os participantes.
Emerge, nesse sentido, a necessidade de coletivizar cada vez mais ações,
criando campos de discussão para que, num processo contínuo, a sociedade,
em especial o movimento LGBT, se apropriem de uma das mais importantes
formas de inserção, que é a sua inscrição no espaço efetivamente público,
para que as questões relacionadas à exclusão LGBT´s sejam debatidas e
defendidas por aqueles que a vivenciam cotidianamente (FRANÇA E
RABELO, 2012, p. 29).

Diante da dificuldade, portanto, de lidar com o tema e com a questão da diversidade sexual, o silêncio
e o não reconhecimento de que o assunto é algo presente na vivência cotidiana de alunos/as pode
demonstrar uma forma dissimulada de preconceito por parte de educadores/as. Dinis (2011)
afirma-nos que esse silenciamento pode ser interpretado como omissão quando aparecem casos de
violência física ou verbal sofrida por estudantes que expressam sua diferença sexual e de gênero, e
que é compartilhado pelas/os professoras/es que evitam discutir o tema da diversidade sexual e de
gênero nas escolas. [3] Louro apud Dinis (2011) afirma-nos que “ao não falar a respeito deles (gays) e
delas (lésbicas), talvez se pretenda ‘eliminá-los’, ou, pelo menos, se pretenda evitar que os alunos e
as alunas ‘normais’ os/as conheçam e possam desejá-los/as. Aqui, o silenciamento - a ausência da
fala - aparece como uma espécie de garantia da ‘norma’.[4]

2.2 METODOLOGIA

Esta pesquisa é um estudo qualitativo que se aplica à análise das percepções e opiniões, produto das
interpretações do que se sente e se pensa acerca da homossexualidade e do modo de vida das
pessoas homossexuais. A mesma possui caracteres exploratório, descritivo e explicativo visto que
busca uma maior familiarização com a temática sexualidade em Centros de Referência de Assistência
Social. Conforme Minayo (1996), por pretender compreender e explicar a questão de investigação, a
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pesquisa aprofunda-se no mundo dos significados, crenças e valores dos sujeitos.

Além disso, busca identificar e descrever as variáveis que estão relacionadas às concepções de
homossexualidade por parte dos trabalhadores do CRAS Madre Tereza de Calcutá.

Os meios empregados para a realização da pesquisa foram uma revisão bibliográfica acerca do
assunto seguida de uma pesquisa de campo que ocorreu por meio de aplicação de questionários e
entrevistas semi-estruturadas. Tais métodos foram utilizados tendo em vista que a pesquisa foi
realizada apenas no CRAS Madre Tereza de Calcutá e a aplicação de questionários com perguntas
fechadas (de múltipla escolha) e perguntas abertas, previamente elaboradas, facilitou a coleta dos
dados e sua posterior sistematização e análise.

Não foram identificadas limitações metodológicas para a realização da pesquisa visto que os
questionários e entrevistas puderam ser aplicados nos turnos matutino e vespertino no próprio CRAS
e os profissionais encontrados em todos os dias da semana neste equipamento público. Além disso, a
metodologia do tipo “estado da arte” que sistematiza e avalia a produção em determinada área do
conhecimento num período previamente estabelecido tende a facilitar a dinamização dos fatores que
se pretende avaliar (MEGID NETO, 1999, p.187). Apregoa-nos, Baptista (1999) que este tipo de
pesquisa permite ao pesquisador a elaboração de uma síntese de maneira mais simples por possuir
característica quali-quantitativa em que a análise qualitativa dos dados quantitativos busca “uma
síntese unificadora do conhecimento”. Para Gamboa (1987), esse tipo de pesquisa dá maior
visibilidade à produção por permitir uma reflexão crítica sobre a mesma facilitando o acesso e a
utilização das experiências realizadas.

Não foi realizado nenhum tipo de critério de seleção dos profissionais que participaram da pesquisa.
O público-alvo ao qual os questionários e entrevistas foram aplicados foi dividido em quatro grupos:
Grupo 1 - composto por três educadores sociais; Grupo 2 - composto por duas assistentes sociais e
uma psicóloga, grupo denominado Equipe Técnica; Grupo 3 - composto por duas auxiliares de
serviços gerais e o Grupo 4 - composto por profissionais que desenvolvem trabalhos administrativos,
sendo eles duas auxiliares administrativas e uma cadastradora. A cada profissional foi aplicado um
questionário com perguntas objetivas e subjetivas, feita uma entrevista semi-estruturada e cada ação
não excedeu o tempo de 20 minutos por pessoa.

