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“Ninguém vive bem sua sexualidade 
numa sociedade tão restritiva, tão 
hipócrita e falseadora de valores; uma 
sociedade que viveu a experiência 
trágica da interdição do corpo com 
repercussões políticas e ideológicas 
indiscutíveis; uma sociedade que nasce 
negando o corpo.  
 
Viver plenamente a sexualidade sem que 
esses fantasmas, mesmo os mais leves, 
os mais meigos, interfiram na intimidade 
do casal que ama e faz amor, é muito 
difícil.  
 
É preciso viver relativamente bem a 
sexualidade. Não podemos assumir com 
êxito pelo menos relativo, a paternidade, 
a maternidade, o professorado, a 
política, sem que estejamos mais ou 
menos em paz com a sexualidade.”   
 

Paulo Freire  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

RESUMO 
 
 

O tema desta tese é homofobia no ambiente escolar e seu objetivo é determinar as 
causas que dificultam a efetivação de políticas públicas de respeito à diversidade 
sexual e combate à homofobia nas escolas. Em sua primeira parte, a tese explora 
fatores históricos que contribuíram para as atitudes relativas à sexualidade humana 
e para a existência do fenômeno da homofobia na sociedade brasileira 
contemporânea. Em seguida, por meio de uma ampla revisão da literatura, 
estabelece-se que existe uma gama de políticas públicas no Brasil voltadas tanto 
para a promoção dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais (LGBT), quanto para o combate à homofobia e para a educação pelo 
respeito à diversidade sexual. A fim de determinar as causas que dificultam a 
efetivação dessas políticas, foi realizado um estudo qualitativo em quatro escolas 
públicas em Curitiba, como parte de um estudo que abrangeu 11 capitais brasileiras. 
O estudo foi aplicado em outubro de 2009, e é inédita por tratar-se de um estudo 
qualitativo especificamente sobre a homofobia nas escolas e cujos resultados não 
haviam sido publicados quando da apresentação desta tese. A segunda parte da 
tese apresenta os resultados do componente do estudo realizado em Curitiba, que 
visava conhecer a percepção de autoridades de educação, bem como profissionais 
de educação e estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em relação às 
seguintes variáveis: existência da homofobia; possíveis causas da homofobia; 
consequências da homofobia; diversidade sexual e as políticas públicas de combate 
à homofobia; atitudes e práticas quanto à diversidade sexual e à homofobia no 
ambiente escolar. Da mesma forma, a tese procurou identificar quais ações 
deveriam ser realizadas para a efetivação das políticas de combate à homofobia no 
ambiente escolar e propor elementos de mudança para o trabalho da temática da 
diversidade sexual nas escolas, levando em consideração as recomendações de 
profissionais de educação e estudantes para reduzir ou eliminar a homofobia nas 
escolas. O estudo indicou que, apesar da existência de políticas públicas tanto no 
estado como no município, as mesmas não estão sendo sistematicamente 
implementadas nas escolas pesquisadas. Também indicou que, embora a maioria 
dos(das) docentes e estudantes desconhecesse ou tivesse pouco conhecimento 
sobre o conceito de homofobia, nos grupos focais esses indivíduos foram capazes 
de descrever em profundidade tanto as causas como as consequências da 
homofobia, além de ter uma percepção clara das dificuldades encontradas por 
estudantes LGBT nos ambientes escolar e familiar. Apesar disso, o estudo revelou 
diversas atitudes e práticas homofóbicas nas escolas em relação a estudantes LGBT 
por parte dos(das) profissionais de educação e outros(as) estudantes. Os principais 
fatores que dificultam a implementação das políticas incluem a predominância de 
atitudes heteronormativas, machistas e religiosas que desqualificam as pessoas 
LGBT, a falta de uma diretriz clara nas Secretarias de Educação e escolas para a 
implementação das políticas existentes, a falta de materiais didáticos de apoio e a 
falta de capacitação sistemática dos(das) profissionais de educação para lidar com o 
tema. O estudo também apontou várias sugestões para a superação deste quadro.    

 
Palavras-chave: homofobia, bullying homofóbico, educação sexual, políticas 
públicas, diversidade sexual, heteronormatividade, direitos humanos. 



 
 

ABSTRACT 

 
 
The subject of this thesis is homophobia in the school environment. The purpose of 
the thesis is to determine causes that hinder the effective implementation of public 
policies on sexual diversity and combating homophobia in schools. The thesis begins 
by exploring historical factors that have contributed to attitudes towards human 
sexuality and towards the existence of the phenomenon of homophobia in 
contemporary Brazilian society. By means of an ample review of the literature, it is 
demonstrated that a broad range of public polices exist in Brazil aimed at promoting    
the human rights of lesbians, gay men, bisexuals, transvestites and transsexuals 
(LGBT), combating homophobia and educating on respect for sexual diversity. In 
order to determine the causes that hinder the effective implementation of these 
policies, a qualitative study was undertaken in four state schools in Curitiba, as part 
of a study performed in 11 Brazilian state capital cities. The study was applied in 
October 2009 and is unique in that it is a qualitative study specifically on homophobia 
in schools, the results of which had not been published at the time this thesis was 
submitted. The second part of the thesis presents the results of the study in the four 
schools in Curitiba, with the aim of discovering the perception of education officials, 
head teachers, education professionals and students in the 6th to 9th grades of basic 
education in Curitiba with regard to the following variables: the existence of 
homophobia; possible causes of homophobia; consequences of homophobia; sexual 
diversity and public policies to combat homophobia; attitudes and practices in relation 
to sexual diversity and homophobia in the school environment. It also seeks to 
discuss how to identify what actions could be taken for the effective implementation 
of the policies on combating homophobia in the school environment and to propose 
elements of change on working with the theme of sexual diversity in schools, taking 
into consideration the recommendations of education professionals and students to 
reduce or eliminate homophobia in schools. The study indicated that despite the 
existence of public policies in both the municipality of Curitiba and the state of 
Paraná, they are not being systematically implemented in the schools studied. It also 
indicated that although the majority of teachers and students had no or little 
knowledge of the concept of homophobia, even so during the focus groups they were 
able to describe in depth both its causes and consequences, in addition to having a 
clear perception of the difficulties faced by LGBT students in the school and family 
environments. Despite this, the study revealed a variety of homophobic attitudes and 
practices in the schools in relation to LGBT students by education professionals and 
other students. The main factors that hinder the implementation of the policies 
include the predominance of heteronormative, machista and religious attitudes that 
disqualify LGBT people, the lack of clear guidelines in the Education Departments 
and schools on implementing the existing policies, the lack of teaching materials and 
the lack of the systematic training of the education professionals to deal with this 
issue. The study also indicated several suggestions for overcoming this situation. 
 
 

 
Keywords: homophobia, homophobic bullying, sexual education, public policies, 
sexual diversity, heteronormativity, human rights. 
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1   INTRODUÇÃO 

 
 

“O diferente carrega desde cedo apelidos e carimbos nos quais acaba se 
transformando. Só os diferentes mais fortes do que o mundo se 
transformaram (e se transformam) nos seus grandes modificadores...  Jamais 
mexa com o amor de um diferente. A menos que você seja suficientemente 
forte para suportá-lo depois.”  

Artur da Távola.   
 
 

Já na década de 1920 iniciou-se no Brasil um movimento em prol da 

educação sexual nas escolas, liderado pela feminista Berta Lutz. O movimento 

propunha que a escola fosse um lugar que contribuísse para o preparo das moças 

para a maternidade e o cuidado dos filhos, assim como para o preparo dos rapazes 

para a vida conjugal e também para as responsabilidades paternas, dentro de uma 

visão não repressora da sexualidade e nem de controle da natalidade (SAYÃO, 

1997; ROSISTOLATO, 2007).  

