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Toni Reis
1
 

 

 

RESUMO 

 

A escola é um ambiente detentor de um potencial de tornar a sociedade mais solidária e justa, 

através de educação voltada para a cultura da paz e do respeito aos direitos humanos e à diversidade 

humana, entre muitos outros fatores capazes de produzirem transformação social positiva. Por outro 

lado, a escola também é um lugar que não raras vezes reproduz valores que estigmatizam quem é 

diferente do padrão convencionalmente aceito pela sociedade em geral, enraizando e normatizando 

na concepção de mundo dos estudantes em formação preconceitos que podem levar à rejeição e até 

à discriminação de quem foge à regra. Mas a escola também não é estanque, isolada ou livre da 

influência da sociedade ao seu redor. Também é um reflexo da cultura predominante e muitos 

entendem que a escola tem justamente o papel de perpetuar os valores e “bons costumes” que 

acreditam ser corretos.  Os estudantes na escola, bem como pessoas fora da escola, que de alguma 

forma não se encaixam no padrão imaginário, dependendo do grau de não-conformidade, podem 

sofrer diferenciação, humilhação e até rechaço social. Exemplos claros incluem pessoas com 

deficiência, pessoas com características consideradas “esquisitas” e pessoas com orientação sexual e 

identidade de gênero diferentes daquelas impostas pelo padrão heternormativo.  É o caso de  

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). É comum ouvir relatos de pessoas, 

notadamente aquelas cuja orientação sexual e/ou identidade de gênero “diferentes” se manifestam 

de maneira mais marcada, como no caso de travestis e transexuais (de ambos os sexos), que 

abandonaram a escola por não suportar a discriminação sofrida. Pior ainda, em muitos destes casos, 

é que este processo vem acompanhado da expulsão da família, da impossibilidade de encontrar 

emprego, podendo levar à total marginalização já muito cedo na vida. Aqueles que têm orientação 

homossexual ou bissexual, mas que não aparentam ser gay ou lésbica, por exemplo, já que não 

correspondem aos estereótipos comumente associados aos homossexuais, podem se submeter ao 

isolamento social, levar uma vida de disfarce ou até não se aceitar, devido ao medo de sofrer esta 

mesma discriminação.  A organização da comunidade LGBT em associações, ou grupos menos 

formais, representa uma possível resposta a este e muitos outros problemas enfrentados por estes 

segmentos da população. Através da organização, é possível influenciar em políticas públicas, 

especificamente em políticas de educação, para que se tenham currículos escolares voltados 

inclusive para o respeito à diversidade sexual, e para que se capacitem os docentes no lidar com a 

diversidade sexual na escola.  Em alguns países, até faz parte da rotina escolar convidar associações 

LGBT para colaborar dentro da escola com a abordagem desta temática. Afinal, a educação é a 

principal ferramenta para promover um mundo mais justo e igualitário. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escola é um lugar privilegiado para promover a cultura de respeito às diferenças, à 

diversidade e de inclusão social, rumo a uma verdadeira democracia em que todos os cidadãos e 

todas as cidadãs possam conviver com igualdade e sem discriminação. 

O papel da escola e do/da profissional de educação nesse processo é fundamental. É através 

da educação que a promoção dessa cultura pode acontecer da forma mais efetiva, moldando novos 

valores e atitudes de respeito e paz, desconstruindo velhos e arraigados preconceitos, formando 

cidadãos e cidadãs que comporão uma sociedade mais justa. 

A homossexualidade ainda é um tema cercado de preconceitos em nossa sociedade. O 

preconceito, de modo geral, surge em razão de falta de conhecimento – sendo esta uma lacuna que 

compete à escola preencher. E o preconceito, quando colocado em prática, se transforma na 

discriminação que, inclusive, marginaliza as pessoas cuja sexualidade é diferente da “ortodoxa”.       

Na pior das situações, a conseqüência desta discriminação da sexualidade não ortodoxa é a 

expulsão pela família, a rejeição pelos colegas, a evasão escolar, a resultante falta de qualificação 

para o mercado de trabalho, a discriminação na busca por emprego e, para alguns, a prostituição 

como uma última alternativa de sobrevivência, com toda a vulnerabilidade social e pessoal que esta 

situação acarreta. 