Inicialmente foi explicado aos entrevistados o objetivo da pesquisa e detalhadas todas as questões
que compuserem o questionário. Em seguida, as entrevistas foram realizadas individualmente em
sala reservada e em horário previamente agendado com cada um dos entrevistados.

Os dados adquiridos na pesquisa foram tabulados e verificaram-se as tendências em termos
percentuais das escolhas que foram feitas pelos pesquisados. Os resultados foram confrontados com
o material teórico utilizado para fundamentar a pesquisa a fim de legitimar as produções textuais já
existentes ou contestá-las para produzir novos conhecimentos acerca do assunto.

2.3 CONHECENDO A PERCEPÇÃO DOS TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dentre os/as profissionais que lidam diretamente com crianças, adolescentes e idosos/as que
frequentam as atividades socioeducativas, denominados/as educadores/as sociais, identificou-se,
com o desenvolvimento da pesquisa, que nenhum membro deste grupo possuía idade maior do que
30 anos e que, não obstante fosse requisito mínimo possuir o nível médio de ensino para o
desempenho da função, 67% deles possuíam nível superior completo e 33% estavam em vias de
conclusão do curso de graduação. Não foi possível perceber no discurso de nenhum/a educador/a
qualquer resistência em desenvolver trabalhos com pessoas homossexuais, visto que todos/as, em
suas relações pessoais, relataram possuir amigos/as LGBT´s com quem convivem de maneira cordial
e respeitosa.
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Declararam, ainda, não enfrentar nenhum tipo de empecilho para estabelecer um vínculo de amizade
com pessoas que se declaram homossexuais por acreditarem que não há relação entre o caráter de
um indivíduo e a sua sexualidade. Todos/as deste grupo foram unânimes ao assegurar que
homossexuais não devem ser tratados de maneira desigual aos heterossexuais e que, além disso,
não deveriam ser alvo de nenhum tipo de discriminação.

No tocante ao fator religião, as respostas fornecidas pelos/as educadores/as durante a pesquisa não
manifestaram nenhum quesito que evidenciasse fundamentalismo religioso, sobretudo a visão
fundamentalista cristã no tocante aos assuntos relacionados à homossexualidade, visto que 67%
declararam-se evangélicos e 33% católicos. O fato chama à atenção porque, não obstante estes
pesquisados houvessem declarado professar religiões que não aceitam o casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo e que dizem aceitar o homossexual, mas não a homossexualidade, os
dados analisados contrariam a visão de Schiavo e Silva (1997) sobre o assunto. Para os autores, as
normas e os comportamentos que estão ligados à questão da sexualidade no contexto
socio-histórico-cultural sempre foram norteados por valores e princípios religiosos.

Entretanto, ao longo de toda a pesquisa percebeu-se que a perspectiva que os/as educadores/as
possuem acerca da diversidade sexual diverge das proposições dos segmentos religiosos que os
trabalhadores declararam professar, segmentos estes que consideram a homossexualidade algo
antinatural.

Algumas variáveis identificadas neste grupo e que mereceram destaque em relação aos demais
grupos pesquisados foram as variáveis “nível de escolaridade” e “tipo de formação”. Um/a dos/as
educadores/as formado/a nos cursos de Pedagogia e Letras e outro/a em vias de formação em
Bacharelado em Geografia, quando questionados acerca da natureza da homossexualidade, dentre
todos os profissionais entrevistados no CRAS foram os únicos que afirmaram com precisão o que
atualmente se entende por homossexualidade nas ciências naturais e sociais. Estes colaboradores
referiram-se ao fator genética para se reportar à homossexualidade enquanto algo inerente à natureza
humana considerando-se os aspectos biológicos e não apenas os comportamentais. O educador
social que possui formação em Pedagogia, denominado “Educador Social 2”, afirmou ter estudado
noções de sexualidade humana no período de graduação e isto foi evidenciado durante o
desenvolvimento da pesquisa.

Deste modo, os fatores “nível de escolaridade” e “tipo de formação” podem ter exercido influência no
desenvolvimento de uma concepção de homossexualidade que está em consonância com a
concepção científica acerca do assunto, na visão de Lomando e Wagner (2009), e que não se
coaduna com a visão arcaica e, em diversos aspectos, preconceituosa, ainda presente no senso
comum.