Foi demorado o desabrochar dessa iniciativa em políticas públicas de 

educação sexual nas escolas que não fossem apenas baseadas numa visão 

biomédica, ou seja, com enfoque na reprodução humana e na prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis. Somente em 1996, setenta anos depois, é que 

a política de educação sexual foi consagrada em dispositivo legal, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/1996) (BRASIL, 2008a), 

baseada em princípios democráticos e de cidadania. A política foi complementada 

em 1997/98 pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Básico, cujo 

décimo volume trata da “Pluralidade Cultural e Orientação Sexual”, sendo que neste 

caso o sentido da palavra “orientação”1 é a educação sobre a sexualidade. 

Ainda, nesse mesmo período foram elaborados pelo Ministério da  

Educação os “Temas Transversais” dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os quais 

trazem recomendações para a educação sexual a partir de uma abordagem 

transversal entre as disciplinas e de forma extraprogramática (BRASIL, 1998).  Entre 

os tópicos apontados pelo tema transversal “orientação sexual” tem-se a “questão 

polêmica da homossexualidade” (Ibid., p. 293). 

                                                             
1
 Além de significar educação sobre sexualidade, o termo “orientação sexual” também possui outro 
significado, resumido aqui como “uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda 
atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de 
mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas” (PRINCÍPIOS 
de Yogyakarta, 2007, p. 7). 
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No entanto, mais de dez anos depois, e mesmo com o desenvolvimento 

contínuo de políticas de educação nesse ínterim, ainda há lacunas significativas 

entre as políticas públicas e a prática efetiva do ensino no que diz respeito à 

educação para o respeito à diversidade sexual nas escolas públicas brasileiras. 

Por outro lado, neste mesmo período abrangendo a década de 1990 e a 

primeira década do século XXI, houve avanços consideráveis no reconhecimento e 

na promoção dos direitos humanos e da cidadania das assim chamadas minorias 

sexuais: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT.  

As demandas destes segmentos da população quanto a políticas de 

educação que também abranjam a diversidade sexual, visando educar sobre as 

diversas manifestações e vivências da sexualidade, além da heterossexual, vêm 

sendo acolhidas e refletidas em políticas públicas como o Programa Brasil Sem 

Homofobia (BRASIL, 2004a) e mais recentemente no Plano Nacional de Promoção 

da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (BRASIL, 2009d), nas deliberações da 

Conferência Nacional de Educação Básica (BRASIL, 2008d) e da Conferência 

Nacional de Educação (BRASIL, 2010d), entre outros. 

Um dos principais objetivos das políticas para a educação sobre diversidade 

sexual apontado nas ações e deliberações mencionadas acima é o de contribuir 

para amenizar um fenômeno que marca a sociedade brasileira, sobretudo nas 

escolas: a homofobia, definida resumidamente como a rejeição ou aversão a 

homossexuais e à homossexualidade (BLUMENFELD, 2007).  

Assim, o tema de pesquisa da presente tese é a homofobia no ambiente 

escolar, com base no problema percebido de que embora haja políticas públicas 

definidas de respeito à diversidade sexual e combate à homofobia nas escolas, as 

mesmas não são implementadas efetivamente. 

O objetivo principal da tese é determinar as causas que dificultam a 

efetivação dessas políticas públicas, bem como identificar possíveis soluções, com 

base nas hipóteses de que: o desconhecimento das políticas públicas é uma das 

dificuldades para sua efetiva implementação; a formação inicial e continuada 

dos(das) profissionais de educação não é adequada para lidar com essa temática no 

ambiente escolar; outros fatores culturais e normativos presentes na sociedade 

impedem a implementação das políticas públicas específicas; as consequências da 

falta da implementação efetiva dessas políticas públicas incluem injustiça e exclusão 
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social, evasão escolar e prejuízo ao desenvolvimento psicossocial de indivíduos que 

são LGBT ou que são percebidos como tais.  

Os desdobramentos da homofobia são múltiplos e sempre prejudiciais para 

quem a sofre, variando desde a agressão verbal e psicológica, passando pela 

exclusão, até a agressão física, o assassinato e o suicídio (BLUMENFELD, 2007; 

BORRILLO, 2001, 2009; MOTT, 2009). Inclusive, tem surgido nos últimos anos o 

reconhecimento específico deste fenômeno nas escolas, sob a denominação de 

“bullying homofóbico”. O termo bullying se refere a um conjunto de comportamentos 

agressivos, físicos ou psicológicos, direcionados por um ou mais estudantes, de 

forma repetida, sem motivo aparente, contra outro(a) que não consegue se defender 

da agressão (ANTUNES; ZUIN, 2008). Especificamente, o bullying homofóbico teria 

como vítima quem é, ou aparenta ser, homossexual. No entanto, mais recentemente 

esta conjunção dos termos bullying e homofobia em um só conceito vem sendo 

questionada no sentido de se considerar que se tratam de fenômenos distintos 

(OLIVEIRA; DINIZ, 2011, em fase de pré-publicação)2, conforme será discutido em 

maior profundidade no segundo capítulo desta tese.   

É recente a disponibilidade de dados sobre o tema da homofobia nas escolas 

brasileiras, objeto desta tese, de modo que há poucos antecedentes de pesquisa 

deste tema específico. Foi somente na primeira década do Século XXI que 

começaram a ser publicados no Brasil os resultados de estudos científicos que, 

entre outros tópicos, também abordam este assunto. A partir de 2004, foram 

realizadas no Brasil - e tiveram seus resultados publicados – ao menos três 

pesquisas de porte considerável que trazem dados sobre preconceito e 

discriminação no ambiente escolar.3 Entretanto, estas foram pesquisas abrangentes 

e não se dedicaram exclusivamente à questão da homofobia. As pesquisas 

coordenadas por Abramovay trazem dados qualitativos e quantitativos, enquanto a 

                                                             
2
 OLIVEIRA, R. M. de; DINIZ, D. Materiais didáticos e injustiça epistêmica: sobre o marco 
heteronormativo. Em fase de pré-publicação. 

 
3
 1) ABRAMOVAY, M.; CASTRO, M.G; SILVA, L.B. Juventudes e sexualidade. Brasília: UNESCO 
Brasil, 2004; 2) ABRAMOVAY, M. (coord.); CUNHA, A.; CALAF, P. Revelando tramas, 
descobrindo segredos: violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação 
Tecnológica Latino-americana - RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - 
SEEDF, 2009; 3) MAZZON, J.A. (Coord.). Relatório analítico final: projeto de estudo sobre ações 
discriminatórias no âmbito escolar, organizadas de acordo com áreas temáticas, a saber, étnico-
racial, gênero, geracional, territorial, necessidades especiais, socioeconômica e orientação sexual. 
São Paulo: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Ministério da Educação, Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2009b. 
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coordenada por Mazzon (2009b) é apenas quantitativa. É importante observar que 

nenhuma dessas pesquisas foi aplicada em escolas de Curitiba.  

Por outro lado, dados do questionário socioeconômico do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) de 2004 a 2008 foram analisadas por Asinelli-Luz e Cunha 

(2011) em relação ao bullying homofóbico ou discriminação por homofobia relatados 

por estudantes do Ensino Médio, em todo o Brasil, com idades entre 16 e 25 anos. 

Os dados referentes ao Paraná demonstram prevalência de 13,5% em 2005 para 

respostas afirmativas quanto a admitir sentirem-se incomodados em terem parentes 

ou colegas homossexuais, a mais alta no Brasil neste ano, sofrendo uma queda para 

9,4% em 2008, perdendo apenas para o Distrito Federal (9,6%). Na análise, o 

Paraná também apresenta índices altos de depoimentos relativos à observação da 

homofobia na escola em 2008, com 47,9% em 2004 e 58,5% em 2008.      

Em 2009, foi realizado pela instituição Reprolatina4 o “Estudo qualitativo sobre 

homofobia no ambiente escolar em 11 capitais brasileiras”, dentre elas Curitiba. O 

Estudo é inédito em tratar especificamente da homofobia nas escolas. Participei 

como coinvestigador do Estudo, no sentido de contribuir para a validação dos 

instrumentos de pesquisa e facilitar as articulações locais nas 11 capitais para que o 

Estudo pudesse ser realizado nas mesmas. Meu papel de coinvestigador não 

envolveu a realização das entrevistas ou dos grupos focais e tampouco tive 

participação na análise dos resultados do Estudo como um todo.   