Menos visível, mas não menos pesado para muitas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais (LGBT), é o isolamento social decorrente da reação de outras pessoas do convívio 

social diante da homossexualidade, ou oriundo do próprio medo de se assumir enquanto 

homossexual, preferindo o afastamento social ou a ocultação da própria orientação sexual à temida 

rejeição. 

 

 

ENTENDENDO ATITUDES ATUAIS CONTRÁRIAS À HOMOSSEXUALIDADE A 

PARTIR DA HISTÓRIA 

 

 

Pode-se dizer que a cultura predominante no Brasil, excetuando-se os povos pré-

colombianos, é “ocidental”, significando que os valores e os costumes prevalentes hoje derivaram 

de uma construção milenar, originados nas sociedades da Antigüidade Clássica, incluindo as nações 

da região da Palestina, os gregos e os romanos. Essa cultura consolidou-se na Europa  medieval e, a 

partir das grandes navegações, estabeleceu-se também nas Américas com a colonização a partir do 
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Século XVI. As atitudes que existem hoje em relação à sexualidade em nosso país refletem as 

formas como a homossexualidade tem sido vista a partir da ótica ocidental.  

Historicamente, houve culturas, como na Grécia e na Roma da Antiguidade (portanto, há 

mais de 2000 anos), em que os relacionamentos homossexuais, ainda que não tivessem esse nome, 

eram permitidos, porém somente conforme regras sociais rigorosas. Por exemplo, os gregos da 

Antiguidade permitiam relações homossexuais entre homens mais velhos e adolescentes, relações 

estas vistas em parte como uma forma de transmissão de sabedoria. Relacionamentos homossexuais 

afetivos entre homens também eram relativamente comuns entre soldados em determinadas regiões 

da Grécia, como Esparta e Tebas.  

Da mesma forma, a homossexualidade feminina existia de maneira aberta na Grécia 

naquela época, conforme relatos da poetisa Safo (c.610-580 a.C.), cuja obra fala de amor entre 

mulheres. Safo vivia na Ilha de Lesbos, onde existia uma forte cultura de convivência entre 

mulheres.  Essa é a origem da palavra “lésbica”.  

Entre os romanos da Antiguidade, a homossexualidade não era reprovada, mas também 

existiam regras. Por exemplo, um senhor não podia ser sexualmente passivo com seu escravo. Já em 

outras culturas da mesma época na história, a homossexualidade era reprovada, como no caso dos 

Hebreus
2
 e outros povos que viviam na região que hoje conhecemos principalmente como Israel. 

Na Europa, na medida em que as sociedades clássicas – principalmente a grega e a romana 

– entraram em declínio e perderam seus impérios e o poder político e econômico, as suas culturas 

de aceitação da homossexualidade também se perderam no tempo. No seu lugar, construíram-se 

gradativamente, no decorrer de séculos, culturas de reprovação e também uma concepção cristã da 

homossexualidade como sendo pecado. 

Em determinados momentos da história, vários países europeus passaram a criminalizar 

atos homossexuais. Um exemplo importante disso foi a sanção em 1533 da Lei da Sodomia
3
 

(Buggery Statute) na Inglaterra, que criminalizou as relações sexuais entre homens; entre um 

homem e um animal e entre uma mulher e um animal - a lei foi omissa em relação ao sexo entre 

mulheres. A lei vigorou até 1861, quando a pena passou a ser prisão perpétua. A criminalização de 

atos sexuais entre homens na Inglaterra só foi revogada em 1967, passados mais de 400 anos. Essa 

forma de legislação se replicou na maioria das colônias britânicas, inclusive na América do Norte e 

no Caribe (Jamaica, Trindade e Tobago, entre outros países).  