Houve unanimidade, por parte dos/as educadores/as sociais, em afirmar que uma iniciativa importante
para acabar com o preconceito em relação às pessoas homossexuais seria a informação acerca do
assunto que deveria ser transmitida à população por meio de campanhas de conscientização e de
respeito aos valores humanos. Um/a pesquisado/a sugeriu a introdução, na educação básica, de
discussões sistemáticas, entre crianças e adolescentes, que favorecessem a diminuição do
preconceito em relação ao público LGBT. Este/a educador/a, denominado “Educador Social 1”, ainda
que não tenha feito referência direta ao programa do Governo Federal, denominado “Brasil sem
Homofobia” (BSH), lançado em maio de 2004, mostrou-se estar alinhado com as proposições do
mesmo, cujas ações estão voltadas à promoção do reconhecimento da diversidade sexual e ao
enfrentamento do preconceito.

Outro elemento que confirmou a visão dos/as educadores/as sociais quanto à possibilidade de
redução do preconceito foi o fato de todos/as concordarem que a pessoa homossexual deve assumir
publicamente sua orientação sexual por acreditarem que esconder a sua sexualidade pode ser
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prejudicial por não contribuir com a diminuição da discriminação.

“Sim. Acho até admirável tal conduta em razão da coragem de assumir perante uma sociedade
preponderantemente preconceituosa.” (Educador Social 1)

“Sim, pois acredito que esse sentimento de esconder das pessoas é prejudicial a ela mesma.”
(Educador Social 3)

Dentre todos os grupos pesquisados, os/as educadores/as sociais constituíram o grupo mais otimista
em relação à diminuição do preconceito na sociedade e à promoção do respeito às diferenças. No
entanto, assim como os demais entrevistados de outros grupos, ressaltaram a dificuldade da
eliminação de atitudes preconceituosas.

“Acabar (com o preconceito) é um termo muito complexo para o assunto, mas para minimizar seria
interessante que fosse introduzida na educação básica alguma forma de discussão com os alunos a
fim de diminuir o número de adolescentes e jovens preconceituosos.” (Educador Social 1)

“Não sei se acabar, mas orientação é importante para que todos respeitem.” (Educador Social 2)

“Políticas de conscientização e respeito aos valores humanos.” (Educador Social 3)

O segundo grupo de profissionais pesquisados foi o de colaboradores de nível superior, chamado
nesta pesquisa de Grupo 2 e denominando no CRAS de Equipe Técnica, composto por psicólogos e
assistentes sociais.

A variável que mais chamou atenção em relação a estes profissionais foi o fato de todos
considerarem a homossexualidade como uma opção ou escolha do indivíduo e não uma orientação
sexual, conforme apontam os mais recentes estudos acerca da sexualidade humana.

Nunes e Ramos (2008) ao realizarem uma pesquisa sobre homossexualidade humana nas áreas da
biologia e da psicologia afirmam que é um tanto vago considerar a homossexualidade como a
preferência sexual por indivíduos do mesmo sexo já que o termo “preferência” pode conotar a
tendência a escolher, optar, e acaba não incluindo os processos biológicos e psico-culturais que
podem determinar esta “escolha”.

A Organização Mundial de Saúde, OMS (2000), ao relatar que, ainda que pesem sobre a escolha
homossexual sérios condicionamentos preconceituosos, a sexualidade é o resultado da interação de
fatores biológicos, psicológicos, socioeconômicos, culturais, éticos e religiosos ou espirituais, ou seja,
ser homossexual não é opcional, todavia, manter relacionamentos homossexuais, isto sim, implica em
escolha de vida e aceitação.

Por possuírem a graduação em Serviço Social ou Psicologia, a desatualização por parte dos
profissionais deste grupo acerca da temática sexualidade humana, sobretudo a homossexualidade,
sinaliza algum tipo de lacuna em sua formação ou a evidenciação, durante a pesquisa, de que o
entendimento que estes possuem não é condizente com os estudos mais atualizados acerca do
assunto. Este fenômeno corrobora a visão de Silva e Megid Neto (2006) que apontam como limites ou
dificuldade de compreender a temática homossexualidade a falta de preparo dos/as profissionais,
cujas causas podem estar relacionadas a fatores científicos, pessoais, institucionais ou oficiais.

