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Editorial

As pessoas da Geração Z são conhecidas como conectadas. 
Essa conexão está para além do uso exclusivo da rede mun-
dial de computadores com o uso da internet. A conexão se dá 
de forma global, a partir da compreensão do próprio conceito 
sobre World Wide Web (www), criada na década de 90 por 
Tim Berners-Lee. Existe, o que podemos chamar de rede de 
conectividades. E nesta rede, o sujeito se interconecta, simulta-
neamente, com distintas ferramentas, entre elas, compartilha-
mento de arquivos, celulares, MP3 players, jogos e, o principal, 
se conecta com outras pessoas. 

Diante de toda essa interconectividade estão os jovens, que nasceram no boom do surgimento dessa nova ge-
ração tecnológica. Essa geração jovem já nasceu da conectividade de diferentes aparelhos que se comunicavam 
entre si para realizar uma atividade específica. Nascemos, nós jovens, no surgimento da revolução tecnológica e 
evoluímos junto a ela. Parece então que não é possível separar essa geração atual com a tecnicidade produzida a 
partir de suas próprias demandas e exigências. São os jovens sujeitos conectados ou é a própria interatividade que 
é jovem? Ou um determina o outro e vice-versa?

Diante de toda essa grande rede de conexões estão as instituições e, é claro, outras gerações, que surgiram bem 
antes desse boom tecnológico explodir na década de 90. Muitas dessas instituições e gerações não se adaptaram a 
essas novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ou simplesmente ainda não conseguiram compreen-
der o seu importante papel interativo na sua gestão institucional. Diante deste fato, surge um questionamento: se 
tais instituições precisariam compreender e, portanto, se adaptarem ao perfil interconexo dessa nova geração ou se 
esta geração precisaria buscar se conectar àquilo que estas instituições historicamente já oferecem, sem o risco do 
novo, do interativo, do tecno-lógico? 

Editorial
“

Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via Internet 
Um grupo de tietes de Con-
necticut (...)

 
-De Connecticut de acessar 

Gilberto Gil
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EditorialSão essas e outras questões que esta Revista vem procurando abordar desde sua 
criação em maio de 2013. Em sua primeira edição que teve como tema “Tecno-Sociabi-
lidades: juventudes e culturas contemporâneas” buscou-se de forma dinâmica dialogar 
como a juventude tem se sociabilizado com diferentes instrumentos de sua cultura con-
temporânea em espaços formais e não formais de educação. 

Depois com a 2ª edição em agosto de 2013 com o tema “Juventude e Educação Po-
pular”, esta Revista procurou dialogar com diferentes setores da sociedade qual tipo de 
educação poderia ou estava sendo promovida com o rosto jovem. Nesta edição foi pos-
sível levar em consideração também os movimentos populares da juventude brasileira 
em relação a “onda” de protestos em torno do aumento das passagens de ônibus.

Em seguida com a 3ª edição em novembro de 2013 que teve como tema “Gênero, 
Identidade e Direito” tratou-se em evidenciar as relações de gênero e de identidades 
como uma conquista de direitos, dando ênfase em ações estratégicas que fortalecem o 
movimento. Entre outros assuntos, foi discutido a garantia de direitos e/ou a oferta deles 
nos dias atuais, dando visibilidade a fala dos(as) atores/atrizes envolvidos(as), a ciência 
e a comunidade.

E mais recentemente com a 4ª edição que teve como tema “Juventude e Gritos Urba-
nos” esta Revista se propôs a discutir os gritos da juventude e principalmente clarificar o 
que entendemos por juventude e quais são esses gritos dessa classe social. A proposta, 
ou melhor, o desafio dessa edição, foi o de desmistificar a ideia de que as reinvindica-
ções juvenis estão lincadas exclusivamente em protestos e manifestações de massa.

E, é claro, que com esta nova edição que se propõe a fazer um recorte político-histó-
rico em relação, inclusive, aos objetivos que esta Revista se propõe e com isto, afirmar 
sem medo de errar que “somos tod@s geração z”.

 >  José Aniervson S. Santos / 

O Editor

“Like” us on Facebook – /RevistaGeracaoZ

Follow us on Twitter – @RevistaGeracaoZ

http://www.revistageracaoz.com.br
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>Conselho Editorial

 

José Aniervson S. dos Santos / Brasil. Possui licencia-
tura em Ciências Biológicas pela Universidade de 
Pernambuco – UPE e pós-graduação em Juventude 
no Mundo Contemporâneo pela Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia – FAJE. Tem experiência na 
área de ciências sociais, com ênfase em juventude 
e em políticas públicas. Foi o primeiro Diretor Pre-
sidente do Instituto de Protagonismo Juvenil – IPJ 
(2010 – 2012). Escritor e Conferencista. Possui ex-
periência de voluntariado na África. 

 > Email: aniervson@gmail.com

Dayse Alvares de Morais Silva / Brasil. É coordenadora 
do Coletivo Uttopia21, consultora de EAD no Instituto 
de Protagonismo Juvenil e Designer Instrucional na 
Educmedia. É mestranda em Tecnologias da Inteli-
gência e Design Digital pela PUC/SP, tutora, ciberati-
vista e blogueira.

 > Email: uttopia21@gmail.com 

 

Paulene Almeida Rodrigues / Brasil. Possui Licencia-
tura em Pedagogia e especialização em Psicopeda-
gogia Clinica Institucional pela UEG. É tutora pre-
sencial do curso de Licenciatura em Pedagogia da 
UnB/UaB. Atuou nos projetos sociais alfabetização 
solidária, Brasil alfabetizado e projeto vaga-lume. 
Foi professora de EJA e tutora presencial do curso 
de Aperfeiçoamento em Educação para as Relações 
Étnico-raciais promovido pelo Centro Integrado de 
Aprendizagem em Rede (CIAR) da UFG. É aluna do 
curso de especialização em metodologia do ensino 
fundamental (UFG). Possui Cursos de extensão nas 
áreas de Planejamento em EAD pela Universidade 
Suldamérica; Atendimento Educacional Especiali-
zado pela UEG; Educação Inclusiva pela Faculdade 
Delta; extensão universitária em Bullying e em Edu-
cação para a Tolerância.

 > Email: paulene-almeida@hotmail.com 

Sage Nenyue / EUA. Has a Bachelor’s degree in 
Communication Studies from The College of Woos-
ter, a small liberal arts institution in Ohio, United 
States. His senior Independent Study project allo-
wed him to travel to Seoul, South Korea, where he 
investigated education and civic engagement for his 
student magazine. He is currently working on his 

mailto:uttopia21@gmail.com
mailto:paulene-almeida@hotmail.com
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organization ModernMo, a resource for travel and 
culturally-inclined LGBTQ youth. 

 > Email: sage@sagesaturn.com

Luisa G. Pareja Villada / Colombia. Politóloga gra-
duada de la Universidad Nacional de Colombia en 
2011. Entre mis mayores intereses se encuentran las 
relaciones internacionales, cooperación, desarrollo 
y empoderamiento de las comunidades de base y 
cómo se puede dar la articulación de dichos pro-
cesos en redes horizontales. Le encanta el traba-
jo con comunidad y por ello ha realizado trabajo 
voluntario en Colombia en 2011 y en Mozambique 
en 2012. Actualmente trabaja para la Secretaria de 
Educación Distrital de Bogotá en temas de Partici-
pación y Convivencia Ciudadana. 

 > Email: luisita7@gmail.com

Denise Lopes da Silva / Brasil. Foi educadora de rua 
via CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de Marília/SP e depois 
educadora social na Casa do Pequeno Cidadão 
(Prefeitura de Marília) e no Projeto “Procria” da As-
sociação de Moradores da Vila Barros – periferia de 
Marília. Atuou como  Professora de Ensino Funda-
mental (1ª a 4ª série) e Professora Coordenadora 

do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ma-
rília. Durante os anos de 2011 – 2012 foi Secretária 
Municipal da Juventude de Marília e atualmente é 
Professora Alfabetizadora do Ensino Fundamental 
da Rede Municipal de Ensino de Marília e membro 
do IPJ – Filial Marília (Unidade Marina Ravazzi).

 > Email: dennyselopes@gmail.com

 Equipe de colaboradores

Alcebino José da Silva/SP. Faz parte do Conselho 
Municipal de Juventude na cidade de Sud Mennuc-
ci/SP, onde também atua como conselheiro muni-
cipal de Meio Ambiente e de Bairros. Atualmente é 
coordenador da região Araçatuba pelo Lambda. 

 > Email: alcebino.silva@ig.com.br 

Douglas Ferreira dos Santos/RS. É militante da Pas-
toral da Juventude (PJ), educador e coordenador do 
Curso Popular Pré-Universitário/Up nas disciplinas 
de História e Atualidades. 

 > Email: douglas.ferreiradossantos@gmail.com

mailto:luisita7@gmail.com
mailto:alcebino.silva@ig.com.br
mailto:douglas.ferreiradossantos@gmail.com
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Leandro Silva Vilaça/GO. Possui formação em li-
deranças juvenis e foi colaborador da Casa da Ju-
ventude Pe. Burnier/GO (CAJU) e coordenador do 
curso de Liderança Juvenil. Atualmente é assessor 
de grupos juvenis em Goiás. 

 > Email: leandrojunqueira15@hotmail.com 

Felipe Rodrigues Inacio Oliveira/SP. Pesquisador no 
projeto sobre Juventudes e Participação na Constru-
ção de Politicas Públicas no Projeto Técnico Cienti-
fico da Etec Polivalente, Americana/SP. Escritor do 
“Projeto 365”. 

 > Email: feeh.rodrigues03@gmail.com  
 
 

 
 
 
 
 
Giórgia Neiva/GO. Mestranda no programa de 
pós-graduação em Antropologia Social pela 
Universidade Federal de Goiás (2012), linha de 
pesquisa Corpo, representações e marcadores 
sociais da diferença. Graduada em Psicologia 
pela PUC-GO (2003). Tem experiência na área 
de Psicologia, com ênfase em Psicologia Clíni-
ca, Psicanálise e Supervisão Clínica. Tutora em 
EaD pelo Coletivo Uttopia 21. É membro da 
Rede de Educadores em Museus - Goiás (REM-
-GO) e pesquisadora do Ser-Tão - Núcleo de Es-
tudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade da 
UFG. Tem curso de Fotografia pela PUC-GO e 
nas horas vagas escreve contos. 

 > Email: giorgianeiva@gmail.com

mailto:leandrojunqueira15@hotmail.com
mailto:feeh.rodrigues03@gmail.com
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Heloisa Ferreira da Sil-
va/BA

P e d a g o g a / U F B A . 
Mestranda na pós gra-
duação em Educação na 
UNEB. Pós-graduanda 
em Estudos Étnicos-
-raciais/IFBA. Assistente 

do Projeto: Em pregos Farramentas de Cultura e 
Identidade. Pesquisadora Grupo Griô: Culturas 
Populares, Diáspora Africana e Educação. Profes-
sora da Educação Infantil aos anos iniciais do En-
sino Fundamental, em comunidades periféricas 
de Salvador, com desenvolvimento de projetos 
e atividades de valorização das comunidades e 
os sujeitos. Projetos educacionais com jovens e 
adultos em ONGs, Associações Comunitárias e es-
paços religiosos, nestes desenvolvendo práticas 
pedagógicas para inclusão de jovens e adultos no 
primeiro emprego e cursos preparatórios para o 
vestibular. Pesquisas sobre as diversas formas de 
educação africana e afro-brasileira.

Email: heloisachagas@hotmail.com 

Efson Batista Lima/
BA.

Mestrando em Di-
reito Público pela 
Universidade Federal 
da Bahia, Advogado 
e Instrutor Jurídico 
no Centro Público 

de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia. É 
especialista em Gestão em Saúde pela FIOCRUZ 
e Cursa a Especialização República, Democracia e 
Movimentos Sociais pela UFMG em parceria com 
a Secretaria da Presidência da República. 

Email: efsonlima@gmail.com 



10

ap
re

se
nt

aç
ão

 < #



O desejo por trabalhar com o protagonismo ju-
venil surgiu desde que parte de nossos membros 
eram gestores da Secretaria Municipal da Juventude 
de Marília/SP (criada em 2009) nos anos de 2011 e 
2012. Lá foram desenvolvidos projetos nas áreas da 
cultura, educação, saúde, gênero, igualdade racial, 
trabalho e política. 

Diante da falta de vontade política que ainda há 
nos poderes públicos municipais para se implantar 
as PPJ’s, Marília teve um avanço que durou pouco, 
pois desde a mudança do governo municipal em 
2013, a Secretaria ficou desativada.