Até o momento do depósito desta tese, os resultados do Estudo em sua 

totalidade ainda estavam em análise pela investigadora principal e por uma das 

coinvestigadoras e, consequentemente, não haviam sido publicados. Também não 

foram disponibilizados pelas mesmas para os fins da presente tese.    

A presente tese baseia-se em análise própria feita por mim a partir dos dados 

obtidos através do componente do Estudo em questão realizado em Curitiba. A 

análise dos dados visa a cumprir os objetivos específicos da tese, oferecendo assim 

como material empírico dados inéditos sobre as percepções, os conhecimentos, as 

atitudes e as práticas de autoridades de educação, profissionais de educação e 

estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de Curitiba em relação à 

diversidade sexual e à existência da homofobia na sociedade e no ambiente escolar, 

possíveis causas e consequências da homofobia, bem como políticas públicas de 

                                                             
4
 Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, é uma organização não 
governamental sem fins lucrativos, com sede em Campinas-SP 



24 

 

 
 

combate à homofobia. Também visa a identificar ações para a efetivação dessas 

políticas públicas e para o trabalho da temática da diversidade sexual nas escolas. 

Neste sentido, a tese procura contribuir para a ampliação dos conhecimentos 

científicos a respeito do tema da homofobia nas escolas, assim como os obstáculos 

e possíveis soluções para sua superação.   

Os motivos que impulsionaram a escolha do tema da presente tese são ao 

mesmo tempo pessoais e sociais. Como afirma Umberto Eco, é importante que “o 

tema responda aos interesses do candidato (ligado tanto ao tipo de exame quanto 

às suas leituras, sua atitude política, cultural ou religiosa)” (ECO, 2002, p.6). Assim, 

no âmbito pessoal, o lidar com as diferenças na expressão da sexualidade me 

acompanha desde a adolescência. A ignorância, o preconceito, o estigma e a 

discriminação acerca da minha homossexualidade na adolescência se tornaram, na 

vida adulta, uma força motriz de indignação e de constante engajamento no âmbito 

sociopolítico, instigando-me a contribuir para mudanças estruturais de caráter social 

e político de promoção do respeito à diversidade sexual e da inclusão social da 

população LGBT, em especial por meio da educação. Ao mesmo tempo, minha 

formação profissional inicial foi como professor de língua e literatura enquanto meus 

estudos de pós-graduação têm sido na área da sexualidade humana em interface 

com a educação.  

Em termos do interesse social do assunto desta tese, a homofobia no 

ambiente escolar, no Brasil atualmente, segundo dados do Grupo Gay da Bahia 

(MOTT, 2009), em média uma pessoa LGBT é assassinada a cada dois dias em 

virtude de sua condição sexual destoante da “convencional”.  Também ocorrem 

evasão e abandono escolar por parte de pessoas LGBT em função da discriminação 

sofrida nesse ambiente (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p. 286-287), 

discriminação esta que se repete em outros contextos no decorrer da vida, como na 

família, no emprego (ou na dificuldade de consegui-lo), serviços de saúde, comércio, 

locais de lazer, instituições religiosas, por parte de conhecidos e vizinhos 

(CARRARA, 2006).  

Além da Introdução, a presente tese está dividida em outros quatro capítulos 

que trazem, respectivamente, uma revisão da literatura, o desenho e a metodologia 

da pesquisa realizada, a análise e a discussão dos dados obtidos nas escolas de 

Curitiba e as considerações finais.   
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Assim, a fim de contextualizar e permitir um entendimento do fenômeno da 

homofobia na atualidade, a primeira parte desta tese examina a construção histórica 

das normas sociais e atitudes predominantes em relação ao exercício da 

sexualidade humana e atribuições de gênero que contribuíram no decorrer do tempo 

para as perspectivas que têm considerado a homossexualidade como pecado, 

anormalidade, doença e até crime (BORRILLO, 2009). Em nossa cultura esse 

processo é milenar, remontando minimamente à época retratada pelo Velho 

Testamento, com suas proibições quanto às relações sexuais entre dois homens, em 

Levítico por exemplo (LEVÍTICO, 20: 13), bem como a consagração do casal 

formado por homem e mulher, unidos com a finalidade de procriar, em Gênese, por 

exemplo (GÊNESE, 2: 24; 1: 28).  

Durante os dois milênios do cristianismo, esses preceitos se mantiveram, 

foram refinados e fazem parte do tecido da cultura atual. Assim, persistem até hoje 

noções de que a homossexualidade é antinatural e pecado. No decorrer dos 

séculos, outros fatores além de questões religiosas também contribuíram para a 

forma como a sexualidade de modo geral e a homossexualidade em especial são 

percebidas em termos gerais pela sociedade atual.  Um desses fatores foi o 

surgimento do capitalismo, que trouxe consigo o fortalecimento da sociedade de 

mercado, o crescimento do controle do Estado sobre as atividades das pessoas, 

com mais padronização e restrições quanto ao exercício da sexualidade e aos 

papéis atribuídos aos gêneros, inclusive com a patologização das sexualidades 

consideradas desviantes, entre elas a homossexualidade (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985; FOUCAULT, 1984; CHAUÍ, 1991). 

Assim, foi apenas a partir dos anos 1960 que surgiu na cultura ocidental um 

movimento pela libertação sexual e pelo respeito à diversidade sexual. No caso 

específico da homossexualidade, foram mudanças relativamente recentes, face ao 

acúmulo milenar de sua repressão e condenação. Por este motivo as atitudes 

contrárias e homofóbicas ainda se fazem presentes e intensas em nossa sociedade. 

Após a contextualização em termos de atitudes contemporâneas em relação 

à sexualidade humana e questões de gênero, bem como a contextualização do 

cenário atual das políticas públicas de educação e de direitos humanos nestas 

áreas, a tese apresenta e discute os resultados do estudo realizado em quatro 

escolas em Curitiba em 2009, com a finalidade de verificar se as políticas públicas 
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em questão estão de fato sendo implementadas na prática e como as atitudes e 

práticas em relação a esses temas vêm se manifestando entre profissionais de 

educação e estudantes.  

Para a realização do estudo foi adotada a metodologia qualitativa, tomando 

como referencial as considerações de Michael Quinn Patton sobre avaliação 

qualitativa, conforme expostas na segunda edição de seu livro Qualitative Evaluation 

and Research Methods (PATTON, 1990).  

Neste sentido, considera-se que os métodos qualitativos permitem ao 

pesquisador estudar questões selecionadas em profundidade e com detalhes.  

Abordar o trabalho de campo sem ficar restrito por categorias pré-determinadas de 

análise (características da pesquisa quantitativa), contribui para a profundidade e a 

natureza aberta e detalhada da pesquisa. Os métodos qualitativos tipicamente 

produzem uma quantidade grande de informações detalhadas a respeito de um 

número reduzido de pessoas e casos, permitindo maior entendimento das situações 

estudadas. Os instrumentos de pesquisa constam nos apêndices da tese. 

Em suma, foi selecionada aleatoriamente uma amostra de quatro escolas de 

ensino fundamental, sendo duas escolas municipais e dois colégios estaduais em 

Curitiba. O trabalho de campo foi realizado na semana de 19 a 23 de outubro de 

2009. Durante o período foram realizadas uma entrevista em profundidade com 

autoridade estadual de educação (representante da Secretaria Estadual de 

Educação), uma entrevista em profundidade com autoridade municipal de educação 

(representante da Secretaria Municipal de Educação), quatro entrevistas em 

profundidade com diretores(as) de escolas, quatro entrevistas em profundidade com 

pedagogos(as) de escolas, três grupos focais com estudantes totalizando 29 

estudantes e sete grupos focais com professores(as), totalizando 45 participantes. 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. 

A análise das transcrições das entrevistas foi realizada seguindo a 

metodologia de análise temática de conteúdo (PATTON, 1990), de modo a poder 

identificar temas recorrentes e agrupá-los em categorias. O quarto capítulo da tese 

traz os resultados do estudo, sua análise e a discussão com a literatura relevante. 