Esta categoria de profissionais mostrou-se menos esclarecida com relação à temática
homossexualidade do que os/as profissionais que compõem o grupo de educadores/as sociais, cujo
requisito mínimo para atuação é o nível médio de ensino. Neste sentido, não obstante a equipe
técnica e o grupo de educadores/as sociais possuírem em quase sua totalidade o nível superior de
ensino, foram estes últimos os que demonstraram na pesquisa possuir maior compreensão acerca da
homossexualidade humana e da diversidade sexual.
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Ao ser questionado/a sobre o que entende por homossexualidade, um/a profissional de nível superior
que atua no CRAS relata: “Acredito que (a homossexualidade) seja uma opção sexual, embora depois
que o assunto foi tratado de forma natural, aumentou o número de homossexuais” (Profissional de
Nível Superior 2).

A fala deste/a profissional leva-nos a concluir que, sendo a pessoa homossexual alvo de preconceito,
a abertura do tema na mídia e em outros espaços de discussão teria de algum modo contribuído para
que mais homossexuais se sentissem à vontade para revelar publicamente sua orientação sexual. O
“aumento” do número de homossexuais a que se refere o/a profissional entrevistado/a reflete, desta
forma, o quantitativo de pessoas que se encorajou para revelar sua orientação sexual publicamente e
não um aumento no número de homossexuais como o/a entrevistado/a afirmou.

Além disso, outra peculiaridade deste discurso é o entendimento de que talvez não seja interessante
falar com naturalidade sobre a temática homossexualidade visto que, por se tratar de uma escolha do
indivíduo, falar abertamente sobre o assunto poderia induzir muitas pessoas a optarem por esse
comportamento que ainda é tido como socialmente inaceitável.

Um fato curioso foi o de estes/as mesmos/as profissionais estarem incluídos num grupo de faixa
etária maior que o de educadores sociais e menor que o grupo de auxiliares de serviços gerais, tendo
demonstrado, em suas respostas, uma miscelânea entre as visões que os dois grupos possuem
acerca da temática.

Uma variável que se destacou neste segundo grupo, por ser composto de profissionais que trabalham
nos CRAS especificamente com a promoção e garantia de direitos, foi o fato de estes/as
trabalhadores/as reconhecerem que se faz necessária a implementação de políticas públicas que
permitam o acesso do público LGBT aos serviços oferecidos pelo setor público de modo geral.

A análise da variável ‘políticas públicas’ nos permitiu inferir que, apesar de os/as profissionais de nível
superior não terem evidenciado uma compreensão acerca da homossexualidade de acordo com a
visão científica da atualidade, todos/as foram unânimes em concordar que, no tocante à promoção de
direitos e ao exercício da cidadania, todas as pessoas, independente de sua orientação sexual,
devem ser tratadas de modo igualitário.

Ao analisar o histórico familiar destes profissionais identificou-se que os pais de todos os/as
pesquisados/as aquiescem quanto a considerar a homossexualidade algo errado. Não obstante em
1975 a Associação Americana de Psicologia já tenha situado a homossexualidade dentro das
orientações sexuais e não entre os distúrbios e doenças psicológicas e a Organização Mundial de
Saúde (OMS) tenha substituído o termo homossexualismo por homossexualidade, a partir de 1986,
uma das entrevistadas utilizou o termo arcaico em uma de suas respostas.

“Meus pais não concordam com o homossexualismo.” (Profissional de Nível Superior 1)

“Dizem que é safadeza, mas nunca os vi destratando nenhum homossexual.” (Profissional de Nível
Superior 2)

O discurso do/a Profissional de Nível Superior 2 leva-nos a crer que, não obstante os genitores da
entrevistada considerarem a homossexualidade como algo errado (safadeza), ainda assim, as
pessoas homossexuais poderiam se considerar premiadas por não haverem sido “destratadas”, ou
seja, tratadas com discriminação. Deste modo, estando os pais do/a profissional inseridos num
contexto de heteronormatividade, percebe-se na fala da mesma uma conotação preconceituosa ao
considerar o respeito às diferenças como um ato de indulgência e comiseração.

Este grupo, em relação ao grupo de educadores sociais, mostrou-se mais pessimista em relação à
eliminação do preconceito na sociedade. Apesar de os/as profissionais terem evidenciado durante a
entrevista que a homossexualidade é uma escolha pessoal que não está associada à natureza do
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indivíduo, 67% dos entrevistados afirmaram que o preconceito nunca deixará de existir por ser algo
inerente à natureza humana. O resultado da análise é curioso por nos fazer refletir sobre a
não-consideração da homossexualidade como algo natural, e sim, opcional e comportamental.
Entretanto, o preconceito, por sua vez, foi visto como algo que já faz parte da natureza do indivíduo e
do qual ele nunca poderá se desvencilhar.