Não perdendo a vontade de prosseguir com o tra-
balho, mas desta vez numa nova esfera, um de nos-
sos membros, Alex Vasconcellos, na época Presiden-
te do Conselho Municipal da Juventude de Marília, 
realizou os cursos “Introdução a Política Pública de 
Juventude” e “Sexualidade Juvenil: corpo, discurso e 
educação” ministrado pelo IPJ de Surubim, através 
da tutoria de Aniervson Santos, Coordenador da Es-
cola de Educadores de Jovens. Em seus diálogos, o 

interesse pela criação de um instituto que atuasse no 
universo juvenil se fortaleceu e assim surgiu o convi-
te para instituir em Marília uma filial do Instituto de 
Protagonismo Juvenil (IPJ) que tem sede e foro da 
cidade de Surubim/PE.

Em conversa com outros segmentos e movimen-
tos de juventude que tinham o anseio de propagar o 
protagonismo juvenil e abrir espaços para diálogos, 
o grupo passou a crescer e finalmente, no dia 23 de 
agosto de 2013, foi oficializada a filial do IPJ em Ma-
rília/SP.

Os segmentos e movimentos que integram a fi-
lial são: Juventude em Foco (Jurandir e Giseli Gelmi, 
Lucas Michelan e Giovani Caires), Kizomba (Airon 
Guimarães, Alisson Guimarães, Rafael Domingues, 
Jéssica Natália e Marcelo dos Santos) e Democracia 
Socialista (André Pasqual, Mauro Giovanetti e Deni-
se Lopes - ex-Secretária Municipal da Juventude de 
Marília).

A partir daí, muito trabalho se deu pela frente e 
o primeiro passo foi constituir uma identidade para 
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a filial, buscando uma referência em nossa cidade que 
representasse o protagonismo juvenil.

Foi aí que surgiu a ideia de sugerir o nome de Marina 
Ravazzi, uma jovem mariliense de 26 anos que havia 
partido há dois anos, vítima de um acidente automobi-
lístico em Brasília. 

Marina Ravazzi, antropóloga formada pela UNESP 
de Marília, foi a primeira Coordenadora de Políticas Pú-
blicas de Mulheres de Marília (2009) e também mem-
bro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Es-
tava trabalhando na FUNAI de Brasília no período de 
sua morte. Esta jovem mulher construiu e incentivou 
diversos projetos voltados para as mulheres, tais como 
o Centro de Referência da Mulher e a parceria com a 
Defensoria Pública no CREAS, além de ter sido muito 
ligada às causas sociais. Marina sempre se preocupou 
em levar a informação para as mulheres das periferias, o 
que com isso fez muitas amizades e construiu uma rela-
ção política de muita influência e respeito na cidade. Ela 
foi responsável em apresentar o projeto de criação da 
Coordenadoria da Mulher e atuou como coordenadora 
com muita capacidade, mesmo com poucos recursos e 
instrumentos de trabalho, conseguindo fortalecer o pa-
pel da coordenadoria. Ela também foi uma das idealiza-
doras da criação da Secretaria Municipal da Juventude 

da cidade. 

A partir desse histórico, os membros da filial do IPJ 
de Marília procuraram a família de Marina e após reali-
zarem alguns diálogos com sua mãe, a Profa. Rosalina 
Monteiro Fonseca de Queiroz, foi aprovado que a filial 
do IPJ de Marília fosse denominada “Marina Ravazzi”.

Assim, no dia 28 de fevereiro de 2014, dia de seu ani-
versário natalício, foi lançado ao público o “IPJ – Marina 
Ravazzi”, com a presença da imprensa local, familiares 
de Marina, jovens e demais personalidades públicas que 
consideram importante o trabalho com a juventude.

O segundo passo foi a criação da “Rádio IPJ” via web 
que divulgasse nossas idéias e aproximasse os jovens 
do instituto. A intenção é divulgar futuros projetos, com-
partilhar propostas e realizar debates, potencializando 
nossos objetivos. A rádio já está no ar pelo endereço 
http://www.radioipj.com/, mas ainda está em processo 
de construção.

Já o terceiro passo foi o de encontrar um espaço físico 
que pudesse se tornar a sede do IPJ – Marina Ravazzi. 
Então surgiu a parceria com a Paróquia Sagrada Família, 
que ofereceu um amplo espaço com salas e pátios para 
desenvolver projetos para a juventude de Marília.
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As futuras ações que serão realizadas com apoio 
da Paróquia é a implantação de uma biblioteca alter-
nativa, que agregue a juventude a partir de um novo 
layout, a de um ciber que ofereça cursos de infor-
mática temáticos, que proponha debates das PPJ’s 
e a execução do Programa Juventude em Foco, que 
abarca o trabalho com saúde, gênero e sexualidade.

A partir desses primeiros passos, começou-se a 
dar vida para uma nova organização juvenil na cida-
de, que ainda encontrará inúmeros desafios, princi-
palmente o de angariar fundos para a execução dos 
projetos. Importante é fortalecer essa iniciativa e fa-
zer crescer esses sonhos entre os jovens de Marília.

Finalizando, o IPJ – Marina Ravazzi se pauta na 
missão de desenvolver e prezar por uma prática po-
lítico-social que contribua para a construção de uma 

sociedade justa, democrática, fraterna e sustentável, 
procurando sempre promover a juventude como 
protagonista. Suas ações se dão nas práticas assis-
tencial, social, educativo e cultural, isenta de precon-
ceito ou discriminação de gênero, raça, cor, credo re-
ligioso ou político, possibilitando assim a integração 
social dos jovens na sociedade, através do exercício 
efetivo da plena cidadania. Temos como objetivo 
possibilitar o desenvolvimento humano integral dos 
jovens nas seguintes dimensões: social, política, psí-
quica, pedagógica, econômica, ecológica, cultural, 
relacional e cooperativa. 

 > Por Denise Lopes /membro do Conselho Editorial. 

Email: dennyselopes@gmail.com
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> trazendo ao público

Projeto Paz 
A escola EE Prof. “Edson Vianei Alves, está loca-

lizada na cidade de Marília, interior de São Paulo. 
Apesar de pertencer a um bairro afastado do centro 
possui uma clientela bastante participativa nas ati-
vidades escolares, pensado nisso, a diretora, Luceli 
Aparecida Callé e sua equipe formaram uma parceria 
com o Rotary Clube, a fim de trabalhar na Unidade 
Escolar o Projeto  “Paz nas Escolas”.

 O projeto envolveu a primeiro momento dinâmi-
cas que foram desenvolvidas nas salas de aulas e 
orientadas pelos professores. Essas atividades explo-
raram a solidariedade, amizade e principalmente o 
tema “Paz”. Além das dinâmicas, o tema foi explo-
rado através da criação de grafite, vídeos, músicas, 
confecção de cartazes, redação, teatros e a elabora-
ção de um blog que foi uma ferramenta para o acom-
panhamento de todas as atividades. A composição 
das músicas, coreografias, figurinos, textos, enfim, a 
criatividade mostrada no projeto ficou por conta dos 
alunos que se mostraram solidários e muito unidos, 
dando exemplo de protagonismo juvenil.

Durante a realização do projeto, observaram-se 
mudanças nas atitudes dos educandos não só no 
ambiente escolar, como fora dele, logo, a formação 
de cidadãos mais críticos, conscientes, solidários e 
pacíficos ficou evidenciada na convivência com os co-
legas, professores, funcionários, direção, mas o mais 
importante foram alguns relatos de pais que elogia-
ram a realização do projeto, pois refletiu diretamente 
no convívio familiar. Tudo isso aconteceu num clima 
organizado, descontraído e dinâmico, com a partici-
pação de toda comunidade escolar.

 As atividades foram concluídas na escola e enca-

minhadas ao Rotary Clube para avaliação e premia-
ção. Foram incluídas no projeto várias escolas, po-
rém nossa escola destacou-se, pois recebeu o maior 
número de premiações, nas quais incluíram tabletes, 
viagens e diplomação a todos os participantes, inclu-
sive a escola foi denominada “Escola da Paz” e a di-
retora, Luceli Aparecida Callé, foi nomeada “Diretora 
da Paz”. O projeto foi tão significativo que a escola 
resolveu divulgá-lo através da oportunidade ofereci-

da pela Revista Geração Z.

Veja o link do blog ilustrando todas as atividades.

 > A E.e. Prof. Edson Vianei Alves Também Faz Parte Da Ge-

ração Z /eeprofedsonvianei@gmail.com

 > http://edsonvianeialves.blogspot.com.br/
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Fluidez é um conjunto de características que 
confere movimento, desejo e fluência, que não se 
estagna no que é sólido e petrificado. Aqui, o flu-
xo corre também para mais adiante das fronteiras 
e das margens, pois não se furta em assumir rup-
turas epistemológicas, ideológicas e deslocamento 
de saberes que promovem e provocam afluências 
e descentramentos de caminhos que dizem de cer-
ta “verdade” e “essência” do sujeito que, de acordo 
com Michel Foucault (1984; 1988), se supõe estar 
localizada no sexo. Sendo assim, não entendemos 
o sexo como é um produto da natureza biológica, 
sim de práticas culturais e sociais. 

Dessa forma, na Fluidez é permitido “se decifrar” 
para muito além da sexualidade enquanto disposi-
tivo de produção de categorias e discursos, afinal, 
as identidades são fluidas e não se bastam em cur-
tas rotulações. Por conseguinte, faz-se necessário 
questionar (e abandonar) os binarismos e a natura-
lização das relações de poder. Nesse sentido, abre-
-se espaço para discussões sobre as formas possí-
veis de ser que tenham como foco a autonomia e 
a agência dos corpos dos sujeitos que não se coa-
dunam com práticas pautadas na heteronormativi-
dade compulsória, no machismo, na misoginia, no 
racismo e em demais formas de opressão, subalter-

nização e exclusão social.  

Dessa maneira, o Coletivo Fluidez surgiu em 
agosto de 2013, por estudantes universitários/as 
da Universidade Federal de Goiás, em sua maioria 
jovens, sem distinções de sexo, de idade, de raça/
cor e/ou de classe social. Vale ressaltar que qual-
quer pessoa é bem vinda nesta luta, ainda que em 
sua maioria a atuação seja juvenil. Dessa forma, o 
surgimento do Coletivo Fluidez se deu a partir das 
necessidades, das demandas e dos desejos em 
construirmos um mundo mais igualitário e justo. 
Acreditamos, portanto, na possibilidade da criação 
de espaços de discussão e atuação política que não 
se pautam exclusivamente em perspectivas que 
tomam as identidades do sujeito enquanto estan-
ques e monolíticas. Do mesmo modo, entendemos 
que é possível a construção de políticas que respei-
tem tanto as diversas formas de expressar a própria 
sexualidade, bem como de que a mesma não seja 
essencial e possa cambiar durante a trajetória de 
vida do sujeito.

Queremos, do percurso fluido que os desejos 
evocam, promover um espaço de diálogo, de de-
bates, de atos e de ações entre aquelas e aqueles 
que se engajam politicamente na defesa da plura-
lidade e multiplicidade das diferenças. Neste senti-

Coletivo Fluidez: 
Fluindo por todos 
os lados
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do, a atuação do Coletivo Fluidez visa proporcionar 
espaços para trocas de experiências, informações 
e conhecimentos no que se referem aos assuntos 
relacionados ao gênero e à diversidade sexual fa-
vorecendo a pluralidade de ideias. 

Buscamos, também, garantir que a dignidade e a 
cidadania de pessoas de quaisquer orientações se-
xuais sejam respeitadas, sem que precisem enfren-
tar humilhação, bullying, ofensas, exclusão social e 
assédio moral por causa de sua sexualidade, uma 
vez que sabemos que os preconceitos contra as se-
xualidades são diversos e se referem, sobretudo, à 
discriminação, à antipatia, à repulsa e à aversão da 
manifestação de uma sexualidade que não seja a 
padronizada socialmente, além de sentimento de 
medo do contato entre aqueles e aquelas que se 
diferem na forma de amar. Lutamos para que todas 
as pessoas, independente da orientação sexual, 
usufruam dos mesmos direitos enquanto cidadãos 
e cidadãs.

Em menos de um ano de existência, realizamos 
campanhas educativas com oficinas de cartazes 
distribuídas por toda a Universidade Federal de 
Goiás para combatermos as diferentes formas de 
opressão, em especial o machismo, a misoginia, a 
homofobia, lesbofobia e transfobia, assim como os 
demais preconceitos voltados para essas temáticas. 
Também realizamos ações em calouradas univer-
sitárias, em marchas e manifestações sociais, par-
ticipamos de debates e palestras com foco na to-
lerância e no respeito às diferenças, promovemos 
grupos de estudos (realizados uma vez por mês) 
nos quais os objetivos são o empoderamento in-
telectual que faça frente aos argumentos levianos 
utilizados por aqueles e aquelas que insistem em 
conservadorismos punitivos. 