O estudo indicou que, apesar da existência de políticas públicas tanto 

estaduais como municipais, as mesmas não estão sendo sistematicamente 

implementadas nas escolas pesquisadas. Também indicou que, embora a maioria 
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dos(das) docentes e estudantes desconhecesse ou tivesse pouco conhecimento 

sobre o conceito de homofobia, nos grupos focais esses indivíduos foram capazes 

de descrever em profundidade tanto as causas como as consequências da 

homofobia, além de ter uma percepção clara das dificuldades encontradas por 

estudantes LGBT nos ambientes escolar e familiar. Apesar disso, o estudo revelou 

diversas atitudes e práticas homofóbicas nas escolas em relação a estudantes LGBT 

por parte dos(das) profissionais de educação e outros(as) estudantes. Os principais 

fatores que dificultam a implementação das políticas incluem a predominância de 

atitudes heteronormativas, machistas e religiosas que desqualificam as pessoas 

LGBT, a falta de uma diretriz clara nas Secretarias de Educação e nas escolas de 

como implementar efetivamente as políticas existentes, a falta de materiais didáticos 

de apoio e a falta de capacitação sistemática dos(das) profissionais de educação 

para lidar com o tema.  

Além da identificação de obstáculos para a implementação das políticas 

públicas expostas acima voltadas para o respeito à diversidade sexual e o combate 

à homofobia nas escolas pesquisadas, o estudo também trouxe propostas para sua 

superação, os quais são objeto de discussão no capítulo que apresenta as 

Considerações Finais. 
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2   REVISÃO DA LITERATURA  
 
 

“O amor é essencial. O sexo, um acidente, pode ser igual, pode ser diferente.”  
Fernando Pessoa. 

 
 
 
2.1  DEFINIÇÕES  
 
 

A aversão, discriminação e violência baseadas em diferenças de orientação 

sexual e identidade de gênero têm sido nomeadas e são conhecidas - grosso modo - 

como comportamentos de homofobia, sendo direcionados à população de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT)5.  

Embora haja divergências6, o termo orientação sexual geralmente é 

considerado como se referindo essencialmente a três formas de atração sexual, 

emocional e afetiva: heterossexual (por pessoas do sexo oposto); homossexual (por 

pessoas do mesmo sexo); e bissexual (por pessoas de ambos os sexos), podendo, 

além da atração, envolver relações íntimas e sexuais (PRINCÍPIOS de Yogyakarta, 

2007).  

Segundo Kinsey et al. (1948), existe uma escala de orientação sexual, 

variando desde o heterossexual exclusivo até o homossexual exclusivo, passando 

pela bissexualidade, de modo que a orientação sexual de cada pessoa é única e 

pode se encontrar em qualquer posição na escala. Também é possível que a pessoa 

não permaneça a vida toda em um só lugar na escala, e sim se mova nela, em maior 

ou menor grau. Tendo isso em mente pode-se começar a vislumbrar elementos que 

contribuem para compor a diversidade sexual do ser humano. 

Já a identidade de gênero pode ser descrita como  

 

                                                             
5
 “Homofobia”, assim como “homossexualidade”, são termos genéricos utilizados em relação a 
pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). No decorrer desta tese, 
“homofobia” deve ser entendida como se estendendo às formas de fobia manifestadas contra cada 
segmento: LGBT.  

 
6
 A Teoria Queer discorda dessa compartimentalização em três orientações sexuais essenciais e 
considera que “as pessoas apresentam múltiplas identidades e o potencial para a variabilidade do 
desejo sexual, critica as categorias tradicionais de orientação sexual (hetero, homo ou bissexual) e 
enuncia que o que existe são práticas sexuais de sujeitos sem identidades fixas” (CARVALHO; 
RABAY; BRABO, 2010, p. 246). 
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a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 
incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, 
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos 
ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de 
falar e maneirismos (PRINCÍPIOS de Yogyakarta, 2007, p. 7).  
 
 

A noção de identidade de gênero refere-se a toda e qualquer pessoa, mas é 

utilizada especialmente em relação às pessoas transgêneros, ou seja, pessoas cujo 

gênero não pode ser inferido automática e imediatamente a partir do seu sexo 

biológico, o que abrange travestis e transexuais, sejam masculinas ou femininas, 

bem como pessoas intersex7, “transformistas e uma variada série de expressões 

identitárias referentes ao percurso de migração de um gênero para outro.” 

(CARVALHO; ANDRADE; JUNQUEIRA, 2009, p. 247). 

A palavra “homossexual” foi cunhada pelo médico húngaro Karoly Benkert em 

1869 (SPENCER, 1999), sendo que o elemento “homo” vem do grego e significa 

semelhante ou igual, de modo que a palavra é utilizada genericamente para 

descrever pessoas com atração sexual por pessoas do mesmo sexo8. O termo 

“homofobia” entrou no vocabulário a partir do início dos anos 1970, quando o 

psicólogo clínico George Weinberg utilizou a palavra para definir o “medo de estar 

próximo a homossexuais” (WEINBERG9, apud JUNQUEIRA, 2009a, p. 370). 

Também é uma palavra composta por dois elementos: “homo”, que vem da palavra 

homossexual, e “fobia”, significando medo ou aversão.  

Homofobia é um conceito que se refere à hostilidade, à intolerância e ao 

desprezo a todas as orientações e identidades sexuais diferentes ou divergentes da 

heterossexual (HEREK, 1991; UNAIDS, 2007).  

Descrita também por Junqueira como:  

 
Um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, ódio, 
desconfiança, desconforto ou medo), que costumam produzir ou vincular-se 
a preconceitos e mecanismos de discriminação e violência contra pessoas 

                                                             
7
 Termo atualmente usado a grosso modo em substituição à palavra hermafrodita. 

 
8
 A fim de dar visibilidade e também destacar as necessidades e reivindicações específicas de cada 
segmento agrupado sob termo genérico “homossexual”, é preferível definir cada segmento por seu 
próprio nome: lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT.  A sigla LGBT também 
não é constante, podendo constar mais um T no final, para contemplar travestis e transexuais 
separadamente. Às vezes constam outras letras, como a letra I (de intersex) e Q (de queer e 
questioning), e às vezes a ordem das palavras é alterada, conforme as convicções e prioridades de 
quem está utilizando a sigla. 

 
9
 WEINBERG, George. Society and the healthy homosexual. New York: Saint Martin’s, 1972. 
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homossexuais, bissexuais e transgêneros (em especial, travestis e 
transexuais) e, mais genericamente, contra pessoas cuja expressão de 
gênero não se enquadra nos modelos hegemônicos de masculinidade e 
feminilidade. A homofobia, portanto, transcende a hostilidade e a violência 
contra LGBT e associa-se a pensamentos e estruturas hierarquizantes 
relativas a padrões relacionais e identitários de gênero, a um só tempo 
sexistas e heteronormativos (JUNQUEIRA, 2007a, p. 60-61). 

 

A homofobia é dirigida contra todas aquelas pessoas que se afastam da 

heteronormatividade, ou seja, aqueles homens que sentem desejo e atração sexual 

por outros homens e aquelas mulheres que sentem desejo e atração por outras 

mulheres (GALÁN et al, 2007), bem como pessoas que não se enquadram na noção 

binária de homem e mulher, macho e fêmea, como as(os) travestis e transexuais. 

Borrillo assim descreve a heteronormatividade: 

 
A heterossexualidade aparece, assim, como o padrão com o qual todas as 
outras sexualidades devem ser comparadas e medidas. É essa qualidade 
normativa - e o ideal que ela encarna - que constitui uma forma específica 
de dominação chamada heterossexismo. Este pode ser definido como a 
crença na existência de uma hierarquia das sexualidades, em que a 
heterossexualidade assume posição superior. Todas as outras formas são 
qualificadas, na melhor das hipóteses, como incompletas, acidentais e 
perversas, e na pior, como patológicas, criminosas, imorais e destruidoras 
da civilização (BORRILLO, 2009, p. 25). 