“Desculpe-me a sinceridade, mas acredito que o preconceito nunca deixará de existir. Contudo, com
educação de qualidade, poderemos ampliar a visão de mundo para diminuí-lo.” (Profissional de Nível
Superior 1)

“Todas as formas de preconceito nunca deixarão de existir, pois é natural do ser humano julgar o
outro, o diferente.” (Profissional de Nível Superior 2)

Justifica-se, deste modo, o preconceito, mas não a homossexualidade. Esta premissa nos possibilita
inferir que não apenas a intolerância sexual, mas diversas outras formas de intolerância encontram
espaço na própria sociedade para continuarem existindo, pautadas, sobretudo, em argumentações
que são reproduzidas entre gerações no seio da família e em outros espaços sociais como a escola,
os ambientes religiosos, etc.

Neste grupo de profissionais da equipe técnica do CRAS, 100% afirmaram que a família e a religião
foram determinantes para a construção de um conceito sobre a homossexualidade. Dentre os/as
entrevistados/as, 67% declararam-se evangélicos/as e 33% disseram que não professam nenhum tipo
de religião. Após realizar uma comparação entre as respostas dos profissionais com a perspectiva
fundamentalista das religiões supracitadas acerca da homossexualidade não foi possível perceber
nenhuma paridade entre princípios religiosos cristãos acerca da temática homossexualidade com as
respostas fornecidas pelos/as pesquisados/as.

O terceiro grupo de entrevistados/as, o grupo de Auxiliares de Serviços Gerais, apresentou a maior
‘faixa etária’ e o menor ‘índice de escolaridade’ em relação aos demais. Quando este grupo teve suas
respostas comparadas com o grupo de educadores/as sociais, evidenciou-se que houve uma relação
entre a concepção que se tem de homossexualidade e a faixa etária. Os/as auxiliares de serviços
gerais possuíam mais de 50 anos de idade e formaram uma concepção sobre a homossexualidade
num período eivado de preconceitos e de falta de informação sobre o assunto. Dentre os/as
entrevistado/as, um/a era analfabeto/a e o/a outro/a possuía o ensino fundamental incompleto
enquanto que no grupo de educadores/as sociais 67% possuíam nível superior completo e 33%
estavam prestes a concluir. Quando questionadas acerca do modo como construíram o conceito
acerca da homossexualidade, ambo/as responderam que o que sabiam haviam aprendido na rua e na
religião de modo que um/a do/as entrevistado/as considera a homossexualidade como uma doença.

Comparando este grupo com os demais grupos entrevistados, verificou-se que o baixo índice de
escolaridade associado à faixa etária do/as entrevistado/as reflete um conjunto de concepções no
tocante à homossexualidade e ao modo como a pessoa vê o homossexual que é antagônico ao
entendimento científico e arraigado de considerações dotadas de preconceito.

Outro aspecto curioso foi o fato de que os/as profissionais entrevistados/as tiveram respostas
semelhantes quando afirmaram que não tiveram nenhum tipo de educação familiar no tocante a
assuntos de sexualidade, pois ambos/as perderam um dos genitores quando ainda crianças e foram
criados/as por outras pessoas.

“Eu não tive nenhum tipo de formação familiar, pois nunca tive pai e minha mãe morreu quando eu
tinha oito anos. Minha infância foi muito sofrida e fui criada por diversas pessoas.” (Auxiliar de
Serviços Gerais 1)

“Eu não tive infância, pois fui criada pela minha avó como se fosse num regime militar e não tive
direito de brincar nem de falar nada.” (Auxiliar de Serviços Gerais 2)

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/homossexualidade_direitos_e_cidadania_a_concepcao_dos_trabalhador.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.14-21,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Ainda que os/as pesquisados/as deste grupo não tenham apresentado evidências de que houvessem
recebido algum tipo de esclarecimento sobre o assunto de modo formal, para Silva e Megid Neto
(2006) a educação sexual de crianças e de jovens foi algo que sempre existiu, mas esteve prenhe de
posturas omissas e repressoras e de modo que a educação dialogal foi sempre deixada em segundo
plano. A família da criança ou os responsáveis pela sua criação, desde o nascimento, imprime o que é
permitido ou não em matéria de sexualidade, algo que nem sempre é feito de modo verbalizado.