Nossa atuação acontece de maneira presencial, 
contudo, também estamos nas redes sociais inter-
néticas para somarmos forças e engajamentos po-
líticos. Atualmente, em nosso grupo 1 no Facebook 
contamos com a participação de 74 membros e em 

1 <https://www.facebook.com/groups/50620193946345
0/?fref=ts> (Acesso em 27 de abril de 2014

nossa página2, também nessa rede social, somos 
116 pessoas. 

Seja nosso(a) parceiro(a), junte-se a nós e venha 
somar na luta por direitos igualitários. Geralmen-
te, nossas reuniões acontecem às sextas-feiras, às 
18:00 horas, no C.A. de Ciências Sociais da Univer-
sidade Federal de Goiás.
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Caminho e Essência

Na busca rebuscada da essência

A magnitude enclausurada da sã demência

Quem são, o que são?...

Gregos ou troianos

Heróis ou tiranos

Puritanos ou profanos

Irracionais ou humanos

Quem são verdadeiros consigo mesmo?

No solo caminhar que se rebusca a verdade

Justa justiça demorada ou imediata

Seguem-se tortuosos e ingrimes a passos firmes

Não importa sua máscara e apresentável identi-
dade

Não importa sua raça, sua massa, sua graça

Teu oco sentimento, tua fria existência,

De ti se se faz sua des-graça

No caminho livre do fatal pensamento

Onde não há ferido, perdido, nem aprisionamen-
to

Caminho sagrado, honrado, de poucos sobrevi-
ventes

Mascarados são tombados em suas maquiagens

Os teimosos corajosos são ofuscados, talvez 
martirizados

Na inveja maldita de quem não se rompeu a 
caminhar

Fracassam os espíritos pobres pela massa engo-
lida

Eternizam-se os guerreiros de ternas batalhas 
guerreadas e sobrevividas
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Mundo maldito fitado por olhos fúteis

Mundo bonito de almas que enxergam além

Pessoas pequenas, imediatas, talvez para seu 
mundo sensatas

Pessoas grandiosas, incultas, brutas, de almas 
em graça

Flores que se abrem em noites solitárias

Exalam-se em busca de luzes, ou cruzes... solidá-
rias

Essência de um mundo dúbio

Pessoas que escolhem suas trilhas

Eternizam-se em seus feitos

Seja para o horizonte do bem

Seja para o fim de sua vã existência...

Caso seu sentido jamais tenho sido vivido...

 > Ailton Domingues Oliveira/ Ailton_domingues@hotmail.

com 

http://escritosemtempos.blogspot.com.br/ 



> arte e cultura

Darlan Brunel. Fotografar é conseguir captar o que existe atrás do que se vê com os olhos, é 
ver através de uma parede invisível, busco mostrar e sensibilizar aos pequenos detalhes da vida 
que passam despercebidos, ver de um modo diferente, encontrar a beleza nas coisas mais sim-
ples. Sou um apaixonado pela fotografia, aos 23 anos, sempre tive esse encanto por essa arte, 
não sou profissional, mas busco o conhecimento, e comecei a expor meu olhar há mais de um 
ano. Nascido em Cáceres-MT, uma cidade encantadora com cenários deslumbrantes do Panta-
nal, busco demonstrar neste portfolio tal riqueza. 

“Você não pode depender de seus olhos quando sua imaginação está fora de foco.”

Ensaio 
Fotográfico









GAIA

Deslumbrados com o mar

Junto com a terra

Longe em alto mar.

“Gaia” é mãe

Que nos protege sem parar,

A nave que nos leva

Para o universo

Sem sair do lugar.

A poluição, destruição do hábitat natural.

Temos que proteger para um futuro real.

Lixo espacial ambulante

Em nenhum instante

Pensei em te reciclar.

Junto ao mar

Gaia foi chorar.

 > Deusdete dos Santos Silva 

taysilva10@hotmail.com



Do  Meu Bem...tudo tenho.

Tuas mãos em meu corpo eu senti

Teus olhos em mim eu me vi

Das mãos o calor.

E do olhar a sedução

Do beijo o doce do desejo

Das palavras o aconchego.

Do meu bem tudo tenho...

O toque do desejo

O acalento das mãos.

Do meu bem tudo tenho...

Do sorriso a alegria

Do olhar a sedução

Do beijo o desejo.

Do meu bem tudo tenho...

Assim como o pássaro que voa livremente

Só me agrada o beijo que me desperta

Aquele cheio de  malicia e sedução

Toque-me, sinta-me com sedução.

Do meu bem tudo tenho...

 > Veridiana Conceição/ 

veranih@yahoo.com.br
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Los jóvenes en 
Latinoamérica y el 
Caribe

Según el World Youth Report 2007, el Programa de 
Juventud de las Naciones Unidas, somos 1,8 mil millo-
nes de jóvenes en el mundo; 153 millones de ellos en 
Latinoamérica y el Caribe. En muchos ámbitos este 
número debería representar un tema valioso para los 
Estados, ya que la juventud genera, teórica y práctica-
mente, un progreso y desarrollo sociocultural, político, 
tecnológico y económico.  No obstante, miro a mi al-
rededor y no veo más que una cantidad aterradora de 
chicas y chicos -entre los 15 y 24 años de edad- en los 
autobuses, enviados por sus padres -o incluso por la 
misma necesidad-, recitando discursos, cantando, o ac-
tuando por dinero. No juzgo la labor, porque este tipo 
de “rebusque” es lo único que queda después de una 
mala institucionalidad educativa y laboral por parte de 
los gobiernos americanos, pero me ha permitido caer 
en cuenta de que los jóvenes en América somos como 
la luz al final del túnel, y por supuesto que, al parecer, 
por el momento no se acerca el túnel para nuestros es-
timados gobernantes.

Tenemos una agilidad e inteligencia inigualable; ¡tan-
to, que cualquier cosa la hacemos bien, sin siquiera es-
tudiar! Solo fíjese en los que actúan en la puerta de su 
casa sin haber ido a escuela de teatro; en los que cantan 
empíricamente; o, en quienes tienen mejores discursos 

que Jorge Eliécer Gaitán y conmueven el corazón de to-
dos. 

Representamos un 25% de la fuerza de trabajo en la 
región, y yo me atrevería a decir que más que núme-
ros, somos quienes definimos el futuro de la sociedad; 
y no estoy segura de que como vamos aseguremos un 
mayor bienestar en unos años. América Latina y el Ca-
ribe no tienen una propuesta concreta que mitigue las 
desventajas a las que nos enfrentamos, o que nos ga-
rantice una protección social ejemplar. No, y resulta la-
mentable para mí que quienes nos representan caigan 
en la cuenta de esto en unos 30 años, cuando ya el reloj 
de arena dé una vuelta, y nos convirtamos en la región 
más anciana del mundo, como hoy sucede en Europa.

¿Tendremos que esperar entonces a que haya una ca-
tástrofe para sentarnos a hablar de la necesidad de re-
formar medidas acerca de la juventud latinoamericana? 
¿Tendremos que ser la Europa que hoy anhela fervoro-
samente más jóvenes que incrementen su economía? 
¿O debemos esperar unos años para arrepentirnos de 
no haber creado políticas públicas que impulsaran el 
desarrollo juvenil y que definitivamente hubiese servi-
do para mitigar los efectos del sinnúmero de crisis que 
vendrán incontrolablemente en este zigzag que llama-
mos “capitalismo”? 
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Yo me niego a decir que sí a todo lo anterior. Prefiero 
repetir una y otra vez que si se brinda una educación de 
calidad y en cantidad, no necesariamente gratuita para 
todos, habrán más mentes pensando; cerebros que en-
carnarán en activistas sociales; en empresas que contri-
buirán a esa fusión tan deseable de  economía y desar-
rollo social –contrario a lo que pasa hoy: muchas cifras 
y poco desarrollo-; en la renovación política que países 
como Colombia evidentemente necesitan, pues están 
oxidadas de la corrupción de siempre; en la extensión 
de la tolerancia que nos caracteriza a esta generación 
por ser –como lo denomina Geert Hofstede en su teoría 
de las dimensiones de la cultura- de weak uncertainty 
avoidance, y que es reflejo del perdón y olvido de las 
guerras y venganzas del pasado. 

Me aterra saber que en América Latina y el Caribe 
las mujeres y hombres tienen más probabilidades de 
quedar desempleados si son jóvenes, que por el propio 
hecho de la discriminación de género, en comparación 
con países europeos como Alemania.

Según cifras del Banco Mundial, en Alemania existe 
un desempleo en mujeres del 5,2%, mientras que en 
Colombia es de 13,8%. A pesar de que considero que 
esta diferencia es alarmante, la siguiente cifra lo es el 
cuádruple: en Alemania 7,4% de los desempleados son 
mujeres jóvenes, y en Colombia un 28,9%; es decir, el 
factor “juventud” empeora considerablemente la situa-
ción a la hora de conseguir empleo en Colombia. Sin 
embargo, con los hombres sucede lo mismo, pues un 
5,6% de los hombres en Alemania son desempleados, 
mientras que en Colombia un 8,1%; y si le añadimos la 

característica ya mencionada, en Alemania solo sube a 
un 8,8% y en Colombia hasta un 17%.

Esto significa que el problema de equidad que existe 
en América Latina y el Caribe no se remite a una cues-
tión de género, sector social o etnia, sino que además la 
edad es un factor fundamental pero de forma inversa, 
pues se están presentando menos oportunidades en 
educación, empleo y bienestar en general para la ju-
ventud. 

No basta entonces con reconocer que tenemos una 
desventaja para poder crear un futuro promisorio, sino 
extender este mensaje hasta que los jóvenes seamos 
tratados, de una vez por todas, como lo que somos: una 
fuente de mejorías si se nos brindan las herramientas y 
condiciones necesarias; y para ello, los gobiernos de la 
región deben empezar por reformar la institucionalidad 
educativa, laboral y social, y sobre todo, aprender de los 
errores de una región que ya sufre hoy las consecuen-
cias de no haber sacado provecho de la gran riqueza 
mental juvenil, como lo es Europa.

 > Vivian Cuello Santana.
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Suplica!  Gênero, 
raça e orientação 
sexual no plano 
nacional de 
educação!

Resumo

As discussões sobre raça, gênero e sexualidades são temas que atualmente exigem da sociedade mudanças de pos-
turas preconceituosas e discriminatórias. Questiona-se o que é ser homem e ser mulher, ser negro e LGBT – Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. São interpretações diversas sobre as mudanças que ocorrem sobre estes 
conceitos e respectivos comportamentos na sociedade. A escola é uma instituição social em que estas discussões são 
pouco colocadas e são inseridas de forma transversal no plano curricular. Este artigo tem o objetivo de abordar as 
atuais mudanças ocorridas no Plano Nacional de Educação e como estas não contribuem para conhecimento sobre 
gênero, sexualidade e relações raciais nas escolas, a partir daí deixa de ser uma exigência constitucional para ser uma 
suplica da juventude, para o reconhecimento das diversidades e combate as diversas formas de preconceitos.

Palavras chaves: Plano Nacional de Educação, gênero, raça, LGBT.

Abstract

Supplication! Gender, Sexual Orientation, Race and National Education!

The discussions about race, gender and sexuality are topics that currently require changes in society prejudiced and 
discriminatory attitudes. It questions what being a man and being a woman, being black and LGBT - Lesbian, Gay, Bi-
sexual and Transgender mean. There are several interpretations of the changes that occur on these concepts and their 
behavior in society. The school is a social institution in which these discussions are poorly placed and inserted transver-
sely in the curriculum. This article aims to address the current changes in the National Education Plan and how they do 
not contribute to knowledge about gender, sexuality and race relations in schools thereafter ceases to be a constitutional 
requirement to be a youth pleads for the recognition of diversity and combating the various forms of prejudice. 

Keywords: National Education Plan, gender, race, LGBT.
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INTRODUÇÃO

A educação no Brasil é regulamentada pelo Es-
tado através da Constituição Federal, Leis de Dire-
trizes e Bases, Parâmetros Curriculares Nacionais e 
Plano Nacional da Educação. Dentre estes existem 
parâmetros e segmentos que são detalhados a par-
tir das necessidades legais como Conselho Nacio-
nal de Educação, Programas, e diversas iniciativas 
educacionais do Estado e Sociedade Civil, ao consi-
derar a educação como um importante meio de or-
ganização, que tem as instituições de ensino como 
principais referências para a aplicação das teorias 
e práticas que corresponderam á regras sociais. A 
escola é um espaço cheio de ansiedades, de ex-
pectativas e desejos, tanto dos estudantes quanto 
dos professores. Todos esperam que a escola seja 
o exemplo de organização para a sociedade, um 
lugar de abrigo, em que os conteúdos são aborda-
dos e elaborados para a compreensão do mundo, 
entre as vivências coletivas e o bem estar social. 
Com isto, deveria existir planejamentos institucio-
nais para que as escolas fossem realmente um lu-
gar prazeroso, mas esta tem função política e  de 
formação de opiniões,  deixa de ser um espaço de 
sonhos para um campo de batalhas. Estas batalhas 
não começam na escola, as batalhas estão cerradas 
no Congresso, no Senado Federal e na Câmara de 
Deputados, entre partidos, segmentos religiosos, 
entre líderes populares e ocultos, menos represen-
tados e mais representados, entre desejos pessoais 
e coletivos.  O futuro da escola, seus significados e 
existência, estão nas mãos de pessoas que votam 
por um projeto nacional.