                                                 
2 Hebreu: “primitivo nome do povo judaico” (Dicionário Michaelis, 1998)  
3 Sodomia: a palavra homossexual somente foi cunhada em 1869. Antes desta data, usavam-se outros termos, como 

sodomia, para se referir a atos homossexuais.  A palavra sodomia tem sua origem no episódio bíblico narrado em Gênesis 

19, quando os homens da cidade de Sodoma teriam assediado dois visitantes sexualmente. Sodomia se define como o 

“concúbito [ajuntamento carnal] de homem com homem ou mulher com mulher” (Dicionário Michaelis, 1998).   
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Dessa forma, as culturas de repressão à homossexualidade, em particular à 

homossexualidade masculina, vigente nos principais países responsáveis pela colonização do Novo 

Mundo, inclusive o Portugal e a Espanha, se instalaram aqui junto com os colonizadores.  

Contudo, o Brasil já tinha seus habitantes indígenas muito antes da chegada dos europeus. 

Luiz Mott (2007a), ao tratar dos encontros dos cronistas coloniais com os indígenas, informa: 

 

É incorreta a suposição de que índios (...) ostentassem (...) uma conduta sexual homogênea. O 

correto é falarmos de "sexualidades indígenas...” posto coexistirem, lado a lado na Ameríndia (...) 

centenas e centenas de padrões sexuais completamente diversos e às vezes antagônicos. Em comum, 

podemos detectar duas macro-tendências: a enorme diversidade estrutural destas sexualidades e uma 

menor rigidez repressiva (...) Não só os Tupinambás, como diversas outras tribos nas três Américas, 

abrigavam em suas aldeias grande número de "invertidos sexuais" de ambos os sexos, chamando aos 

homossexuais masculinos de "tibira" e às lésbicas de "çacoaimbeguira". (MOTT, 2007a). 

 

Assim, enquanto a prática homossexual já aparecia com naturalidade no Brasil entre alguns 

povos indígenas, a cultura do colonizador em relação à homossexualidade foi fortemente repressora, 

inclusive com a punição dos “sodomitas” pela Inquisição portuguesa.     

No Brasil, com o fim da Inquisição e por influência do Código de Napoleão, a "pederastia"
4
 

deixou de ser um pecado passível de penalização, e aos poucos passou a ser tratada como doença 

(MOTT, 2007b). 

 

A repressão sexual 

 

A partir do Século XVIII, os Estados europeus também começaram a estabelecer padrões e 

normas no que diz respeito à moralidade sexual e o controle sobre as ações da população. Marilena 

Chauí (1991) descreve o surgimento deste papel do Estado da seguinte maneira: 

 
O sexo, que até então era da responsabilidade de teólogos, confessores, moralistas, juristas e artistas, 

foi deixando de pertencer exclusivamente ao campo religioso, moral, jurídico e artístico e de 

concernir apenas às exigências da vida amorosa (conjugal e extraconjugal) para começar a ser tratado 

como problema clínico e de saúde. Ou seja, passou a ser estudado e investigado num contexto 

médico-científico preocupado em classificar todos os casos de patologia física e psíquica, em estudar 

as doenças venéreas, os desvios e as anomalias, tanto com finalidade higiênica ou profilática quanto 

com a finalidade de normalização de condutas tidas como desviantes ou anormais. (CHAUÍ, 1991, 

p.16). 

 

Inicia-se um processo de repressão sexual por parte do Estado. A expressão do que é 

considerada uma sexualidade correta fica cada vez mais padronizada, mais restritiva. Cerceia e 

                                                 
4 Pederastia era outro termo utilizado para se referir a homossexuais masculinos. Pederastia: “sodomia entre homens”.  

(Dicionário Michaelis, 1998).   
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impõe normas universais incompatíveis com a singularidade inerente à sexualidade das pessoas. 

Chauí define a repressão sexual como sendo: 

 
O sistema de normas, regras, leis e valores explícitos que uma sociedade estabelece no tocante a 

permissões e proibições nas práticas sexuais genitais... Essas regras, normas, leis e valores são 

definidos explicitamente pelo direito e, no caso de nossa sociedade, pela ciência também. (Idem, p. 

77). 