Quando questionados/as sobre o modo como reagiriam se soubessem que um membro familiar
declarou-se homossexual, as respostas dos/as entrevistados/as demonstraram que, apesar de
haverem declarado aceitar normalmente um/a homossexual na família, os discursos revelam certo
descontentamento e uma camuflagem do preconceito por parte destes/as. A análise de um/a dos/as
profissionais entrevistados/as, Auxiliar de Serviços Gerais 1, leva-nos a crer que dentre diversas
possibilidades de destino, a homossexualidade talvez não seja a pior delas.

“Nada demais, melhor do que ser ladrão.” (Auxiliar de Serviços Gerais 1)

A comparação entre o/a homossexual e o ladrão aparece como uma tentativa de demonstrar que,
sendo ambas as posturas desaprovadas socialmente, ainda assim, dos males o menor.

O/a profissional denominado nesta pesquisa de Auxiliar de Serviços Gerais 2, demonstra, em sua
fala, que a aceitação da pessoa homossexual ocorre, não de modo espontâneo, mas em função de
não concordar com o abandono do familiar homossexual.

“Na família já teve e eu aceitei. Não é o que a gente quer, mas não pode abandonar.” (Auxiliar de
Serviços Gerais 2)

A homossexualidade, deste modo, aparece como um estorvo por quem se vê ‘obrigado’ a aceitar o
homossexual, tendo ficado claro que esta experiência ‘não é o que não se quer’ ou se esperava para
o familiar.

Quando questionados/as sobre o que poderia ser feito para acabar com o preconceito em relação a
pessoas homossexuais, um/a dos/as entrevistados/as respondeu que o preconceito nunca vai deixa
de existir.

“Não existe nada que possa acabar com o preconceito, nem contra negros nem contra homossexuais.
A pessoa finge que aceita, mas não aceita.” (Auxiliar de Serviços Gerais 2)

Apesar de ter feito referência à ‘pessoa’ como sendo “o outro”, “um terceiro” que tem uma opinião
divergente da sua, percebe-se que o grupo de auxiliares de serviços gerais, dentre todos/as os/as
pesquisados/as, foi o que mais apresentou discursos que, inconscientemente (como é a verdadeira
natureza do preconceito), confirmaram uma postura preconceituosa acerca da homossexualidade. Em
relação aos demais grupos de entrevistados/as, este foi o único que não afirmou ter recebido
abertamente qualquer tipo de informação na família e na escola sobre a temática sexualidade
humana, mas ainda assim não deixou de trazer a percepção que possuíam do assunto.

O quarto e último grupo de profissionais entrevistados/as foi o grupo de colaboradores/as que
realizam trabalhos administrativos no CRAS composto por dois/duas auxiliares administrativos/as e
um/a cadastrador/a. Verificou-se, dentre estes/as profissionais, que 33% possuíam nível superior de
escolaridade e 67% nível médio. Foi curioso perceber que 100% concordaram que a
homossexualidade deve ser considerada algo normal e que, ainda assim, se tratava uma opção feita
pelo próprio indivíduo.

Neste grupo também não foram identificadas variáveis que confirmassem qualquer tipo de
preconceito voltado para pessoas homossexuais. A maior parte de seus componentes afirmou que o
aprendizado sobre o tema ocorreu por conta própria ou com a família indicando esta como o fator
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mais determinante na formação de um conceito sobre homossexualidade.

Responsável pelo acolhimento inicial de todos/as os/as usuários/as que acessam a Política Pública de
Assistência Social, este grupo concorda que homossexuais ainda sofrem preconceito ao buscarem
atendimento em órgãos públicos devido ao machismo ainda presente na sociedade e à discriminação.
Quando questionados/as sobre o que deveria ser feito para diminuir o preconceito, 33% acha que é
difícil acabar com o mesmo e 67% concordam que mais esclarecimento e capacitação para os
profissionais são imprescindíveis para redução de intolerância à diversidade sexual. Nenhum/a dos/as
entrevistados/as afirmou ter recebido capacitação para lidar com o público LGBT no serviço público.