O Plano Nacional de Educação é constituído por 
diretrizes e metas que devem ser atingidas em 10 
anos, o PNE II será votado, e o PNE I ocorreu de 
2001 a 2010 quando houve a Conferência Nacional 
de Educação, onde foram elaboradas as diretrizes 
e metas para o Plano Nacional de Educação, que 
estava tramitando no Senado Federal. Os tramites 
funcionaram da seguinte maneira: o executivo en-

viou as propostas do PNE para a Câmara dos Depu-
tados em 2010, então este foi criado em 2011 para 
ser regido até 2020, sendo aprovado pelos deputa-
dos, foi enviado para o Senado que fez outras alte-
rações, por causa destas, o documento voltou para 
Câmara neste ano de 2014. Ficou em análise no 
Congresso de 2011 a 2014. Em fevereiro de 2014 foi 
para a Câmara dos Deputados para esclarecimen-
tos sobre o rito de transição no Senado. Em março 
deste mesmo ano, continuaram as reuniões do pa-
recer para a possível aprovação.

 As principais pautas para a votação eram: 10% 
do PIB - Produto Interno Bruto para o investimen-
to na educação e a retirada do texto que inclui no 
artigo 2º da diretriz III “a superação das desigual-
dades educacionais, com ênfase na promoção da 
igualdade racial, regional, de gênero e de orien-
tação sexual”. Com isso, foi mantida a redação do 
Senado, que determina a “promoção da cidadania 
e na erradicação de todas as formas de discrimina-
ção”. Para entrar em vigor precisará ser aprovado 
em maio de 2014 na Câmara dos Deputados e san-
cionado pela Presidência da República. 

AS DISCRIMINAÇÕES DE RAÇA, GÊNERO E ORIEN-
TAÇÃO SEXUAL

As ações de preconceito, discriminação e racis-
mo acontecem também na escola, é o que muitos 
conceituam como “bullying” que significa “brigão, 
valentão” este termo surgiu não se sabe exatamen-
te onde, mas o seu significado esta relacionado a 
brigas, confusões e intimidações entre estudantes. 
É um termo novo e que pouco se adéqua ao histó-
rico de violência entre estudantes no Brasil. Existe 
diferença entre crianças que sofrem de “bullying” 
e entre crianças que sofrem racismo e homofobia, 
os motivos de intimidações que alguns chamam de 
bullying, estão relacionados com a cor da pele, a 
orientação sexual, origem regional, gênero e posi-
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ção sócio-econômica. Portanto, no Brasil os termos 
são específicos e não devem ser necessariamente 
tratados como “bullying”. Posso dizer que seria fu-
gir de um problema que é social e cultural com as 
suas próprias características históricas.

Estas discriminações, que tem pouco haver com 
“bullying” são estudados à décadas e está com-
provado que são formas de exclusão que causam 
a evasão escolar, repetência e baixo estima , como 
esta referenciado no  PNE (2001, p.50):

A exclusão da escola de crianças na idade própria, 
seja por incúria do Poder Público, seja por omissão 
da família e da sociedade, é a forma mais perversa e 
irremediável de exclusão social, pois nega o direito 
elementar de cidadania, reproduzindo o círculo da 
pobreza e da marginalidade e alienando milhões de 
brasileiros de qualquer perspectiva de futuro. 

As políticas constitucionais de educação estão 
organizadas com o objetivo de encontrar os moti-
vos pelos quais os alunos evadem e repetem, para 
descobrir quem são estes alunos e tentar reduzir 
o número dessas evasões e repetências. Os resul-
tados quanto ao público que evade apontam para 
alunos/as negros/as, de baixa renda ou que sofrem 
algum tipo de preconceito na escola. Segundo 
DOURADO, (2005, p.17): 

Ressalte-se ainda a desigualdade nas políticas de 
acesso e de permanência de alunos negros em rela-
ção aos brancos no sistema de ensino nacional. Tal 
desigualdade é expressa nas possibilidades de ingres-
so e, sobretudo, nos indicadores de exclusão prema-
tura da escola. Dados do SAEB (2003) indicam que a 
participação dos estudantes negros é de 11% na 4ª 
série do ensino fundamental e 8% no último ano do 
ensino médio, enquanto os brancos, que somam 39% 
dos alunos ao final do primeiro ciclo do fundamental, 

totalizam 48% no 3º ano do ensino médio. 

Atualmente, as discussões sobre as diversas for-
mas de discriminações na escola, inclui concepções 
sobre gênero, que para LOURO, (1997, p.22):

 O conceito passa a ser usado, então, com um forte 
apelo relacional — já que é no âmbito das relações 
sociais que se constroem os gêneros. Deste modo, 
ainda que os estudos continuem priorizando as aná-
lises sobre as mulheres, eles estarão agora, de forma 
muito mais explícita, referindo-se também aos ho-

mens.

 Assim, tem sido freqüente estas discussões, por 

causa da liberdade de opiniões e das mudanças 
conceituais e relacionais entre os homens e mu-
lheres, e por outros motivos como: combate ao 
machismo; lutas por liberdade sexual; combate a 
violência contra mulher. Na história de algumas so-
ciedades e religiões, as mulheres são vistas como 
seres inferiores, e servis aos homens, este conceito 
tem sido mudado, com o advento dos movimentos 
sociais pelos direitos iguais com equidade para as 
mulheres e discussões científicas e políticas sobre 
o que é ser mulher e as posições que ocupam na 
sociedade.

A sexualidade é outra importante discussão no 
Plano Nacional de Educação, principalmente quan-
do vamos tratar da escola, no espaço de aprendiza-
do, onde as dúvidas proporcionam auto-conheci-
mento. A maioria dos parlamentares que votaram 
a favor da retirada das questões sobre raça, gênero 
e orientação sexual  pertencem a religião evangé-
lica, como é publicado num site que trata de ques-
tões LGBT: 

Parte dos parlamentares entendia que os dois últi-
mos pontos do texto da Câmara (promoção da igual-
dade de gênero e de orientação sexual) permitiriam 
a distribuição de material escolar e atividades que in-
centivem a homossexualidade1. 

As discussões entre meninos e meninas de várias 
idades sobre a sua orientação sexual estão aconte-
cendo independente do Plano Nacional da Educa-
ção, e quando o Estado negligencia a atenção que 
deve ser dada a este assunto, as discriminações 
contra estes meninos e meninas acontecem, prin-
cipalmente quando se identificam como LGBT. Os 
números de violência crescem seguidos de mortes. 
A discriminação acontece mesmo, com as diretrizes 
e parâmetros da legislação brasileira nas escolas. 
As ações de discriminação direta são ocasionadas 
por colegas, professores e demais funcionários, até 
no currículo quando não abrange de forma signifi-
cativa, os conceitos, as discussões trazidas para os 

1 Fonte: Site: Um outro olhar: para mulheres lesbia-
nas e afins. Disponível em: http://www.umoutroolhar.com.
br/2014/04/conservadores-retiram-promocao-da.html

http://www.umoutroolhar.com.br/2014/04/conservadores-retiram-promocao-da.html
http://www.umoutroolhar.com.br/2014/04/conservadores-retiram-promocao-da.html
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estudantes sobre orientação sexual e  combate a 
homofobia.

É necessário trazer para o currículo da escola es-
tas discussões sobre gênero, raça e orientação se-
xual, primeiro para a compreensão e respeito aos 
princípios da impessoalidade dos representantes 
da escola e do Estado, isto por que, desde fevereiro 
de 2014 que o PNE esta em debate na Câmara dos 
Deputados e Senado Federal e desde 2011 que de-
veria ter sido aprovado definitivamente.

ESCOLA E SOCIEDADE PRECISAM INCLUIR OS/AS 
JOVENS CONSIDERANDO AS SUAS DIFERENÇAS

É pertinente perguntar, como estas mudanças 
no Plano Nacional de Educação afetam o funcio-
namento da educação na escola? As respostas não 
são definitivas e não se esgotam aqui, o que sabe-
mos é que todos os brasileiros estão sendo coti-
dianamente informados sobre as violências cons-
tantes contra as mulheres, homossexuais e negros 
que sofrem pelo machismo, homofobia e racismo. 
Na escola não é diferente, muitos alunos sofrem 
discriminações. Os estudantes são ofendidos com 
apelidos, tratamentos sexistas e machistas, racistas 
e com isto ocasiona a baixa estima, sentem-se me-
nos incluídos, desprivilegiados de um atendimen-
to integral na escola.

O público inserido na escola, não esta distante 
do mundo social, eles saem da escola e continuam 
sendo agredidos, e mesmo aqueles que acreditam 
que não são vitimas de racismo e homofobia, estão 
envolvidos socialmente numa discussão que está 
na televisão, nos jornais, na internet. Ou seja, não 
tem como não falar sobre estes assuntos, e como 
não formar opiniões?  Vivemos na era da tecnolo-
gia da informação, das multimídias e rapidez nas 
comunicações, e a escola é uma das instituições 
mais importantes que pode colocar estas discus-
sões em pauta.

Os estudantes de todos os níveis, desde a edu-
cação infantil ao nível superior, necessitam de ga-

rantias para que possam permanecer estudando, 
quando estes não são contemplados com uma 
discussão séria sobre igualdade racial, de gênero e 
orientação sexual, são desestimulados, e assumem 
estas dificuldades como algo pessoal, como se o 
Estado estivesse dizendo: “este é um problema seu 
e não temos nada a ver com isso” quando uma di-
retriz tão importante como esta é retirada do PNE, 
certamente neste momento está ocorrendo algum 
tipo de exclusão na escola.

A lógica é trazer estes temas como sérios e es-
senciais, no Projeto Político da Escola, nos projetos 
pontuais, nos programas curriculares, na formação 
de professores, nos conselhos escolares e em to-
dos os planejamentos oficiais e regulamentados. 
Existem projetos amplos tratados pelos diretores e 
coordenadores que atingem diretamente os con-
teúdos que são trabalhados em sala de aula, isso 
quer dizer que estes conteúdos devem avançar 
para uma organização estrutural do Estado através 
do Plano Nacional da Educação, para que aconte-
çam com recursos materiais, financeiros e huma-
nos de forma efetiva.

O QUE FAZER DIANTE DA NEGAÇÃO DESTE ES-
TADO QUE NÃO RECONHECE A SERIEDADE DA SI-
TUAÇÃO?

Como já disse anteriormente, o Plano Nacional 
de Educação está em trâmite desde 2010, ainda 
será votado em maio e depois será encaminhado 
para ao plenário. Pela análise das últimas votações, 
as questões que trazemos aqui serão reduzidas “a 
promoção da cidadania e na erradicação de todas 
as formas de discriminação” que não contempla o 
combate ao racismo e não contempla o combate á 
homofobia. Trabalhar com a erradicação de todas 
as discriminações, não é o mesmo que combater 
a violência contra aos LGBTS, não é o mesmo que 
combater o racismo e violência contra a mulher, 
cada grupo social, têm suas demandas que devem 
ser estudadas de acordo com as suas especificida-
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des.

Existem diferenças significativas nos textos que 
foram alterados no Plano Nacional de Educação, 
pois estas alterações não contribuem para as mu-
danças de posturas sociais discriminatórias de for-
ma efetiva. É necessário especificar os problemas 
para reconhecê-los, possibilitando assim estraté-
gias de combate. Superar as desigualdades edu-
cacionais significa que estas afetam diretamente o 
desenvolvimento dos alunos/as na escola. As ori-
gens regionais do estudante também interferem, 
desde as dificuldades encontradas no acesso á es-
cola quanto a ser discriminado por ser nordestino 
ou por residir no interior das cidades brasileiras. 
Também ao dar ênfase nas questões de gênero, 
estabelece tratamentos sobre o ser menino e ser 
menina e nas diversas formas do que é tradicio-
nalmente imposto. Algumas pessoas confundem 
orientação sexual com a identidade de gênero.

A sexualidade tem a ver com as formas de es-
tabelecer relações afetivas entre os gêneros, que 
podem ser homoafetivas, heteroafetivos, e outras 
diversas formas de estabelecer afetividades. Exis-
tem identidades sexuais e de gênero e existem 
as múltiplas identidades dos sujeitos que não são 
definidas e que são construídas ao longo da vida. 
Esta é uma discussão importante, e para tratar so-
bre estes conceitos, LOURO (1997, p. 26 -27) traz a 
seguinte observação:

Suas identidades sexuais se constituiriam, pois, 
através das formas como vivem sua sexualidade, com 
parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de am-
bos os sexos ou sem parceiros/as. Por outro lado, os 
sujeitos também se identificam, social e historica-
mente, como masculinos ou femininos e assim cons-

troem suas identidades de gênero.