 

A homofobia se caracteriza como uma atitude hostil que marca a orientação 

sexual homossexual como sendo invertida, inferior ou anormal, e segundo a qual as 

pessoas com práticas homossexuais seriam pecadoras, delinquentes ou doentes, 

podendo às vezes esta hostilidade chegar ao extremo de resultar no assassinato de 

pessoas que são homossexuais, ou que são percebidas como tal. A homofobia pode 

se expressar em diferentes formas de violência física ou verbal contra as pessoas 

homossexuais, na sua exclusão estrutural e institucional e na restrição de seu 

acesso a direitos, espaços e reconhecimento. Em sua forma mais explícita, a 

homofobia inclui diferentes formas ativas de violência física ou verbal e vitimização; 

em sua forma mais sutil, a rejeição silenciosa de homossexuais (GALÁN et al, 2007).  

Acrescenta Borrillo que  

 

a homofobia é um fenômeno complexo e variado. Podemos entrevê-la em 
piadas vulgares que ridicularizam o indivíduo efeminado; no entanto, ela 
pode revestir-se também de formas mais brutais, chegando à exterminação, 
como foi o caso na Alemanha nazista” (BORRILLO, 2009, p. 18).  
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Os dados variam sobre o número de pessoas homossexuais mortas no 

holocausto, mas segundo um dos sobreviventes “dezenas de milhares” foram mortas 

nos fornos dos campos de concentração (HEGER, 1989, p. 15).     

A homofobia pode apresentar-se de diversas formas, conjuntamente ou em 

algumas variações. A homofobia cognitiva tem a ver com pensar que a 

homossexualidade é antinatural, pecaminosa, inferior ou indesejável. A homofobia 

afetiva se manifesta por sentimentos de rejeição ante a homossexualidade e os 

homossexuais. Outro tipo, mais sutil, denomina-se homofobia liberal, que é aquela 

que aceita a expressão da homossexualidade no espaço privado, mas não a aceita 

publicamente. Também há a homofobia comportamental, que se manifesta pela 

externalização de condutas homofóbicas de rejeição, agressão física ou verbal, 

insultos, etc. (BORRILLO, 2001).  

Há ainda o fenômeno geralmente chamado de “homofobia internalizada”, 

quando a própria pessoa homossexual assimila os valores negativos predominantes 

na sociedade acerca da homossexualidade e se percebe sob essa ótica. Borrillo vê 

isso como um processo de opressão e dominação “em que se faz o indivíduo 

discriminado aceitar a natureza essencial de sua diferença - que torna possível 

alimentar regularmente a resignação dos dominados ao status atribuído pelo 

dominante” (BORRILLO, 2009, p. 31).  

As consequências da homofobia internalizada variam desde tentativas de 

seguir o padrão heterossexual, às vezes recorrendo ao casamento com alguém do 

sexo oposto a fim de cumprir as expectativas alheias ou na esperança de deixar de 

ser homossexual; 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; até práticas sexuais inseguras e outros comportamentos de risco e de 

autodestruição (BLUMENFELD, 2007). Tanto Blumenfeld quanto Borrillo afirmam 

também que a homofobia internalizada pode ter consequências fatais:  

 

o homossexual sofre solitário o ostracismo ligado à sua homossexualidade, 
sem nenhum apoio de seus próximos e frequentemente em um ambiente 
familiar hostil. Ele é, portanto, mais vulnerável a uma atitude de aversão a si 
mesmo e a uma violência interiorizada que pode levá-lo ao suicídio 
(BORRILLO, 2009, p. 33). 
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A homofobia também pode apresentar-se em formas específicas, tais como a 

lesbofobia, que é a hostilidade contra mulheres lésbicas e implica uma dupla 

discriminação que sofrem essas pessoas, como mulheres e como homossexuais. A 

bifobia, que é a discriminação de pessoas bissexuais e traz implícita a ideia de que 

todas as pessoas devem situar-se nos extremos do par binário heterossexual-

homossexual. A transfobia é a rejeição específica a transexuais e, finalmente, a 

plumofobia, que é um tipo específico de homofobia em que se aceita que as 

pessoas tenham relações com pessoas do mesmo sexo, mas não toleram que 

desempenhem papéis ou tenham atitudes que não correspondam ao seu gênero. 

Nesse caso, os homossexuais serão respeitados desde que mantenham as 

características atribuídas ao seu gênero (GALÁN et al, 2007). 

A homofobia presente na sociedade inevitavelmente se reproduz na escola, 

às vezes com mais crueldade entre os(as) próprios(as) estudantes. Também faz 

com que se reproduzam aí as demais normas associadas à sexualidade, como um 

assunto tabu, objeto de mitos, construções sociais e falta de conhecimento. Louro 

descreve a escola como sendo: 

 
[...] sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que alguém “assuma” 
sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de que só 
pode haver um tipo de desejo e que esse tipo - inato a todos - deve ter 
como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola nega e ignora a 
homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, desta forma, 
oferece muito poucas oportunidades para que adolescentes ou adultos 
assumam, sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do conhecimento 
mantém-se, com relação à sexualidade, como lugar do desconhecimento e 
da ignorância (LOURO, 1999, p. 30). 

 

 

Nos últimos anos no Brasil tem surgido no vocabulário a palavra “bullying”, 

aparentemente permanecendo no idioma inglês por falta de um termo 

semanticamente equivalente em português. No entanto, não se trata de um 

fenômeno novo, e em português existe a figura do “valentão”, que no contexto da 

escola seria o equivalente ao bully, definido como aquele que “se utiliza de força ou 

poder para coagir os outros devido ao medo” (THOMPSON, 1995, p. 171). 

Entre as definições do bullying nas escolas, uma das mais abrangentes 

encontradas na literatura brasileira é de Antunes e Zuin, que descrevem o fenômeno 

como um: 
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conjunto de comportamentos agressivos, físicos ou psicológicos, como 
chutar, empurrar, apelidar, discriminar e excluir, que ocorrem entre colegas 
sem motivação evidente, e repetidas vezes, sendo que um grupo de alunos 
ou um aluno com mais força vitimiza um outro que não consegue encontrar 
um modo eficiente para se defender. Tais comportamentos são usualmente 
voltados para grupos com características físicas, sócio-econômicas, de etnia 
e orientação sexual, específicas”. (ANTUNES; ZUIN, 2008, p. 34).  

 
 

De relevância para esta tese é o bullying por motivo de orientação sexual ou 

identidade de gênero, que na literatura internacional, sobretudo, tem sido 

denominado bullying homofóbico. Embora o termo tenha sido incorporado no 

vocabulário brasileiro, há autores brasileiros que discordam da descrição do 

fenômeno específico de agressão por orientação sexual e/ou orientação sexual 

como apenas mais uma forma de bullying. Para Oliveira e Diniz, a absorção da 

agressão homofóbica dentro do conceito de bullying tem o efeito de neutralizá-la, 

somando-se às demais formas de invisibilização e silenciamento a respeito da 

homofobia nas escolas. Afirmam as autoras que “a violência física ou a injúria 

homofóbica e sexista são normalmente vistas como inaceitáveis e abusivas. 

Entretanto, sexismo e homofobia são gestados em um campo heteronormativo que 

resiste tanto em reconhecer a homofobia como violação de direitos humanos quanto 

em potencializar a escola como espaço de transformação social” (OLIVEIRA; DINIZ, 

2011, em fase de pré-publicação)10. Assim, “a retórica do bullying faz as 

manifestações homofóbicas serem tratadas como uma violência de indivíduos, 

apolítica, desligada das normas sociais que estabelecem quais vidas são 

verdadeiramente dignas de respeito e de existência” (Id.), ou seja, a 

heteronormatividade.  