A visão deste quarto grupo reflete de algum modo o reconhecimento por parte da Política Nacional de
Assistência Social (PNAS/2004) de que a inexistência de debate sobre os recursos humanos dificulta
a compreensão acerca do perfil do servidor da assistência social, da constituição e composição das
equipes, dos atributos e qualificação. Os resultados da pesquisa não demonstraram nenhum aspecto
homofóbico por parte de nenhum/a dos/as profissionais entrevistados/as nem prejuízo ao
desdobramento dos serviços oferecidos no CRAS foi identificado nas entrevistas. No entanto,
segundo Barbosa e Facchini (2013) boa parte da bibliografia que trata sobre o acesso da comunidade
LGBT aos serviços públicos enfatiza a relação entre homofobia e menor acesso aos serviços.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a sistematização de todos os dados, os resultados indicaram uma tendência de os membros
pertencentes a cada grupo possuírem respostas semelhantes entre si. Os grupos presentes no CRAS
e que possuem o maior ‘nível de escolaridade’ e menor ‘faixa etária’, educadores/as sociais e equipe
técnica, concordam, a grande maioria de seus membros, que assumir a orientação sexual
publicamente é um fator importante para a eliminação do preconceito. Contudo, esta análise não deve
obscurecer o entendimento de que a discriminação continua existindo em diversos aspectos, sendo o
‘debate’ e o ‘tratar abertamente a questão’ possibilidades interessantes e apontadas pelos
entrevistados como necessárias ao enfrentamento do preconceito.

Os/as educadores/as sociais demonstraram possuir um conceito acerca da homossexualidade mais
alinhado com os estudos científicos atuais, mas declararam que não são/foram preparados em
nenhum momento para tratar da questão nos espaços de educação informal. Os resultados do estudo
sugerem uma articulação entre as Políticas Públicas de Educação e de Assistência Social. Um
diálogo entre o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) com o Ministério da
Educação e Cultura (MEC) que passou a estimular projetos de orientação sexual nas escolas
incluindo a temática nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) proporcionaria à Política de
Assistência Social uma melhoria da qualidade de seus serviços pautada no respeito às diferenças e à
diversidade sexual. Demonstra-nos Almeida (2011) que os próprios textos dos PCN´s evidenciam a
necessidade de o/a educador/a ter acesso à formação específica para tratar de sexualidade na
escola, o que permitiria a construção de uma postura profissional e consciente para a abordagem da
temática.

Percebeu-se que os fatores ‘faixa etária’ e ‘preconceito’ foram diretamente proporcionais por terem se
mostrado equivalentes quando feita a comparação entre as respostas fornecidas pelos mais jovens e
os de maior idade do CRAS. Os/as educadores/as sociais são os que possuem menor faixa etária e
mostraram-se mais informados não se evidenciando nenhum discurso preconceituoso quando
comparados ao grupo de auxiliares de serviços gerias que, possuindo maior faixa etária, discorreu em
alguns momentos de forma preconceituosa em relação aos primeiros. Não é possível afirmar que o
‘preconceito’, cujas raízes são as mais variadas possíveis, possui uma relação direta apenas com a
variável ‘faixa etária’, visto que o fator idade esteve imbricado com algumas outras variáveis tais como
‘tipo de educação familiar’ e ‘nível de escolaridade’.
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Os fatores ‘nível de escolaridade’ e ‘informação sobre a homossexualidade’, por sua vez, quando
comparados comprovaram resultados que se mostraram inversamente proporcionais. Os profissionais
com maior índice de escolaridade presentes nos Grupos 1 e 2, o de educadores sociais e dos
profissionais de nível superior, ainda que com algumas evidências de falta de informação,
mostraram-se maior compreensão sobre a sexualidade humana e a diversidade sexual do que o
grupo de auxiliares de serviços gerais que é o que possui o menor, ou nenhum índice de
escolaridade, tendo apresentado indícios de preconceito, principalmente, falta de informação, na
maioria das respostas.

Considerando-se que os colaboradores de nível superior são os que deveriam possuir informações
mínimas sobre aspectos da sexualidade humana e da diversidade sexual adquiridos no período de
graduação, percebeu-se que os/as profissionais de psicologia e serviço social não demonstraram
conhecimento satisfatório sobre a temática homossexualidade, não obstante não ter sido evidenciado
nos resultados da pesquisa nenhum aspecto que denotasse preconceito ou dificuldade de se lidar
com o público LGBT.

Identificou-se em todos os grupos de profissionais pesquisados no CRAS uma demanda por
treinamento ou capacitação específicos para lidar com os usuários da Política de Assistência social
que são LGBT´s. Todos se mostraram aversivos às expressões preconceituosas utilizadas para se
referir a homossexuais relatando não concordar com termos pejorativos e constrangedores pelo fato
de os mesmos reforçarem o preconceito sexual.