 As pessoas que não tem a heteroafetividade 
como condição, sofrem graves discriminações e 
violências. Portanto reduzir tudo isso na educação 
apenas com a  diretriz:  promoção da cidadania e 
na erradicação de todas as formas de discrimina-
ção, é pouco para o aprofundamento das discus-
sões e políticas que precisamos.

CONCLUSÃO

Suplicamos, para que o Estado através das suas 
Diretrizes, Parâmetros e Planos possa se unir a So-
ciedade Civil no Combate às discriminações que 
levam a violência aos negros, LGBT’s, e jovens com 
suas diversas identidades. Esta é uma suplica que 
estes jovens  fazem quando estão todos os dias nas 
capas de jornais, mortos, violentados, enquanto 
seus pais procuram seus filhos/as desaparecidos/
as, outros/as sofrem de depressão e a maioria sen-
do excluída da escola. É triste que estes parlamen-
tares que tem como prioridade as suas opções/
orientações religiosas e partidárias não pensem no 
todo, não se sensibilizem com os problemas que 
o racismo, homofobia e demais discriminações tra-
zem historicamente para esta juventude diversa e 
bonita, que pode ter um futuro glorioso, se respei-
tadas as suas diferenças.
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“A Bixa Tbm Vai 
À Missa”

Uma Visão da Homossexualidade 
e suas Relações na Juventude 
Católica

Resumo

O referido artigo tratará da existência e da pluralidade de manifestações referentes a religiões, ideologias, 
comportamentos sociais e orientações sexuais. O conjunto de ordenamentos éticos e morais doutrinários 
busca alocar seus adeptos, e em muitos casos também os não adeptos, em um perfil homogêneo, regado 
na padronização à heteronormatividade. Assumir-se homossexual publicamente, levando em consideração 
que esta orientação sexual é encarada pela sociedade como promíscua, anormal e errada, é um ato de cora-
gem tendo presente a propagação e construção de discursos opressores que são construídos por diversos 
seguimentos, dentre eles a Igreja Católica, foco principal do discurso deste artigo, que nasce como resul-
tado da participação no grupo criado na rede social facebook intitulado “Discutindo Homo-Sexualidade 
dentro da Igreja Católica”. 

Palavras chaves: Juventude; homossexualidade; Igreja Católica; facebook

Abstract

The fag also goes to mass: a vision of homosexuality and its relations to catholic youth

The article treats the existence and plurality of demonstrations related to religions, ideologies, social be-
haviors and sexual orientations. The set of ethical orderings and moral doctrine seeks to allocate its adhe-
rents, and in many cases even non-fans, in a homogeneous pattern, showered in the standardization of 
heteronormativity. “Coming out” publicly as homosexual, considering that this sexual orientation is seen as 
promiscuous, abnormal, and wrong, is an act of courage taking this construction and spread of oppressive 
discourses that are built by different segments of society, including the Catholic Church, the main focus of 
the discourse of this article, which is a result of participation in the group created in the social network Fa-
cebook titled “Discussing Homosexuality in the Catholic Church.” 

Palavras chaves: Youth; homosexuality; Catholic Church; Facebook
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INTRODUÇÃO

Sabemos da existência e da pluralidade de ma-
nifestações referentes a religiões, ideologias, com-
portamentos sociais e orientações sexuais, porém 
o capitalismo, atual sistema vigente, através de 
diversos meios, influência para uma forma padro-
nizada de comportamentos e opiniões.  Ser “di-
ferente” (a partir de um olhar padronizado) pode 
causar estranheza aos demais além de “provocar” 
situações com atos de preconceitos. De forma mais 
agravante, ou em evidência, quando o tema está 
relacionado à orientação sexual. Comportamentos 
sexuais vêm sendo regulados ao longo da história. 
Códigos, normativas, diretrizes e até dogmas são 
capazes de construir um emaranhado de regula-
ções que se dispõe a direcionar por onde o sujeito 
pode transitar em torno à experimentação de sua 
própria sexualidade. O conjunto de ordenamentos 
éticos e morais doutrinários buscam alocar seus 
adeptos, e em muitos casos também os não adep-
tos, em um perfil homogêneo, regado na padroni-
zação à heteronormatividade1.

Se levarmos em consideração aquilo que Guaci-
ra Lopes Louro comenta a respeito da experimen-
tação da sexualidade, perceberemos que a norma 
estabelecida historicamente se remete ao homem 
branco, de classe média urbana, cristão, heteros-
sexual e não deficiente. Os outros sujeitos sociais 
serão marcados e denominados a partir desta refe-
rência. A partir desta concepção, a mulher passa a 
ser representada como sendo o “segundo sexo” ao 
passo que gays2 são percebidos como desviantes 

1 “Termo que se refere aos ditados sociais que limitam 
os desejos sexuais, as condutas e as identificações de gênero 
que são admitidos como “normais” ou aceitáveis àqueles 
ajustados ao par binário masculino/feminino. Desse modo, 
toda variação ao modelo heterossexual complementar ma-
cho/fêmea – ora através de manifestações atribuídas à ho-
mossexualidade, ora à transgeneridade – é marginalizada e 
perseguida como perigosa para a “ordem” social”. (SANTOS, 
2011, p. 26)

2 Gays neste contexto se refere a toda “variação” da ho-
mossexualidade, a saber: gays, lésbicas, travestis, bissexuais, 
transexuais e transgêneros (LGBTTT).

da norma heterossexual, ou seja, da heteronorma-
tividade (LOURO, 2001).

Dessa forma, assumir-se homossexual publica-
mente, encarado pelo discurso hegemônico e he-
teronormativo como um comportamento promís-
cuo, anormal e errado, é um ato de coragem tendo 
presente à propagação e construção de discursos 
opressores que são construídos por diversos segui-
mentos da sociedade, dentre eles a Igreja Católica 
Apostólica Romana, foco principal do discurso des-
te estudo. A Igreja como propagadora de ideolo-
gia e crença, principalmente no ocidente, após seu 
surgimento com o cristianismo, foi uma das pri-
meiras instituições a disseminar um discurso con-
tra os atos referentes à sexualidade homossexual 
para defender seus inúmeros interesses negando 
e reprovando a existência dessas relações desde a 
antiguidade.

A escolha de abordar o público juvenil dá-se 
pela necessidade de compreender sua participa-
ção, comportamento e relação de sua orientação 
sexual dentro da instituição religiosa. Jovens, se-
gundo o Estatuto Nacional da Juventude, com-
preendem sujeitos dos 15 aos 29 anos e é esta fai-
xa etária que geralmente são os participantes das 
pastorais e movimentos juvenis da Igreja Católica.

Para apropriar-se do assunto e conhecer essas 
relações, mediaremos esse diálogo a partir da par-
ticipação no grupo na rede social facebook inti-
tulado “Discutindo homo-sexualidade dentro da 
Igreja Católica ”.3

HOMO-RELIGIOSIDADE: UMA VIA(DA)GEM NO 
TEMPO

Para iniciar esta reflexão acerca do tema da ho-
mossexualidade, é importante ter presente as di-
ferenças entre gêneros construídos ao longo da 

3 Este grupo foi criado no dia 11 de dezembro de 2012 
e se encontra hospedado no facebook no link: https://www.fa-
cebook.com/groups/501936256506384/ e possui, atualmente, 
um número de 692 pessoas participantes no mesmo.
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história da humanidade. Estudos apontam que as 
primeiras organizações eram matriarcais e que o 
papel do homem era meramente de reprodutor, já 
que cabiam as mulheres o conhecimento de quem 
era o pai de seus filhos. A valorização da mulher 
dava-se pela incapacidade do homem gerar e con-
ceber novas vidas. 

Ao compreender, posteriormente, a participa-
ção do homem no processo de procriação, passa-
-se então a construir uma organização patriarcal 
colocando a mulher em situação de inferioridade, 
tal qual vemos até hoje em diversas sociedades.

 Na Grécia antiga, as relações sexuais entre ho-
mens era uma prática natural, ou seja, não repre-
sentavam desvio de comportamento, tampouco 
imoralidade, sendo essa prática parte da constru-
ção e desenvolvimento social, porém não excluía o 
contato com as mulheres. Já a prática de relações 
sexuais entre mulheres era vista como obsceno 
(UIIMANN, 2007). 

As relações sexuais masculinas envolviam um 
adulto e um jovem por acreditar-se que o mais 
velho (erastes) deveria ser o protetor e sua função 
era ensinar, amar, cuidar e defender o mais novo 
(eromenos), e através da ejaculação transmitir suas 
potencialidades. A pederastia (relações entre um 
homem e um menino) em alguns lugares da Gré-
cia era normatizada, sendo até excludente o jovem 
que não fosse passivo, sendo rejeitado pelos de-
mais, passando a ser visto como um pobre coitado. 
O mais velho assumia a posição de educador do 
mais novo, transmitindo-lhe suas qualidades mas-
culinas, treinando-o para que o jovem (eromenos) 
mais tarde se tornasse erastes (UIIMANN, 2007).

Apesar da naturalidade com que era tratada as 
relações sexuais entre os homens, as manifesta-
ções afetivas sofriam certa inibição publicamente. 
Porém, em diversas outras formas de manifesta-
ções, sua representação era realizada como no uni-
verso das artes, como nos mostra Reinholdo Aloy-
sio Ullmann: 

Nas artes visuais, destacam-se as pinturas em 
vasos. Elas mostram homens (machos) mais velhos 
abraçando machos mais jovens, ou conversando com 
eles, oferecendo presentes, excitando-os com gestos 
e toques e suplicando que se entreguem aos desejos 
dos mais velhos. Tal é a primeira impressão que se nos 
oferece (UIlMANN, 2007, p. 34).

As relações sexuais entre mulheres no ociden-
te também tem origem grega a partir de registros 
deixados pela poetiza Safo da cidade de Mitilene 
na ilha de Lesbos, de onde provém o termo lesbia-
nismo. Safo “Dedicou-se a dar educação a meninas 
de Lesbos e da Jônia, na idade que mediava entre 
a infância e o casamento” (ULLMANN, 2007, p. 46). 
É possível notar a relação entre mestre e discípulas 
com alusões claras a homossexualidade nos textos 
de Safo, que era conhecida pelos gregos pelo amor 
que tinha com as mulheres.

Torna-se pertinente destacar que o termo “ho-
mossexualismo” surgiu apenas no ano de 1869 
pelo médico Karl Maria Kertbeny, onde essas rela-
ções passaram a ser enquadradas numa categoria 
pela primeira vez, porém pegando carona no cam-
po das patologias (MUSSKOPF, [s/d]). Dessa forma, 
na idade média, os termos sodomia e sodomita 
eram utilizados para se referir aos homossexuais 
já que o termo homossexual era, até então, desco-
nhecido. O termo também era aplicado para ações 
de sexo que não envolvesse a procriação, como a 
masturbação.

Com a organização e hierarquização da igreja 
católica, padres organizaram um código de éti-
ca sexual, já que o próprio Jesus não tinha provi-
denciado. Este código estabelecia como pecado 
qualquer ato sexual em que o objetivo não fos-
se a procriação (RICHARDS, 1993). O controle dos 
pecados foi realizado com a instituição do sacra-
mento da penitência, que passou a obrigar os ca-
tólicos a se confessarem no mínimo uma vez por 
ano, recebendo castigos descritos em manuais que 
os confessores utilizavam. Geralmente, as penitên-
cias variavam entre jejuns a base de pão e água a 
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abstinência por determinados períodos que eram 
decididos levando em consideração o status, sexo, 
idade e se pertencia à classe leiga ou eclesiástica.

Nos séculos XII e XIII, foram introduzidas regras 
para lidar com a “homossexualidade” dos leigos e 
também do clero, já que havia boatos de que acon-
tecia a prática sexual nos mosteiros, conforme nos 
mostra Jeffrey Richards:

O clero, tanto o secular quando o regular, foi acu-
sado de se comprazer na homossexualidade. O cro-
nista Fra Salimbene, no século XIII, assim como santa 
Catarina de Siena e Benvenuto de Imola, no XIV, afir-
maram que o pecado era comum entre os clérigos 
e os eruditos. Havia mexerico sobre o que acontecia 
nos mosteiros, e Walter Map preserva uma autêntica 
anedota de “bar”. Ouvindo uma história sobre são 
Bernardo, relatando que este se jogou sobre o corpo 
de um rapaz morto para rezar por ele, mas não con-
seguiu reanimá-lo, Walter gracejou: “Então, era o mais 
azarado dos monges. Nunca ouvi falar de um mon-
ge que se tenha jogado sobre um rapaz e que, ao se 
levantar, o rapaz prontamente não se tenha levanta-
do também”. O contato sexual entre monges era um 
temor muito vívido para as autoridades, as relações 
de amizade mais íntimas entre eles eram freqüente-
mente desencorajadas, e foram introduzidos regula-
mentos para reduzir o perigo dos encontros noturno 
(RICHARDS, 1993, p. 141-142).