 

 

A homossexualidade, a medicina e a psicologia 

 

Somando-se à reprovação histórica da homossexualidade, enquanto pecado e crime, 

também houve um período em que a homossexualidade foi vista como doença, principalmente a 

partir da segunda metade do Século XIX. Essa posição foi oficializada pela Organização Mundial 

da Saúde entre 1948 e 1990, período em que classificou a homossexualidade como um transtorno 

sexual. Nos anos 1950, em particular nos Estados Unidos e em outros países, era comum o 

tratamento de homossexuais utilizando choques elétricos na tentativa de mudar sua orientação 

sexual e transformá-los em heterossexuais.  

No Brasil, em 9 de fevereiro de 1985, o Conselho Federal de Medicina transferiu o 

diagnóstico de Homossexualidade [302.0] da categoria de Desvios e transtornos sexuais [301] para 

a de Outras circunstâncias psicossociais [V.62], todos da Classificação Internacional de Doenças 

(CID, 9ª revisão, 1975, apud OLIVEIRA, 1985.) 

Em 17 de maio de 1990, a 43ª Assembléia Geral da Organização Mundial da Saúde aprovou 

a retirada do código 302.0 (Homossexualidade) da Classificação Internacional de Doenças. A nova 

classificação entrou em vigor entre os países-membro das Nações Unidas, inclusive o Brasil, em 

1993, de modo que a homossexualidade não é mais considerada doença pela Medicina desde então. 

 

 

A HOMOSSEXUALIDADE NA ATUALIDADE 

 

Em suma, embora a homossexualidade tenha existido com naturalidade em várias culturas 

da Antiguidade e também entre determinadas tribos nas Américas, na história da cultura ocidental 

tem sido considerada pecado, crime e doença. É relativamente recente o reconhecimento oficial pela 

Medicina da homossexualidade como mais uma forma das múltiplas expressões da sexualidade, 

quando comparada com sua milenar reprovação. 
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Portanto, as atitudes contrárias à homossexualidade são fortemente arraigadas em nossa 

sociedade e será somente com a educação pelo respeito à diversidade e às diferenças que 

gradativamente os LGBT poderão assumir seu lugar de cidadãs e cidadãos plenos na sociedade 

brasileira. 

Atualmente, embora tenham os mesmos deveres, os LGBT no Brasil não são tratados com 

igualdade em termos de determinados direitos, como, o de ter a união civil reconhecida, o de adotar 

crianças enquanto casal homossexual, o de herdar o patrimônio do(a) parceiro(a) falecido(a) ou de 

ser curador do(a) parceiro(a) declarado(a) judicialmente incapaz.   

Como o censo demográfico não identifica a orientação sexual da pessoa, não se tem uma 

estatística oficial sobre o tamanho da população homossexual ou bissexual no Brasil. A partir da 

amostra da população norte-americana estudada por Kinsey (1948), o pesquisador avaliou que 10% 

da população é homossexual. Com base em pesquisa realizada sobre atitudes e práticas na 

população brasileira em 2004 (BRASIL, 2006), o Ministério da Saúde  estimou em 3,2% a 

população homossexual masculina apenas na faixa de 15 a 49 anos, de modo que, tomando o 

restante da população masculina, e acrescentando a população feminina, essa taxa parece corroborar 

a estimativa feita por Kinsey, sendo um dado mais recente e mais próximo da realidade brasileira. 

Dessa forma, é possível que a população homossexual no Brasil seja o equivalente a 18 milhões de 

pessoas.    

 

 

Homofobia, lesbofobia e transfobia 

 

 

Apesar do reconhecimento da homossexualidade como mais uma manifestação da 

diversidade sexual, os LGBT ainda sofrem cotidianamente as conseqüências da homofobia, 

lesbofobia e transfobia, que podem ser definidas como o medo, a aversão, ou o ódio irracional a 

gays, lésbicas, bissexuais, travestis e/ou transexuais. 