No Brasil ainda não se tem tomado medidas oficiais contra a prática do 

bullying por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero, enquanto em 

outros países já há políticas expressas há mais de uma década, como no Reino 

Unido, por exemplo, onde é compulsório para as escolas tomarem medidas efetivas 

contra todas as formas de bullying.11 O mesmo ocorre em parte dos Estados Unidos, 

                                                             
10

 OLIVEIRA, R. M. de; DINIZ, D. Materiais didáticos e injustiça epistêmica: sobre o marco 
heteronormativo. Em fase de pré-publicação. 

 
11

 “the head teacher shall determine measures (which may include the making of rules and provisions 
for enforcing them) to be taken with a view to… b) encouraging good behaviour and respect for 
others on the part of pupils and, in particular, preventing all forms of bullying among pupils” (REINO 
UNIDO, 1998, capítulo 31, grifos meus). [O(a) diretor(a) determinará medidas (as quais podem 
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onde 16 estados e o Distrito de Colúmbia já têm leis que proíbem a discriminação e 

o assédio nas escolas por motivo de orientação sexual (RUSSELL et al., 2010).  

Da mesma forma que faltam políticas no Brasil contra o bullying, também são 

escassos no país os estudos sobre o mesmo, especialmente em relação ao 

chamado bullying homofóbico. Por outro lado, dados disponíveis internacionalmente 

demonstram que mais da metade dos estudantes entrevistados em pesquisa 

realizada concomitantemente através do Schoolmates Project (GUALDI et al., 2008) 

entre 2006 e 2008 na Itália, Áustria, Polônia e Espanha testemunhou pelo menos um 

episódio de bullying homofóbico em cada ano letivo.  

Outro estudo realizado no Reino Unido revelou que 65% das(dos) estudantes 

lésbicas e gays vivenciaram o bullying homofóbico; 64% de jovens trans masculinos e 

44% de jovens trans femininas vivenciaram assédio e bullying na escola por parte de 

outros alunos e profissionais de educação; 50% dos professores não tomam 

providências quando ouvem linguagem homofóbica e 30% das(dos) estudantes 

lésbicas e gays afirmam que os adultos (professores e funcionários) são responsáveis 

por incidentes homofóbicos em suas escolas (WHITTLE et al., 2007).   

Os autores do Schoolmates Project, entre outros autores, afirmam que os 

efeitos do bullying apresentam graus diferentes de intensidade, podem variar e podem 

ser de curto e de longo prazo. No curto prazo os efeitos incluem a diminuição da 

autoestima e da autoconfiança, distração e problemas de concentração, 

acanhamento, perda no rendimento e evasão escolar, a tendência de evitar situações 

com potencial para discriminação (como jogos esportivos) resultando na autolimitação 

e na autoexclusão e até em tentativas de suicídio. Os efeitos de longo prazo podem 

incluir sentimentos de culpa e vergonha, ansiedade, depressão, dificuldade e timidez 

em se relacionar com pessoas desconhecidas e isolamento social (GUALDI et al., 

2008; ELLIOT; KILPATRICK, 1994). A partir do exposto, está evidente que o bullying 

homofóbico, ou o bullying por orientação sexual ou identidade de gênero, é um 

problema grave nas escolas. Esta discussão será retomada na seção da tese que 

                                                                                                                                                                                              
incluir a formulação de regras e meios para garantir seu cumprimento) a serem tomadas com vistas 
... b) ao incentivo do bom comportamento e o respeito para com os outros por parte dos estudantes 
e, sobretudo, a prevenção de todas as formas de bullying entre os mesmos] (tradução minha). Este 
dispositivo da legislação britânica é um desdobramento da adoção da Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989. 
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trata dos resultados do estudo qualitativo em escolas públicas em Curitiba e nas 

Considerações Finais.  

Entender de forma mais aprofundada as diversas formas e expressões de 

homofobia e o lugar da sexualidade humana no imaginário popular requer revisitar 

elementos da construção sócio-histórica da sexualidade e como a cultura ocidental 

lida com ela, considerando os códigos e valores da cultura judaico-cristã.  

 

 

 

 



36 

 

 
 

2.2  CONTEXTUALIZANDO ATITUDES CONTEMPORÂNEAS EM RELAÇÃO A       

SEXUALIDADE HUMANA E GÊNERO 

 

Ao considerar a homofobia, seja na sociedade como um todo, seja no seu 

reflexo no ambiente escolar, é necessário fazer uma análise histórica e de 

contextualização da origem de alguns dos principais conceitos presentes no 

conjunto da sociedade brasileira atual12 a respeito da expressão e da vivência da 

sexualidade humana, para assim buscar um entendimento em relação às atitudes 

perante as diversas manifestações da homossexualidade.     

Pode-se afirmar que a maioria da população brasileira está inserida em um 

contexto cultural ocidental, caracterizado principalmente pelo legado das civilizações 

romana e grega da antiguidade, e da tradição judaico-cristã. Segundo Paim, Prota e 

Rodriguez, “a cultura ocidental nasce sob o feudalismo. Pode-se dizer, numa 

primeira aproximação, que corresponde à fusão do cristianismo com o feudalismo... 

(e com) outros ingredientes importantes, como a racionalidade grega e as 

instituições romanas” (PAIM; PROTA; RODRIGUEZ, [20--], p. 5). Em resumo 

cronológico sucinto, os mesmos autores informam que “a cultura ocidental conhece 

dois ciclos civilizatórios: o feudalismo e a sociedade industrial” (Id.), até chegar às 

suas configurações atuais. 

Neste processo, no que diz respeito à sexualidade e começando com a 

civilização grega da era pré-cristã e a época de seus primeiros grandes filósofos, 

observa-se que atos sexuais, enquanto atividades praticadas pelo prazer, foram 

considerados inferiores, ou de “baixo ventre.”  

Neste sentido, é oportuno relembrar que  

 

a partir de Platão, a filosofia sustenta a primazia da razão sobre a emoção 
ou a corporeidade, sendo que a primeira deve prevalecer e dominar a 
segunda. O prazer sexual encontra-se na segunda categoria, não devendo 
portanto, a partir desta lógica, ser incentivado. Ao contrário, deve ser 
deixado de lado, em preferência à busca da razão e da sabedoria” (REIS, 
2006, p. 6).  

 

                                                             
12

 Ao referir-me à “sociedade brasileira”, e à sua cultura, não estou levando em consideração os 
povos indígenas, não por desprezo ou esquecimento, mas porque o problema da homofobia no 
ambiente escolar analisado aqui diz respeito à população que vive de acordo com a cultura 
essencialmente ocidental, e não a(s) indígena(s).   
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Segundo SCHOTT (1996), tanto Platão quanto Aristóteles viam no corpo uma 

fonte de paixões incontroláveis que deveriam estar subordinadas ao domínio 

racional. A satisfação sexual explícita era repudiada pela alma verdadeiramente 

filosófica e era necessário banir o prazer da carne para poder conhecer a beleza.  

Com base neste ponto de vista filosófico, o homem era considerado um ser 

racional, tendo a capacidade de distanciar-se das emoções e das paixões e, no seu 

lugar, atingir cada vez mais a pureza espiritual. Por sua vez, a mulher era percebida 

como sendo essencialmente passional e, portanto, incapaz de alcançar esse estado. 

Assim, a hierarquia percebida por Aristóteles  

 

entre razão e paixão, forma e matéria, ativo e passivo, masculino e feminino 
extrapolava o organismo natural para abranger também o domínio social. 
Na cultura grega antiga, as mulheres foram excluídas de participação na 
polis, esfera da autodeterminação racional. Tanto Platão como Aristóteles 
menosprezavam as mulheres como a encarnação dos perigos suscitados à 
razão pela sexualidade (REIS, 2006, p. 14).  

 

Concretizou-se nesta civilização da antiguidade um processo de 

estigmatização do ato sexual e inferiorização da mulher que foi absorvido pelas 

culturas ocidentais posteriores. 