Dentre o regulamento imposto, uma das regras 
é que os monges deveriam dormir vestidos, com a 
luz acesa, em um mesmo local, em camas separa-
das e no meio devia estar situada a cama do abade 
(RICHARDS, 1993). 

As punições adentraram a idade moderna, pois 
não houve uma ruptura com o jeito de se pensar 
sobre os homossexuais e sobre o sexo. Os homos-
sexuais, de forma gradual e lenta, foram conquis-
tando espaços, mesmo que pequenos, de reflexões 
e respeito, mas ainda na contemporaneidade há si-
tuações que trazem o comportamento medieval à 
tona. 

UMA VISÃO BÍBLICA DA HOMOSSEXUALIDADE: 
JUVENTUDE E ATIVISMO RELIGIOSO

Não é nenhuma novidade que a Bíblia é consi-
derada como livro sagrado, pois trata-se da pala-

vra absoluta de Deus. Essa visão de que a Bíblia foi 
ditada por Deus e escrita por meio das mãos dos 
homens fomenta uma série de consequências, 
entre elas a de que as religiões cristãs, neste caso 
especificamente a Igreja Católica, a usa como lei 
suprema para reger sua conduta e condicionar o 
comportamento do seu povo diante da sociedade. 
Por outro lado, essa interpretação também causa a 
segregação dos povos e o esquecimento do papel 
cultural diante da história.

O fato é que as religiões de matriz cristã usam 
a Bíblia como um conjunto de normas que regem 
seus princípios espirituais e sociais. Com essa prá-
tica, os cristãos estão certos de que a única forma 
de alcançar a vida eterna é através do seguimento 
fiel da palavra divina contida no texto sagrado. De 
fato, na Roma antiga, devido à dificuldade do povo 
em interpretar os textos contidos na Bíblia, eles 
eram impedidos de lê-la. Assim, esse livro sagra-
do era de uso restrito dos religiosos ou dos sujeitos 
letrados, necessitando, neste último caso, autoriza-
ção por escrito para ter acesso à leitura da Bíblia. 
(CONHECEREIS A VERDADE, 2011).

Hoje, em que a Bíblia é de livre acesso, torna-se 
livre também sua interpretação. A interpretação 
dos textos contidos neste “livro sagrado” passou 
da proposta de ser usada para ajudar a ascender 
a alma dos seguidores ao seu Deus para o uso na 
prática social e para a classificação de grupos. Essa 
segregação se dá, entre tantas outras formas, entre 
cristãos e não cristãos, santos e pecadores, clero e 
leigos, povo escolhido e povo amaldiçoado, den-
tre outros. Dessa forma, o manuseio deste livro em 
torno do alcance do sagrado ganha uma nova co-
notação: a disputa de valores sociais. A sociedade 
gira em torno da conservação de valores morais e 
espirituais que são respondidos com pequenos tre-
chos retirados da Bíblia de forma aleatória. Já não 
importa alcançar a própria paz interior, é necessá-
rio determinar o que é e o que não é valor moral no 
conjunto de práticas sociais na atualidade.
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Segundo Anchieta Campos (2008), foi no pa-
pado de Júlio III, com a reabertura do Concílio de 
Trento, no ano de 1551, que se iniciou a reforma da 
Igreja Católica, antes do protestantismo tomar con-
ta de toda a Europa. Além da instituição do dogma 
da Eucaristia com definição de transubstanciação, 
foi nesse concílio também que ele ordena um jo-
vem de apenas 15 anos de idade como cardeal. 
Este jovem, que era cheio de vícios, era também 
filho adotivo do seu irmão. Júlio III convoca os três 
bispos mais famosos e reconhecidamente mais sá-
bios da Igreja para analisarem os “problemas da 
bíblia”, que naquele momento da história, com a 
reforma protestante, incomodava e prejudicava a 
Igreja Católica. Concluindo seus estudos, os bispos 
apresentaram um documento ao papa no qual, en-
tre suas recomendações, destaca-se:

Finalmente (de todos os conselhos que bem nos 
pareceu dar a Vossa Santidade, deixamos para o fim o 
mais necessário), nisto Vossa Santidade deve pôr toda 
a atenção e cuidado de permitir o menos possível a 
leitura do Evangelho, especialmente na língua vulgar, 
em todos os países sob vossa jurisdição. O pouco dele 
que se costuma ler na Missa, deve ser o suficiente; 
mais do que isso não devia ser permitido a ninguém. 
Enquanto os homens estiverem satisfeitos com esse 
pouco, os interesses de Vossa Santidade prosperarão, 
mas quando eles desejarem mais, tais interesses de-
clinarão. Em suma, esse livro (a Bíblia) mais do que 
qualquer outro tem levantado contra nós esses torve-
linhos e tempestades, dos quais meramente escapa-
mos de ser totalmente destruídos. De fato, se alguém 
o examinar cuidadosamente, logo descobrirá o de-
sacordo, e verá que a nossa doutrina é muitas vezes 
diferente da doutrina dele, e em outras até contrária 
a ele; o que se o povo souber, não deixará de clamar 
contra nós, e seremos objetos de escárnio e ódio ge-
ral. Portanto, é necessário tirar esse livro das vistas do 
povo, mas tende muito cuidado, para não provocar 
tumultos. Bolonie, 20 Octobis 1553, Vicentius De Dur-
tantibus, Egidus Falceta, Gerardus Busdragus.4

Assim como a bíblia foi usada ao longo das dé-
cadas para apoiar diversos tipos de preconceitos e 
violências, hoje ela está sendo usada com a mes-
ma intensidade, inclusive para justificar os casos 
de morte. O exemplo da subordinação feminina, 

4 Direções concernentes aos métodos adequados para 
fortificar a Igreja de Roma. Disponível na Biblioteca Imperial 
de Paris, fólio B, número 1088, vol. 2, ps. 641 a 650.

a apartheid e a escravidão que tiveram suas práti-
cas justificadas “em nome de Deus”, a perseguição 
à comunidade LGBTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Transgêneros) tem a mesma 
conotação bíblica. Em nome de deus, pessoas têm 
sido violentadas e mortas a cada dia não apenas 
no Brasil, mas em diversos países onde a Bíblia é 
resposta para o comportamento social. É em nome 
de um deus que pessoas disseminam diversos ti-
pos de violência, inclusive a violência física, que é 
real e mata.

Nós temos usado perversamente as diferenças 
para justificar a crueldade de forma mais viciosa pos-
sível. A homofobia possui a mesma injustiça da Apar-
theid e está totalmente do lado oposto do coração 
do Nosso Senhor Jesus Cristo (DESMOND TUTU, 2013, 
tradução nossa).5

A principal ideia de segregação da comunidade 
LGBTTT, em tom mais incisivo na fase juvenil, por 
parte dos fundamentalistas religiosos que fazem 
uso da bíblia para sustentar suas práticas é a ideia 
de que Sodoma e Gomorra tenham sido destruí-
das por causa do seu pecado homossexual. O texto 
que se encontra no livro do Gênesis na Bíblia é uma 
arma de destruição na boca dos fundamentalistas. 
O fato é que nem mesmo as grandes autoridades 
religiosas têm claro o entendimento da figura de 
Sodoma e Gomorra no contexto bíblico daquela 
época.

Segundo Laurence C. Keene (2013) 6, há estudos 
que dizem que uma das mais rígidas leis da anti-
guidade era a obrigatoriedade de dar abrigo aos 
viajantes que batessem em sua porta. Era obriga-
tório se um passante lhe pedisse abrigo você ofe-
recer estadia, porém em Sodoma e Gomorra eles 
violaram essa lei. No capítulo 18 do gênesis, Deus 
diz que destruirá as cidades porque são extrema-

5 Arcebispo Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel 
da Paz. Fonte: Documentário For the bible tells so. Disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=msulDOOrqcQ, Aces-
so em 08 abr. 2013.
6 Reverendo Dr. Laurence C. Keene, Igreja Dis-
cípulos de Cristo, EUA. Fonte: Documentário For the 
bible tells so. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=msulDOOrqcQ, Acesso em 08 abr. 2013.
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mente amaldiçoadas. “A história de Sodoma e Go-
morra não é sobre promiscuidade e nem sequer 
sobre perversidade. Sodoma, segundo os rabinos, 
é castigada pela crueldade, pela sua falta de hospi-
talidade” (JIMMY CREECH, 2013, tradução nossa) 7.

Segundo o Pe. Luis Corrêa Lima8 (2013), a ques-
tão de Sodoma e Gomorra está diretamente liga-
da à “tentativa de estupro feita aos hóspedes do 
patriarca Ló, que gera o castigo divino”. Ainda, é 
claro, a ideia de que a homossexualidade é uma 
abominação aos olhos de Deus tem sido discur-
so do fundamentalismo religioso nos nossos dias. 
Neste sentido, encontramos no livro de Levítico: 
“quando também um homem se deitar com outro 
homem, como com mulher, ambos fizeram abomi-
nação; certamente morrerão; o seu sangue será so-
bre eles” (20: 13). 

É importante compreender que o termo “abo-
minável” na bíblia hebraica é sempre usado para 
denotar um ritual equivocado e nunca para se re-
ferir a algo que é imoral. O termo significa contra a 
tradição ou contra o ritual. Dessa forma, a situação 
de um homem deitar com outro homem se refere 
à procriação, a uma nação que tentava crescer:

...naquele tempo os hebreus descobriram que os 
homens carregavam em seu sêmen todo o potencial 
da vida, e as mulheres não tinham nada com isso, na 
verdade, exceto o fato de incubarem o feto. Essa parte 
era sobre economizar sêmen apenas para a procria-
ção, assim a nação poderia crescer (SUSAN SPARKS, 

2013, tradução nossa) 9.

Ainda segundo o Rev. Laurence C. Keene, o pe-
cado de Onã, no velho testamento, ficou visível 

7 Reverendo Jimmy Crech, Igreja Fé na América, EUA. 
Fonte: Documentário For the bible tells so. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=msulDOOrqcQ, Acesso 
em 08 abr. 2013.
8 Luís Corrêa Lima, padre jesuíta, filósofo e teólogo, 
doutor em história e professor do departamento de teo-
logia da PUC/Rio. FONTE: Programa Sala de Convida-
dos, Entrevista. Disponível em: http://www.youtube.com/
watch?v=wzPyNdmxX3M, Acesso em 20 abr. 2013.
9 Reverenda Susan Sparks, Igreja Batista Americana, 
EUA. Fonte: Documentário For the bible tells so. Disponível 
em: http://www.youtube.com/watch?v=msulDOOrqcQ, Aces-
so em 08 abr. 2013. 

quando ele foi condenado à morte por ejacular 
fora do corpo feminino para que sua companheira 
não engravidasse. Aquele era um ritual impuro, era 
abominável.

No capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos, 
quando ele usa a palavra “natural” ou “inatural” na 
verdade ele quer dizer “costumeiro” e “não costu-
meiro”. Não era costumeiro que homens fizessem 
sexo com outros homens no contexto judeu, mas 
ele presenciou tal fato no mundo grego e julgou 
isso como evidência da adoração do deus errado, 
de idolatria (JIMMY CREECH, 2013)

Parece então correto afirmar que a grande ques-
tão que envolve a rejeição social pela homosse-
xualidade está ligada diretamente ao ato sexual 
homossexual.  

O que amedronta os homens sobre a homosse-
xualidade é que eles imaginam o homem se permi-
tindo ser tratado como uma mulher e não há nada 
pior, nada que burle mais a noção patriarcal que um 
homem “privilegiado” por ser homem em vez de mu-
lher que se permita ser tratado como mulher. Quem 
gostaria disso? (GENE ROBINSON, 2013, tradução nos-
sa) 10.

O ódio em relação às mulheres, ou seja, a miso-
ginia é também o combustível disso tudo. E como 
disse o Rev. Jimmy Creech (2013) não existe coisa 
pior de se fazer com um homem do que chamá-lo 
de mulher. É assim que funciona com um time de 
futebol. Quando o treinador deseja exigir esforço 
do time ele os chama de “mulherzinha” da forma 
mais pejorativa possível. E isso funciona. “Homens 
que não são homens em hipótese alguma, o pa-
triarca exige que sejamos um poder masculino que 
se imponha. E ser gay é demais para se suportar” 
(JIMMY CREECH, 2013, tradução nossa).