Segundo Breiner (2007), a homofobia, na forma mais grave, se manifesta de duas formas: 

primeiro, a pessoa se afasta em estado de pânico de qualquer situação que, para ela, implicaria em 

contato com a homossexualidade ou com homossexuais; segundo, a pessoa odeia irracionalmente os 

homossexuais, podendo machucar ou até matar alguém que representa uma ameaça homossexual 

para ela. Neste contexto a fobia contra LGBT assume uma natureza patológica, que pode até ser 

involuntária e impossível de controlar, em reação à atração, consciente ou inconsciente, por uma 

pessoa do mesmo sexo.  
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Segundo dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), obtidos a partir de levantamentos de 

noticiários, uma vez que crimes homofóbicos não possuem uma categoria própria nas estatísticas 

oficiais, entre 1980 e 2007, 2.802 LGBT foram assassinados no Brasil, em razão de sua orientação 

sexual ou identidade de gênero, sendo 67% gays, 30% travestis e transexuais e 3% lésbicas. Cabe 

lembrar que esses números podem estar aquém dos casos reais de assassinatos, uma vez que o 

levantamento do GGB baseou-se em casos noticiados pela imprensa.  

O Terceiro Relatório Nacional sobre os Direitos Humanos no Brasil (2005), que focaliza o 

período 2002-2005, elaborado a partir de informações coletadas pelo Núcleo de Estudos da 

Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e pela Comissão Teotônio Vilela de Direitos 

Humanos (CTV) junto a organizações governamentais e não-governamentais, nacionais 

estrangeiras, informa que “o número de homossexuais assassinados no país passou de 126 em 2002, 

para 125 em 2003, e 157 em 2004. Este número recuou significativamente para 78 em 2005, mas de 

fato ainda há muitos estados que não dispõem de informações consistentes sobre assassinatos de 

homossexuais.” (MESQUITA NETO, 2007, p. 16) 

Mas nem toda manifestação de homofobia se dá de maneira patológica, ao ponto de se 

caracterizar por violência física ou assassinato. Segundo Breiner (2007), há pessoas que podem se 

sentir desconfortáveis em relação à homossexualidade alheia, por uma variedade de fatores, sem 

que isso as leve a reagir com violência ou com discriminação. 

Já Warren J. Blumfeld (1992) se aprofunda na análise da homofobia, definindo quatro 

formas que vão desde o nível individual até chegar ao nível cultural: 

 Homofobia individual: um sistema de crenças pessoais (um preconceito), de que se deve 

sentir pena das minorias sexuais enquanto seres infelizes, incapazes de controlar seus 

desejos; ou de que se deve odiá-las; 

 Homofobia interpessoal: ocorre quando um viés ou preconceito pessoal afeta as relações 

entre indivíduos, transformando o preconceito em seu componente ativo – a discriminação; 

 Homofobia institucional: refere-se às formas como governos, empresas e organizações 

educacionais, religiosas e profissionais discriminam sistematicamente com base em 

orientação ou identidade sexual; 

 Homofobia cultural: ocorre quando as normas sociais ou códigos de conduta que, embora 

não expressamente escritos na forma de lei ou política, mesmo assim operam dentro de uma 

sociedade a fim de legitimizar a opressão. (BLUMFELD, 1992) 

 

Um exemplo de como as diversas formas de homofobia permeiam a sociedade brasileira se 

encontra nos resultados da abrangente pesquisa intitulada “Juventudes e Sexualidade”, realizada 
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pela Unesco no ano 2000, e publicada em 2004 (ABRAMOVAY et al., 2004). A pesquisa foi 

aplicada em 241 escolas públicas e privadas em 14 capitais brasileiras. Foram entrevistados 16.422 

estudantes, 3.099 educadores(as) e 4.532 pais e mães de estudantes. A pesquisa comprova 

cientificamente a dimensão da homofobia nas escolas brasileiras, entre os adultos e entre os jovens 

que ainda estão em formação.  