Em vez do prazer sexual, a tradição filosófica prezava pela ascese, que se 

define como uma regra de vida pautada pela renúncia voluntária aos prazeres 

sensíveis, implicando uma mortificação das paixões, a obtenção da perfeição moral 

e o desenvolvimento espiritual. Acrescenta Chauí: “Ascese quer dizer: limpar-se, 

purificar-se por meio de exercícios físicos, morais e espirituais que liberam a alma 

das impurezas e imundícias do corpo, particularmente daquela que está na origem 

de todas as outras: o sexo.” (CHAUÍ, 1991, p. 149). O ascetismo originado na 

filosofia platônica continuou sendo um dos temas destacados pelo cristianismo. 

Embora não se exija que todos os seus seguidores renunciem à atividade sexual, 

até a Reforma todos os que dedicavam suas vidas à religião aderiram a uma vida de 

celibato, e até hoje o celibato continua sendo exigido dos sacerdotes católicos.    

Chauí (1991, p. 84) observa que no livro de Gênese no Antigo Testamento - 

fonte em parte da filosofia cristã - a sexualidade já consta como algo a ser 

reprovado: “Deus olhou a terra e a viu toda pervertida... Tanto assim que, 

desgostoso, prepara-se para destruir sua obra... Curiosamente, as perversidades e 

perversões vistas por Deus são todas sexuais.” 
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Assim, no início da era cristã, havia o que Foucault chama de  

 

desconfiança face aos prazeres, insistência sobre os efeitos de seu abuso 
para o corpo e para a alma, valorização do casamento e das obrigações 
conjugais.” Vê-se no pensamento dos filósofos a promoção da austeridade 
sexual e a reprovação da “imoralidade e os costumes dissolutos 
(FOUCAULT, 1985. p. 47). 

 

Surgiu o que Chauí descreve como: 

 
toda uma pedagogia cristã que incentiva e estimula a prática da continência 
(moderação) e da abstinência (supressão) sexuais, graças a disciplinas 
corporais e espirituais, de tal modo que a elevação espiritual traz como 
consequência o abaixamento da intensidade do desejo e, conforme a 
mesma mecânica, a elevação da intensidade do desejo sexual traz o 
abaixamento espiritual (CHAUÍ, 1991. p. 87). 

 

Com a transição da antiguidade clássica para o cristianismo, observou-se 

logo em São Paulo (c.5-c.67 d.C.) a evolução da ética grega em relação à prática do 

ato sexual. Paulo acreditava que a vida cristã ideal seria celibatária: “É bom que o 

homem se abstenha da mulher” (1 CORÍNTIOS, 7: 1). O outro extremo, a fornicação 

promíscua, também não era apropriado para uma pessoa cristã: “Fujam da 

imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, 

mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo” (1 

CORÍNTIOS, 6: 18).  

Nessa visão, a castidade seria o estado ideal, porque assim todas as 

características moralmente “condenáveis” relacionadas às atividades sexuais 

simplesmente deixariam de ocorrer. No entanto, visto que o desejo sexual e a 

vontade de sentir o prazer sexual são inerentes ao ser humano, Paulo recorreu à 

“doutrina do justo meio” de Aristóteles, oferecendo às pessoas uma forma de viver 

entre os extremos do celibato e da promiscuidade (REIS, 2006, p. 15). Determinou 

ser permissível, ainda que não ideal, fazer sexo apenas dentro do matrimônio. “Para 

evitar a fornicação, que cada homem tenha a sua esposa, e cada mulher o seu 

esposo” (1 CORÍNTIOS, 7: 2). Desta forma, se os dois parceiros do casal estão 

acessíveis sexualmente um ao outro, o prazer sexual conjugal os manteria afastados 

da fornicação.  

Seguindo-se a Paulo, Santo Agostinho (335-430 d.C.) se destacou como um 

dos pensadores que exerceram maior influência no pensamento católico acerca da 

sexualidade. Seus ensinamentos extrapolaram a sua época e se mantêm como 
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inspiradores da moral cristã até a atualidade. Seu pensamento também foi marcado 

intensamente pelos filósofos gregos, sobretudo Platão. Agostinho manteve a mesma 

opinião de que a atividade sexual deveria ser exercida apenas dentro do casamento, 

porém agora também sem qualquer vínculo com o prazer. Concedeu valor moral ao 

ato conjugal desde que este cumprisse a finalidade a que se dirige: a procriação e 

criação dos filhos, com a consequente manutenção da família. Assim, o ato conjugal 

não é pecaminoso quando se destinar unicamente à consecução da procriação, ao 

contrário; é lícito e honesto e como tal é um dever entre os cônjuges. A união 

conjugal que não estivesse orientada à procriação seria injustificada e, 

consequentemente, ilícita e pecaminosa. O matrimônio estéril, que não pudesse ter 

filhos, não teria razão de ser; ou pelo menos não poderia justificar como morais suas 

relações sexuais (FORCANO, 1996). 

Soble considera que  

 

no que diz respeito à negatividade medonha em relação à atividade sexual, 
à denunciação da parte ardente, visceral, animal, involuntária da natureza 
humana, Agostinho é insuperável. Para ele a atividade sexual representava 
a revolta do homem contra Deus, a vitória nociva do corpo sobre o espírito 
(SOBLE, 1996, p. 5-6). 

 

Em seguida a São Paulo e Santo Agostinho, veio com ainda mais rigor 

Tomás de Aquino (1225-1274), para quem o propósito do ato sexual era a 

procriação, e qualquer outra finalidade ou expressão da sexualidade era 

considerada “antinatural,” e ainda, um pecado, podendo – conforme a natureza do 

ato – ser um pecado mortal ou venal. O reflexo das convicções de Aquino acerca de 

atos homossexuais, entre outros, continua presente nos posicionamentos atuais da 

Igreja Católica.  

Soble resume as afirmações morais de Aquino acerca da sexualidade da 

seguinte maneira:  

 
Do ponto de vista de Aquino, todo ato sexual – o coito anal homossexual, o 
sexo oral heterossexual, a masturbação – que normalmente seria praticado 
puramente para o prazer em si, visto que por sua natureza não seria capaz 
de cumprir o propósito de procriar, é o mais grave dos pecados. A ética pró-
procriação segundo a lei natural de Aquino, é anti-prazer por assim querer 
(SOBLE, 1996, p. 11). 

 

O autor, de forma irreverente, divide a visão tomista do antinatural em 

quatro categorias: 
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- bestialidade: sexo com a espécie errada, 
 
- sodomia (homossexualidade): sexo com a espécie certa, porém do sexo errado, 
 
- perversões heterossexuais: sexo com o sexo correto; porém nos buracos 
errados, 
 
- masturbação: uso impróprio do órgão (o sêmen não entra em buraco algum)  
(Ibid., p. 10-11). 

 

A moral cristã acerca da atividade sexual é fundamentada essencialmente 

no preceito de que é ético manter relações sexuais, desde que entre um homem e 

uma mulher, devidamente casados monogamicamente, com a finalidade de procriar, 

com o homem dominando a mulher sexualmente e assim garantir a perpetuação da 

espécie. Se há prazer durante essas relações, é uma consequência, mas não a 

finalidade. A partir desta visão, descartam-se as demais atividades sexuais que 

visam apenas ao prazer e não à reprodução, conforme elenca Chauí:  

 
numa sociedade que considera o sexo apenas sob o prisma da reprodução 
da espécie, ou como função biológica, serão reprimidas todas as atividades 
sexuais em que o sexo genital for praticado sem cumprir aquela função: 
masturbação ou onanismo, homossexualismo masculino ou feminino (ou 
sodomia), sexo oral (felação, cunilíngua), sexo anal, coito interrompido, 
polução sem penetração (voyeurismo) (CHAUÍ, 1991, p. 78, grifos meus). 

 

Percebe-se que os grandes pensadores e formuladores da moral cristã, com 

efeito, apropriaram-se dos conceitos da tradição filosófica grega acerca do 

banimento da sexualidade, do prazer, do desejo, da mulher como ser supostamente 

inferior e poluidor (vide Eva), incorporando-os na fé cristã, atribuindo-os à vontade 

de um misterioso e invisível Deus todo-poderoso, vinculando-os ao pecado e ao 

terror da ira desse Deus como meios para impor e garantir o poder da Igreja e a 

subjugação de seus fieis.    