Diante dessa questão que envolve o uso bíblico 
para a condenação da pessoa homossexual, visua-
lizamos o sujeito adolescente/jovem como sendo 
alvo principal destes discursos que procuram dimi-

10 Revendendo Gene Robinson, Bispo Anglicano, EUA. 
Fonte: Documentário For the bible tells so. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=msulDOOrqcQ, Acesso 
em 08 abr. 2013.
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nuir o indivíduo. O fato de que a adolescência é um 
período de várias descobertas e inclusive da se-
xualidade, um discurso social que ao invés de lhes 
abrirem a mente para compreender as expressões 
do seu corpo apenas os reprimem é capaz de dei-
xar sequelas para sempre na vida desses sujeitos.

Filhos que crescem em um lar religioso funda-
mentalista, no qual seus pais são incapazes de me-
diar o discurso bíblico com a realidade imposta, 
encontram enormes dificuldades de serem aceitos. 
Essa aceitação passa pelo processo interior e social. 
A não aceitação da família, da igreja e da sociedade 
em geral reforça no imaginário do adolescente/jo-
vem a frustração de não poder atender aos sonhos 
dos seus pais. Entre tantos problemas causados por 
esta falta de aceitação, podemos citar a desistência 
escolar, o afastamento das atividades religiosas de 
seus pais e inclusive o suicídio. 

Pelos meus cálculos, a cada cinco horas um ado-
lescente LGBTTT se suicida e para cada adolescente 
que se suicida há outros vinte que tentam se matar. 
Um dos cinco maiores motivos pelos quais os adoles-
centes nos ligam é por questões religiosas. Eles sen-
tem que não há lugar para eles perto de Deus (JORGE 
VALENCIA, 2013, tradução nossa) .

Grupos religiosos fundamentalistas tentam ven-
der a ideia de que as famílias estão sendo destruí-
das pelos seus filhos homossexuais. Comparações 
de gays a nazistas e que estes estão destruindo as 
instituições cristãs são discursos levantados cons-
tantemente nas redes sociais entre os jovens. O ob-
jetivo de tudo isso, fica claro, é o de tentar diminuir 
as discussões que já se levantaram em torno da te-
mática da homossexualidade e tentar apagar toda 
a história de conquistas de direitos que vem sendo 
protagonizada pelas comunidades gays em todo o 
Brasil ao longo dos anos. Como diz o Rev. Peter Go-
mes (2013, tradução nossa):

O pecado com o qual nós deveríamos nos preocu-
par não é a homossexualidade, porque eu não acre-
dito que ela seja pecado. O pecado, sem dúvidas, é a 
homofobia, é o temor aos homossexuais. Tudo isso é 
pecado. É um dos pecados mais graves, pois é feito 

em nome das escrituras, pelos religiosos.

Uma das justificativas utilizadas pela preserva-
ção da família e o medo da “ditadura gay” é por 
causa do discurso disseminado pelas igrejas cris-
tãs, sobretudo pela Igreja Católica no perídio me-
dieval. Como já abordado no início deste estudo, 
no momento em que a sociedade se reconhece 
como patriarcal, colocando a mulher em nível infe-
rior, é que a perseguição pelos atos homossexuais 
acentua-se. O homem teve a “bênção” de nascer 
com o órgão genital que o favorece e permite a 
procriação, ao contrário da mulher que é tratada 
meramente como objeto que cuida da vida depo-
sitada pelo homem através do sêmen. Aquele que 
se se submete a ter o mesmo comportamento de 
uma mulher, de deitar-se com outro homem e as-
sumir uma posição de passividade, tende a não ser 
bem visto.

A mulher é tratada como inferior por ser descen-
dente de Eva, que foi criada a partir da costela de 
um homem (Adão). Atraída e utilizada como ins-
trumento do diabo, Eva seduziu Adão, perdendo 
a vida no paraíso, tornando-se inferior na teologia 
construída pela hierarquia letrada da igreja, não 
sendo questionada pelo restante da sociedade. 
Ainda na contemporaneidade, utilizam-se desse 
discurso para defender a família e a moral cristã es-
tabelecida por parte da hierarquia da Igreja.

ATIVISMO RELIGIOSO GAY ONLINE: UMA FORMA 
DE RESPOSTA AO “EU” INCUBADO

Na atualidade, a grande maioria dos usuários da 
internet são jovens. Na fase juvenil, composta não 
apenas por cores pretas e brancas, é o momento 
de experimentação, afirmação e construção de 
identidade. É neste período que jovens se permi-
tem questionar sobre os mais variados assuntos. 
Ser colorido, diferente, fugir dos padrões estabele-
cidos ou até mesmo legitimá-los frente aos jovens 
que desejam ser diferentes, é notável nos diversos 
seguimentos da sociedade. 
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Além de ser um espaço de formação, pesquisa, 
entretenimento e ferramenta para o trabalho, a in-
ternet é um local de relacionamento, muitas vezes 
substituindo a vida social presencial. As redes so-
ciais, ao mesmo passo que permitem a aproxima-
ção, contribuem também, em alguns momentos, 
para o distanciamento nas relações sociais.

Nas redes sociais virtuais, alguns fenômenos rela-
cionados ao mundo juvenil se entrecruzam: os pro-
cessos autorais de criação de identidade – o/a ado-
lescente diz de si mesmo; a visibilidade – a existência 
para um/a outro/a; a sociabilidade – a formação de 
comunidades, diversos tipos de relacionamentos e 
graus de intimidade; a invenção de múltiplas iden-
tidades – isto é a criação de outros/as de si mesmo 
(CORREIA, 2013, p. 20).

O facebook, rede social mais evidente no mo-
mento, permite a divulgação através de posta-
gens, compartilhamentos de imagens e divulgação 
através da página dos fãs (fan Page) sobre a vida 
privada de sujeitos. Há aqueles que utilizam cons-
cientemente a rede mesmo expondo suas indivi-
dualidades, outros utilizam para manter contato 
com amigos, conhecer novas pessoas, e há ainda 
quem utilize o perfil no facebook para participar 
das conversas expondo suas opiniões, já que no 
dia-a-dia, por diversos motivos, não participam de 
espaços de debates sobre os diversos assuntos.

A rede social permite que jovens, no anonima-
to ou não, exponham de forma democrática suas 
opiniões. Na pauta dos assuntos do facebook, a 
orientação sexual e suas relações estão presentes 
diariamente. São milhares de jovens que se posi-
cionam sobre o assunto e utilizam-se deste espaço 
para atacar, engajar-se em campanhas contra a ho-
mofobia, por exemplo, ou “sair do armário”. 

Campanha sobre os diversos movimentos 
LGBTTT no facebook tem contribuído para pautar 
a história, conquistas e retrocessos pelo respeito à 
diversidade. Jovens, gays ou não, se permitem rea-
lizar reflexões. Os próprios movimentos utilizam-se 
da internet para acusar quando feridos e afirmar-
-se enquanto cidadãos com identidade que é tida 
como diferente, estranha ou errada pela sociedade 

que ainda é conduzida por seguimentos religiosos, 
não sendo verdadeiramente um Estado Laico, pre-
visto na constituição.

Assim como há o ativismo cibernético promo-
vendo a vida e propondo novos olhares em relação 
à sexualidade, seguimentos religiosos utilizam-se 
do mesmo espaço para propagar suas ideologias e 
assegurar a “segurança” da família. 

Qual o comportamento adotado pelos jovens in-
tegrantes da igreja católica que defendem a causa 
LGBTTT, nas relações entre prática e teoria? A cria-
ção de um grupo no facebook para discutir sobre a 
temática, como mencionado na apresentação des-
te estudo, foi de extrema relevância para se apro-
priar dos discursos dos jovens católicos acerca da 
temática da orientação sexual. Este grupo foi for-
mado por sujeitos de diferentes faixas etárias, po-
rém predominantemente jovem – o que no Brasil 
concerne a faixa etária entre 15 a 29 anos de idade 
–, e de profissão de fé abertamente católica. Entre 
os(as) participantes estavam homens e mulheres de 
diferentes “status” dentro da Igreja Católica, entre 
eles: padres, coordenadores(as) de pastorais e/ou 
movimentos, freiras e leigos(as). É importante citar 
que não houve nenhum critério de ser/assumir-se 
homossexual para participar do grupo.

Analisando os discursos dos(as) participantes 
deste grupo no facebook percebemos, de um lado 
questões relativas ao que chamamos de conserva-
dorismo religioso e de outro atitudes de aceitação 
e respeito ao que concerne a questão da homosse-
xualidade praticada pelos(as) católicos(as).  

Observando o discurso em relação a uma ima-
gem veiculada neste grupo que continha a seguin-
te cena: “um casal de homens abraçados e um de-
les segurava um bebê” e que junto a essa imagem 
foi feito a seguinte provocação: “Galera... o que 
acham dessa imagem?

Sem pensar muito... qual a primeira sensação 
que lhes vem a cabeça ao ver essa imagem?
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Vamos comentar? 11” percebemos aquilo que já 
citamos anteriormente, um paradoxo entre a aber-
tura para acolher a pessoa do outro e uma rejeição 
imediata, ambas à luz do evangelho. Vejamos al-
guns comentários postados pelos(as) participantes 
12

“Primeira atitude, da minha parte, hoje, é respeitar 
a diversidade. Entre o radicalismo da lei e o respeito ao 
próximo, logicamente abraço com Fé a segunda cau-
sa. Diante dos costumes, no meio em que fui criado, 
ainda soa algo estranho no íntimo, ao ver a imagem. 
É preciso quebrar meus próprios tabus e pré-concei-
tos que ainda escapolem ao controle e desrespeita o 
amor ao próximo: MAIOR MANDAMENTO DO NAZA-
RENO. Resumindo: defendo a livre escolha com amor 
e respeito à diversidade porém ainda existe a guerra 
interna diante de tudo o que nos fora passado desde 
a nossa criação...” (A.D.O.)

“Olhem eu sinto uma afeto tãaao grande, linda de-
mais a imagem. De minha parte, considero que a luta 
pra mim não seria interna, mas externa, como ia ser 
esta cena nas ruas, no shopping, na escola, na igre-
ja...? Fiquei vendo meu parceiro que adooora crianças 
segurando esse menino... #NovaConstrução” (D.C.)

 “isso é falta de respeito a família tradicional e ao 
o que estar escrito em levitico cap 20 vers. 13 quando 
tambem um homem se deita com outro homem com 
se fosse uma mulher ambos fizeram abominação cer-
tamente morrerão [...] não estou jugando ninguem 
estou mostrando a verdade na palavra de deus que 

é viva...” (J.A.L.)

Além de outros questionamentos, discussões e 
comentários acerca dessa mesma imagem e de ou-
tras temáticas é possível perceber onde “os funda-
mentalistas religiosos” tem se embasado e a partir 
de quais experiências de vida aqueles(as) com res-
postas mais acolhedoras são oriundos(as).

Percebe-se, a partir de diferentes discursos, que 
aqueles engajados para a transformação social à luz 
do evangelho, conforme se justificam, têm argu-
mentos coerentes baseados na leitura popular da 
Bíblia, contextualizando o período histórico e não 
sendo fundamentalista. Os demais, em sua maio-

11 A referida imagem foi publicada no grupo do face-
book no dia 07 de maio de 2013.

12 Preferimos neste trabalho não identificar os(as) 
participantes do grupo. Para preservar a identidade de cada 
um(a) usaremos apenas as iniciais dos nomes em seus perfis 
no facebook.

ria, fazem parte de grupos elitizados, utilizam-se 
da Bíblia como manual e inclusive para determinar 
comportamentos do coletivo.

Quando perguntamos quem, dos(as) participan-
tes do grupo, teria algum(a) amigo(a) gay dentro 
da Igreja Católica 13, de acordo com os(as) respon-
dentes 96,96% disseram que possuíam algum ami-
go e/ou amiga gay que também era católico(a) e 
apenas 3,04% responderam não terem amigos(as) 
gays católicos(as).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que fora apresentado acima, se tor-
na importante ainda destacar o papel das religiões 
na vida das sociedades ao longo do tempo e como 
elas se configuram nos dias atuais. Dentro dessa 
perspectiva, destacar especialmente a presença 
jovem nos diversos sistemas religiosos do Brasil e 
como estes “consomem” essas ofertas religiosas.

Podemos citar que um dos maiores motivos da 
busca pelas religiões seja o de dar sentido à vida, 
pessoas que buscam nas religiões respostas e sig-
nificados para sua existência e sofrimento.

Além das religiões serem espaços ideais para as 
pessoas “tocarem” no sagrado, estudarem sobre a 
cosmologia etc., elas também são espaços de fazer 
novas amizades, descobrir parceiros(as) para novos 
relacionamentos, por exemplo. Por fim, destaca-
mos também o papel da religião como fonte de re-
gra de conduta. Neste sentido, a religião determina 
o que pode e o que não pode ser consumido por 
seus adeptos (RODRIGUES, 2007). Ela tem papel 
influenciador nas tomadas de decisões dos seus 
adeptos e atua diretamente em questões sociais 
de interesse comum, chegando algumas vezes a 
interferir no processo democrático, na medida em 
que incide sobre as escolhas políticas das pessoas. 
A presença da religião na sociedade é marcada por 
desenhos institucionais que compõem o cenário 

13 Esta enquete foi publicada no grupo do facebook no 
dia 13 de dezembro de 2012.
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brasileiro.