Na pesquisa, 39,6% dos estudantes masculinos não gostariam de ter um colega de classe 

homossexual, 35,2% dos pais não gostariam que seus filhos tivessem um colega de classe 

homossexual, e 60% dos professores afirmaram não ter conhecimento o suficiente para lidar com a 

questão da homossexualidade na sala de aula. (ABRAMOVAY et al., 2004, p. 277-304). Mais 

reveladoras ainda são as entrevistas, apontando para os motivos que levam LGBT a deixar de 

estudar, e o próprio despreparo dos professores e dos pais/mães: 

 
Eu estou abobada com que eu estou percebendo, vendo, lendo e assistindo, porque eu estou achando 

que está demais, alguma coisa está errada. E aí o pessoal fala assim que com mulheres é a mesma 

coisa, mas eu não vejo. A gente parece que vê menos. (Grupo focal com pais, escola privada, Cuiabá, 

depoimento citado em ABRAMOVAY et al., 2004, p. 284-285).  

    

Teve um menino que era homossexual, os alunos ficavam chateando ele e os professores não 

ligavam, que ele desistiu de estudar. (Grupo focal com alunos, escola pública, Maceió, idem, p. 286). 

 

Eu vi dois homossexuais caminhando de mãos dadas, dois homens, aqui na frente passando, e eu 

fiquei olhando e não acreditava no que eu estava vendo. (Grupo focal com professores, escola 

privada, Porto Alegre, idem, p.292) 

 

 

Pesquisas realizadas nas Paradas LGBT no Rio de Janeiro (2004), São Paulo (2005) e 

Pernambuco (2006) revelaram que 56% dos LGBT entrevistados sofreram agressão verbal e 19% 

agressão física em algum momento. Um total de 69% já sofreu discriminação por ser LGBT. As 

travestis e transexuais foram aquelas que mais sofreram violência física (72%), seguido dos gays 

(22%) e das lésbicas (9%). 32% dos gays, 32% das lésbicas e 26%  das trans sofreram 

discriminação no ambiente familiar (CLAM, 2007). 

Todos esses dados revelam o quão a homo/lesbo/transfobia ainda permeia nossa sociedade, 

sendo responsável pelo preconceito e pela discriminação a LGBT, por exemplo no local de trabalho, 

na escola, na igreja, na rua, no posto de saúde ou em qualquer outro lugar, e também na falta de 

políticas públicas afirmativas que contemplem esse segmento.  

Daniel Goldman (2007) reitera as idéias de Blumfeld, denominando de “homofobia 

cultural” essa forma de discriminação contra LGBT:  

 
A maior parte da discriminação contra os homossexuais surge de uma combinação composta por 

medo e moralismo, no qual os homossexuais são tidos como ameaças para o universo moral (...) 
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Violência anti-gay ainda é aceita, porque os líderes políticos falam contra a discriminação racial e 

religiosa, mas ignoram a violência contra os gays e as lésbicas.  (GOLDMAN, 2007). 

 

Infelizmente, ainda, os valores homofóbicos presentes em nossa cultura podem resultar em 

um fenômeno chamado homofobia internalizada, através da qual os próprios LGBT podem não 

gostar de si pelo fato de serem homossexuais, devido a toda a carga negativa que aprenderam e 

assimilaram a respeito.  

Segundo Warren J. Blumfeld (2007), exemplos de comportamentos associados à homofobia 

internalizada podem incluir:  

 tentativas de se passar por heterossexual, casando, por vezes, com alguém do sexo 

oposto para ganhar aceitação social ou na esperança de “se curar”;  

 negação da própria orientação sexual (do reconhecimento das suas atrações emocionais e 

sexuais) para si mesmo e perante os outros;  

 desprezo por LGBT mais assumidos;  

 defensividade;  

 raiva e/ou ressentimento;  

 vergonha e/ou depressão;  

 desejo, tentativa e concretização de suicídio;  

 práticas sexuais não seguras e outros comportamentos destrutivos e de risco. 

(BLUMFELD, 2007). 

 

 

Associações LGBT 

 

O Movimento LGBT Brasileiro está completando 30 anos em 2008.  Os principais eventos 

que marcaram o início do Movimento foram o lançamento do jornal Lampião da Esquina (Rio de 

Janeiro, 1978) e a formação do Grupo Somos – de afirmação homossexual (São Paulo, 1978).   