Apesar de nenhum outro profissional do CRAS, excetuando-se os/as profissionais de nível superior,
haver sido capacitado para trabalhar com a diversidade sexual no desempenho de suas funções,
“conscientemente” nenhum/a pesquisado/a revelou aversão ou resistência de trabalhar, atender ou
conviver com pessoas homossexuais. As suas concepções acerca da temática homossexualidade,
segundo os mesmos, não interferem nos trabalhos desenvolvidos nas atividades socioeducativas nem
no atendimento aos/às usuários/as que acessam a Política de Assistência Social, não importando a
forma como estes manifestam a sua sexualidade, seja qual for a orientação sexual ou identidade de
gênero que possuam.

No entanto, não obstante ter sido possível perceber que os resultados da pesquisa apontam para um
posicionamento ético e respeitoso dos trabalhadores do Centro de Referência de Assistência Social
em relação às pessoas homossexuais, considera-se que a falta de conhecimento sobre o assunto
diversidade sexual e/ou a carência de capacitação/reciclagem dos profissionais quanto ao mesmo, é
um forte indicativo de possível desencadeamento de violação de direitos.

A falta de formação/capacitação é o consentimento de que trabalhadores presentes na linha de frente
dos equipamentos públicos atendam usuários LGBT´s sem o mínimo de conhecimento sobre a
diversidade sexual admitindo, desta forma, que usuários não enquadrados nos padrões da
heteronormatividade, não raras vezes, sejam acolhidos de forma preconceituosa e discriminatória que
não legitima a acessibilidade dos mesmos a uma política pública de direitos.
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[1] O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Madre Tereza de Calcutá fica localizado na
Rua D, S/N, Largo da Aparecida, Bairro Jabotiana, no município de Aracaju (SE) e funciona de
segunda à sexta-feira das 07h00min às 17h30min. Este equipamento público é vinculado à SEMFAS
(Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social) e responsável pela implementação da
Política de Assistência Social do Município de Aracaju. Cerca de 900 famílias circunscritas à área de
abrangência do CRAS estão cadastradas neste órgão onde são realizados diariamente acolhimentos,
cadastramentos e recadastramentos dos usuários no Cadastro Único (CadÚnico), regulamentado pelo
Decreto 6.135/07, e o desenvolvimento de atividades socioeducativas com crianças, adolescentes e
idosos. Além disso, o CRAS Madre Tereza de Calcutá concede alguns benefícios sociais conforme
previsto no artigo 22 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O CRAS á atuante em nível de
Proteção Social Básica cujo objetivo precípuo é prevenir situações de riscos por meio do
desenvolvimento de potencialidades, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, sendo
destinado a todos aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social, proveniente da pobreza,
privação e/ou fragilização de vínculos familiares afetivos, bem como de pertencimento social, ou seja,
todos os que fazem parte de grupos discriminados socialmente. Para tanto são desenvolvidos
serviços, programas e projetos que visam o acolhimento, convivência e socialização de famílias e de
indivíduos que precisem dos serviços oferecidos por esta política pública. São realizados em média
190 atendimentos mensais e o CRAS conta atualmente com 90 crianças e 100 idosos participantes
dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

[2] A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) em
articulação com os sistemas de ensino implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização
e educação de jovens e adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação
especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. O
objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado a
valorização das diferenças e da diversidade, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos
e da sustentabilidade sócio-ambiental visando a efetivação de políticas públicas transversais e
intersetoriais.

[3] Em 2013 uma apostila de Física do 3° ano do ensino médio de uma escola cearense causou
indignação na comunidade gay de Fortaleza. O motivo é uma ilustração que mostra a figura de dois
meninos como símbolo de ‘repulsão’, numa explicação sobre as propriedades dos prótons e elétrons.
Na mesma ilustração, também aparece um desenho de duas meninas com a palavra ‘repulsão’ ao
lado. Para ilustrar o principio da atração, o material didático do colégio particular Farias Brito mostra
as figuras de um menino e uma menina. Considerando o material como homofóbico, a Associação
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Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABLGBT) quer que o Ministério
Público Estadual e Ministério de Educação analisem o material. Disponível em: .

[4] Em 2009, o professor de inglês Márcio Barros foi expulso da escola onde ensinava na cidade de
Brazlândia no Distrito federal por ter usado a música lésbica “I Kissed a Girl”, de Katy Perry, em sala
de aula. O docente foi demitido, de acordo com a coordenação da escola, por ter feito apologia à
homossexualidade. A música de Katy Perry fala de uma mulher que beijou a outra e gostou.
Disponível em: .
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