A presença da juventude dentro destes espaços 
religiosos é caracterizada principalmente por sua 
heterogeneidade. O jovem que é dinâmico e di-
verso em sua composição, a partir dos seus estilos 
musicais, vestimenta, língua, interesses etc., será o 
mesmo a consumir os recursos oferecidos pelas re-
ligiões.

Ao contrário do que se pensa de que a juventu-
de recebe passivamente os ensinamentos de Deus 
via igreja, há grupos organizados que se dispõem 
a reflexões sobre os assuntos que ainda são deixa-
dos de lado por serem considerados pecaminosos 
ou tabus. Há aqueles que deixam suas individuali-
dades para padronizarem-se a partir do que a ins-
tituição religiosa muitas vezes impõe. Caminhando 
no sentindo contrário, a presença de jovens enga-
jados propondo novas discussões dentro das insti-
tuições religiosas também é uma realidade. 

Os jovens de ambos os grupos se apropriam 
das redes sociais para legitimar suas ideologias. 
Espaços virtuais, considerados por muitos uma ex-
tensão da evangelização, são constantes na rede 
mundial de computadores. Imagens comparti-
lhadas constantemente cujo objetivo é legitimar 
o que a instituição religiosa vem propagando há 
mais de dois mil anos. Disputando espaço com os 
grupos conservadores, jovens, a partir do ativismo 
cibernético, defendem uma nova leitura e reflexão 
dos dogmas da igreja. É possível ver manifesta-
ções frequentes de jovens no facebook, rede social 
que conquistou os usuários de todos os lugares do 
planeta, reafirmando sua orientação sexual, por 
exemplo, mesmo sendo integrante da Igreja Cató-
lica Apostólica Romana. 

O que se torna importante comentar, após toda 
essa discussão, é que adolescentes e jovens cató-
licos a cada dia se afirmam homossexuais. Em um 
mesmo caminho vemos também os católicos que 
não são homossexuais, mas aceitam/respeitam 
as orientações sexuais dos demais adeptos. Esse 

“novo” movimento religioso libertário tende a le-
vantar a acolhida de novos jovens e, em sentido 
contrário, tem despertado inúmeras críticas por 
parte dos católicos fundamentalistas que não acei-
tam a nova “onda” de leitura popular da Bíblia. 

O que percebemos é que na loja virtual da fé, 
visualizada via facebook para a elaboração do es-
tudo que resultou neste material, está repleta de 
adeptos que consomem os produtos das religiões, 
porém não “compram” o sistema como um todo, 
mas procuram democratizar o conjunto de suas 
normativas. Os encontros religiosos, como a missa, 
por exemplo, estão repletos de novos sujeitos. São 
diversas cores que desenham uma forma nova e 
revolucionária de tocar o sagrado. São sujeitos que 
nasceram, se fizeram ou se descobriram homens 
e mulheres, que preenchem os bancos das igrejas 
católicas espalhadas pelo Brasil e é para essas pes-
soas que a palavra precisa ser proferida.
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Nome:  Aniervson Santos
Local: Surubim/PE
Função: Editor da Revista Geração Z

Somos Tod@s 
Geração Z

> papo cabeça

Revista Geração Z: Como surgiu a Revista 
Geração Z?

Aniervson Santos: A proposta inicial era 
organizar temáticas, textos, discussões que ao 
longo dos cursos que iríamos oferecendo na Escola 
de Educadores de Jovens do IPJ que na sua grande 
maioria eram cursos online. Então surgiu a ideia 
de aglutinar e organizar esse material que era 
produzido pelos cursistas e que tivesse um caráter 
talvez mais científico/técnico e chegassem a mais 

pessoas porque essas produções estavam ficando 
unicamente com o tutor do curso ou dentro da 
plataforma do IPJ e porque não expandir estas 
construções e dar visibilidade a isto que estava se 
construindo? 

E enfim chegamos a conclusão de que precisaria 
ser uma revista online, primeiramente porque o 
projeto inicial não visava nenhum retorno financeiro 
e nós não tínhamos nenhum financiamento para 
fazer uma revista impressa. E depois porque nós 
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queríamos falar da juventude da forma mais atual 
possível. Então organizamos e estruturamos a 
revista para ter um caráter virtual.

RGZ: Como surgiu a equipe da Revista Geração 
Z?

Aniervson: Quando pensamos pensar na equipe, 
o IPJ identificou que era preciso pessoas ligadas ao 
pensamento científico, a academia, que estivessem 
ligadas a construção do conhecimento, a pesquisa, 
mas principalmente pessoas que estivessem 
engajadas a causa da juventude. E assim também 
outras organizações começaram a fazer parte e a 
se interessar pelo projeto.

RGZ: Como é formada a equipe?

Aniervson: Nós criamos duas equipes que 
chamamos um de Conselho Editorial, que seria 
responsável pelas normas de publicação e pela 
análise dos artigos científicos e o outro de Equipe de 
Colaboradores que além de participar das decisões 
enquanto das publicações, está mais conectada e 
ligada às comunidades, na produção de material 
coletivo, etc.

RGZ: Qual o Objetivo da Revista Geração Z?

Aniervson: O objetivo da revista é fazer uma 
discussão técnico-científica e levantar discussões 
a partir das comunidades. Em outras palavras, é 
conectar a comunidade a academia e a academia 
a comunidade, de forma simultânea e numa 
dialógica em que essa conversa não se perca.

RGZ: E como surgiu o nome “geração z”?

Aniervson: O nome “geração z” apareceu de 
forma bem interessante. Em conversa com as 
pessoas que iriam compor a equipe da revista, 
começamos a pensar alguns nomes e já que seria 
uma revista virtual e que trataria sobre juventude 
então porque não falar dessa juventude do século 
XXI, dessa juventude conectada, que está na mídia 
e nas redes sociais e que tem a tecnologia de forma 
muito próxima. Então foi surgindo alguns nomes e 
em meio a algumas conversas e pesquisas foram 
surgindo alguns termos em relação às gerações 

X ou da geração Y então começamos a pensar 
numa geração ciborgue. E alguém nesta conversa 
comenta que a geração z parece ser uma geração 
mais atual, que nasceu nos anos 90 na época da 
criação da internet. Então, após essas discussões, 
fizemos uma espécie de votação interna e 
acabamos fechando com o nome Geração Z.

RGZ: Como é possível fazer parte da Revista 
Geração Z?

Aniervson: Para fazer parte da equipe da 
Geração Z é muito simples. Em nosso site (www.
revistageracaoz.com) logo na página inicial 
você vai encontrar “junte-se a nós” onde terá as 
informações de como fazer parte da revista. Não 
existe restrição de idade, de localidade ou de 
conhecimento acadêmico para fazer parte da 
equipe de colaboradores, basta ter interesse e 
disponibilidade e fazer seu cadastro no site. Então 
você também pode fazer parte da Revista Geração 
Z.

RGZ: Quais os projetos de futuro da Revista 
Geração Z?

Aniervson: Os nossos projetos de futuro são os 
mais ambiciosos possíveis. Nós queremos ampliar 
ainda mais a revista. Nós já temos um acesso muito 
significativo em diversos países. Cada vez mais 
recebemos email, inclusive de pessoas querendo a 
revista impressa. Então, levando em consideração 
algumas nuances, os nossos projetos para 2014 é 
ampliar ainda mais o acesso, a equipe e o território 
de abrangência da revista.

RGZ: Deixe sua mensagem final aos leitores e 
leitoras da Revista Geração Z.

Aniervson: Nós estamos completando um 
ano agora em maio, fizemos a nossa primeira 
publicação em maio de 2013 e é uma alegria para 
nós que fazemos parte da equipe da Geração Z está 
partilhando esse momento com todos e com todas. 
A todos nós os nossos parabéns. Muito obrigado.

IPJCompleta 4 Anos 
de Fundação
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Nome:  Cinthia Queiroz
Local: Surubim/PE
Função: Diretora Presidenta do IPJ

IPJCompleta 4 Anos 
de Fundação

Revista Geração Z: Como surgiu o IPJ?

Cinthia Queiroz: O Instituto de Protagonismo 
Juvenil como a gente chama carinhosamente 
de IPJ surgiu a partir de um grupo de jovens da 
Pastoral da Juventude da Igreja Católica em um 
momento em que a gente estava discutindo sobre 
Políticas Públicas de Juventude por volta do ano 
de 2008, 2009 e surgiu a necessidade de termos 
um espaço onde contemplasse a diversidade 
juvenil, onde pudéssemos trabalhar diversos 

temas, sem restrição. E ai começamos a parceria 
com outras entidades, governamentais e não 
governamentais, com outras entidades religiosas 
e, inclusive, com pessoas sem credo religioso. A 
partir daí a gente começou a se firmar e ai surgiu 
o IPJ, legalizando, enquanto instituição não 
governamental mais precisamente no dia 17 de 
maio de 2010.
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RGZ: Qual o objetivo do IPJ?

Cinthia Queiroz: O IPJ além de promover discus-
sões no âmbito da política, da espiritualidade, da 
cidadania e da cultura, tem como principal obje-
tivo perceber o jovem enquanto protagonista em 
um todo ao seu redor.

RGZ: Quais são as atividades desenvolvidas 
pelo IPJ desde sua fundação?

Cinthia Queiroz: O IPJ trabalha com três dimen-
sões: metodologia, pesquisa e assessoria. Com 
relação a assessoria nós trabalhamos em encon-
tros, conferências , entre outros. Com relação as 
pesquisas, tanto fazemos pesquisas de campo 
como para publicação de material. E partir destas 
dimensões nós traçamos a metodologia que será 
utilizada em cada área direcionando de acordo 
com suas especificidades. Dentre as atividades 
nós temos cursos presenciais, cursos online e, 
inclusive, temos também a revista online que é 
a Revista Geração Z, que estamos celebrando no 
momento um ano de atividades que tem sido 
bem aceita por esta geração z, como chamamos, 
e que nos tem proporcionado uma grande inte-
ratividade com outros estados e, inclusive, com 
outros países. Temos também a publicação das 
nossas pesquisas e de todo material que a gente 
vem trabalhando desde o início e quem tem seu 
acesso gratuito pelo site do IPJ (www.jovensprota-
gonistas.wix.com/ipjorg).

RGZ: Quais são os projetos de futuro do IPJ?

Cinthia Queiroz: Hoje, nós temos uma estrutura 
de pessoas que abraçam a juventude como causa. 
Temos pessoas de diversos lugares que através da 
internet se mantém conectado para que a gente 
possa organizar os eventos, os cursos e todas as 
atividades. Ainda não temos uma estrutura física, 
mas temos parceria com algumas organizações, 
porém não temos um financiamento próprio e 
nem um ambiente físico onde possamos dizer 
“aqui é o nosso espaço”. Então, como projeto de 

futuro o IPJ pretende manter o que está dando 
certo e conseguir também uma sede. Nosso so-
nho é uma sede onde possamos ter um espaço 
para a juventude poder trabalhar, se encontrar, 
partilhar e somar conosco.

RGZ: Como se dá a organização institucional do 
IPJ?

Cinthia Queiroz: Na estrutura organizacional 
do IPJ nós temos o Conselho Diretor, o Conselho 
Fiscal e o Conselho Político; todos os conselhos 
são formados por jovens. Além desses conselhos 
nós temos também o “Amigo Protagonista”, que é 
ai onde você leitor entra. Esse amigo protagonista 
é exatamente aquela pessoa que, sendo jovem ou 
não, tem desejo de participar conosco das ativida-
des e/ou contribuir conosco financeiramente e de 
acordo com sua disponibilidade de tempo, forma-
ção... enfim, de diversas formas. E ai fica o convite 
aberto para você que ainda não é um amigo pro-
tagonista, sinta-se a vontade e acolhido para fazer 
parte dessa família junto conosco.

RGZ: Deixe sua mensagem final aos nossos(as) 
leitores(as).

Cinthia Queiroz: A nós que estamos neste bar-
co desde o início e a criação do IPJ só nos resta 
agradecer. Agradecer a cada pessoa que acreditou 
nesta proposta e que abraçou esta causa conos-
co, agradecer a todos os amigos protagonistas e 
a todas pessoas que se dispuseram a de qualquer 
forma a está conosco. Agradecer a todas as orga-
nizações que toparam a fazer esta parceria. E a 
todas as pessoas que estão participando desta se-
mana ou que já passaram pelo Instituto e que por 
algum motivo precisaram sair. Parabéns ao Insti-
tuto de Protagonismo Juvenil. Parabéns a todas as 
pessoas que se dispõem a fazer parte dessa histó-
ria conosco. Mais um ano de IPJ com a juventude 
protagonizando onde quer que ela esteja.
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