Em 30 anos, avançamos muito. Nos anos 1980, a epidemia da AIDS provocou retrocessos 

no desenvolvimento do Movimento, mas a partir dos anos 1990 o Movimento vem crescendo, se 

fortalecendo, estabelecendo suas identidades e se organizando.  

E os resultados desse processo e de todos esses esforços estão começando a ter um impacto 

positivo sobre a cidadania das pessoas LGBT. Já foram realizados 12 Encontros Brasileiros LGBT. 

O Movimento colaborou de forma significativa com a elaboração do Programa Brasil Sem 

Homofobia, e vem acompanhando e contribuindo para sua implementação. Em 2008, o Brasil terá 
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pelo menos 140 Paradas do Orgulho LGBT. Há quinze anos não havia nenhuma. Hoje o Brasil tem 

mais de 300 grupos LGBT organizados. Há quinze anos havia menos de 30.   

2008 é um ano especial para os direitos humanos, porque se celebram 60 anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e 20 anos da Constituição Cidadã. Mas para a 

comunidade LGBT, o acontecimento mais significativo do ano 2008 foi a realização pelo governo 

federal da I Conferência Nacional LGBT, precedida de conferências estaduais nas 27 unidades da 

federação e mais de 100 conferências municipais e/ou regionais.  Mais importante ainda será a 

implementação de políticas públicas para a comunidade LGBT, a partir do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais.   

Especificamente em relação à educação, a 1ª Conferência aprovou 60 propostas que devem 

ser contempladas no Plano Nacional que visam promover “o respeito e o reconhecimento da 

diversidade da orientação sexual e identidade de gênero e que colaborem para a prevenção e a 

eliminação da violência sexista e homofóbica na educação básica e superior.” (BRASIL, 2008).  

Através da organização, as associações LGBT no Brasil, após 30 anos de luta e 

perseverança, finalmente chegaram a serem plenamente ouvidas pelo Governo,  ao ponto de se 

iniciar a elaboração e a implementação de políticas públicas específicas e democraticamente 

construídas. O primeiro passo está dado para a construção de uma sociedade mais justa, mais 

inclusiva e menos discriminatória em relação às pessoas LGBT. A escola terá um papel 

fundamental nesta transformação, através da formação de novas gerações melhor informadas e 

orientadas sobre a diversidade sexual e o respeito. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através de uma análise sucinta do contexto sócio-histórico envolvendo as pessoas LGBT, 

tem sido possível demonstrar várias das origens de atitudes negativas presentes na sociedade quanto 

a estes segmentos da população. Também, permitiu uma análise das conseqüências dessas atitudes 

negativas sobre a população LGBT, em especial em relação à escola, graças à pesquisa da 

UNESCO (ABRAMOVAY et al., 2004). 

Os(as) profissionais de educação têm respaldo, através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Programa Brasil Sem Homofobia, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, as deliberações da 1ª Conferência Nacional de Educação 

Básica e também da 1ª Conferência Nacional LGBT, entre outras diretrizes, para tratar na sala de 
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aula do assunto da diversidade sexual e do respeito às diferenças. O Programa Saúde e Educação 

nas Escolas também está contribuindo para este processo. 

O que ainda falta, de modo geral, é a capacitação dos profissionais de educação para dar-

lhes segurança no lidar com esses assuntos na sala de aula. As políticas de promoção do respeito à 

diversidade na escola estão se consolidando, mas ainda há que se proporcionar aos profissionais de 

educação os subsídios práticos para a implementação efetiva de tais políticas. Uma forma concreta 

de alcançar este objetivo seria através da disponibilização de cursos de especialização em educação 

sexual – entendida não somente como a educação sobre reprodução humana, como também sobre a 

sexualidade e a diversidade sexual –, qualificando assim profissionais de educação para o ensino 

deste assunto. Outra forma seria a inclusão desta mesma matéria, na maneira descrita aqui, nos 

currículos dos cursos de formação de professores. Tudo isso com o intuito de informar os(as) 

estudantes quanto à diversidade sexual e, através da informação, de prepará-los para uma 

convivência pacífica e respeitosa com essa diversidade.  
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