Após a idade do obscurantismo, já na junção das idades moderna e 

contemporânea, Kant (1724-1804) também afirmou a superioridade da força da 

racionalidade. Embora Kant fizesse de fato parte de uma tradição ascética herdada 

de fontes gregas e cristãs, a forma particular de ascetismo presente em seu 

pensamento foi modelada por condições modernas: ele sofreu a influência do 

surgimento do capitalismo. Schott (1996, p. 11) explica este fato da seguinte forma: 
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“a dessensualização da existência, exigida no mundo governado por relações 

mercantis, é em si uma forma de ascetismo.”  

Para Adorno e Horkheimer a “formalização da razão é a mera expressão 

intelectual do modo de produção maquinal... a dominação sobrevive como fim em si 

mesmo, sob a forma do poder econômico” (1985, p. 100). Isto é, na passagem da 

Idade Média para a Idade das relações mercantis, a dominação antes praticada pela 

Igreja passou a ser exercida por aqueles que detêm o poder econômico, e a visão 

filosófica de Kant reflete essa transição.  

Foucault e Chauí também percebem a diminuição da hegemonia da Igreja 

Católica em relação à moralidade sexual a partir do século XVIII, inversamente 

proporcional ao fortalecimento da sociedade de mercado e ao aumento do poder do 

Estado e seu controle sobre as atividades das pessoas. Assim, segundo Foucault 

(1984, p. 27-38), até o final do século XVIII na cultura ocidental, três grandes 

códigos – além das normas impostas pelos costumes – regiam as práticas sexuais: o 

direito canônico, a pastoral cristã e a lei civil. Esses códigos “fixavam cada qual à 

sua maneira, a linha divisória entre o lícito e o ilícito. Assim a moral cristã repressora 

da sexualidade, construída e desenvolvida desde os primórdios da cristandade, veio 

se arraigar na sociedade ocidental” (REIS, 2006, p. 16). Contudo, neste mesmo 

período – por volta do século XVIII – também surgiu uma tendência de analisar e 

classificar a sexualidade das pessoas, com o principal objetivo de padronizar e 

reprimir os comportamentos sexuais, salvaguardar e promover a família, garantir a 

transmissão do patrimônio e a continuação e ampliação da força de trabalho. 

Chauí complementa:  

 

para que o trabalho se torne central, valor e virtude, condenação e destino, 
a super-repressão dessexualiza e deserotiza o corpo, destrói as múltiplas 
zonas erógenas (cuja satisfação, se for conservada, será chamada de 
perversão, crime, imoralidade) e reduz a sexualidade exclusivamente à zona 
genital, com finalidade procriativa (CHAUÍ, 1991, p. 156-157).  

 

A autora lucidamente resume essa ampliação da repressão imposta pela 

religião para também incluir a repressão do sistema capitalista e do próprio Estado: 

 
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 extra-conjugal) para começar a ser 
tratado como problema clínico e de saúde. Ou seja, passou a ser estudado 
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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, grifos meus). 

 

A repressão sexual, antes domínio da Igreja, se instala agora também nas 

ações do Estado, utilizando-se de um “ascetismo cristão prolongado, desviado, 

avaramente, impertinentemente empregado pelos imperativos da economia 

burguesa” (FOUCAULT, 1984, p. 148). O autor esclarece este processo ainda mais:  

 
o Ocidente conseguiu, não somente e nem tanto anexar o sexo a um campo 
de racionalidade, o que sem dúvida nada teria de extraordinário, tanto nos 
habituamos, desde os gregos a esse tipo de ‘conquista’; mas sobretudo 
colocar-nos inteiros – nós, nosso corpo, nossa alma, nossa individualidade, 
nossa história – sob o signo de uma lógica da concupiscência e do desejo 
(Ibid., p. 76). 

 

O exercício do que seria uma sexualidade correta, a partir dessa ótica, 

sofreu cada vez mais padronização e restrições. Nesta mesma época, vários países 

criminalizaram determinados atos sexuais, como as relações homossexuais, com o 

intuito de reprimi-los. Na visão de Chauí, a repressão sexual pode ser definida como:   

 
o sistema de normas, regras, leis e valores explícitos que uma sociedade 
estabelece no tocante a permissões e proibições nas práticas sexuais 
genitais (mesmo porque um dos aspectos profundos da repressão está 
justamente em não admitir a sexualidade infantil e não genital). Essas 
regras, normas, leis e valores são definidos explicitamente pelo direito e, no 
caso de nossa sociedade, pela ciência também (CHAUÍ, 1991, p. 77). 

 

Chegando aos tempos modernos, com o advento da era vitoriana, afirma 

Foucault, a repressão à sexualidade se intensificou, o moralismo chegou ao seu 

auge: 

 
a sexualidade é, então, curiosamente encerrada. Muda-se para dentro de 
casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade 
da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e 
procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a 
verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo. No 
espaço social, como no coração de cada moradia, um único lugar de 
sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos pais. Ao que 
sobra só resta encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a 
decência das palavras limpa os discursos. E se o estéril insiste, e se mostra 
demasiadamente, vira anormal: receberá este status e deverá pagar as 
sanções (FOUCAULT,1984, p. 9-10) 
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Observa-se que a sexualidade, na sociedade ocidental, passou por fases 

em que a ênfase à sua repressão tomou características particulares, as quais 

acabaram por somar-se, contribuindo para o conjunto dos valores morais que 

permeiam a sociedade a seu respeito. Primeiro, a sexualidade é algo que impedia o 

alcance da pureza como requisito para a salvação da alma; depois se transformou 

em pecado, sucedido da criminalização de várias de suas manifestações (como a 

homossexualidade, por exemplo) e por último tornou-se uma questão científica 

(saúde, psicologia, medicina, biologia...).   

Chauí vê na passagem para a área da ciência a perpetuação das formas de 

controle da sexualidade pelos poderes constituídos:  

 
Se, no contexto moral, fala-se para que seja estabelecida a fronteira entre o 
lícito e o ilícito, e no contexto religioso para a demarcação dos limites entre 
o pecaminoso e o não pecaminoso, no contexto científico, onde parecem 
desaparecer os juízos de valor e as condenações, fala-se para que o sexo 
possa ser administrado. Pertence ao campo da saúde pública. Nessa 
perspectiva, teremos de admitir que a mudança não significou um avanço 
da liberação sexual ou uma diminuição da repressão, mas a passagem a 
outras formas repressivas que servem ao propósito da “normalização” 
(CHAUÍ, 1991, p. 17-18). 

 

Nesta inclusão da repressão da sexualidade na área da saúde pública, a 

homossexualidade passou a ser considerada uma doença. Diz Foucault a este 

respeito: 

 
Tomemos o caso da homossexualidade. Foi por volta de 1870 que os 
psiquiatras começaram a constituí-la como objeto de análise médica: ponto 
de partida, certamente, de toda uma série de intervenções e de controles 
novos. É o início tanto do internamento dos homossexuais nos asilos, 
quanto da determinação de curá-los. Antes eles eram percebidos como 
libertinos e às vezes como delinquentes (...). A partir de então, todos serão 
percebidos no interior de um parentesco global com os loucos, como 
doentes do instinto sexual (FOUCAULT, 1999, p. 233-234, grifo do autor). 

 

Luiz Mott, citando o historiador e brasilianista James Green, acrescenta: “No 

tempo de nossos pais e avós os donos do saber médico proclamaram que os 

“pederastas” eram doentes, desviados, neuróticos, anormais, etc. submetendo-os a 

tratamentos cruéis e inócuos” (GREEN13, apud MOTT, [20--], p. 4) 

Essa posição foi oficializada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 

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

                                                             
13

 GREEN, J. Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil no Século XX. São Paulo: 
Edusp, 2000.  
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sexual.  Somente em 17 de maio de 1990, a 43ª Assembleia Geral da Organização 

Mundial da Saúde aprovou a retirada do código 302.0 (Homossexualidade) da 

Classificação Internacional de Doenças (CID). A atual versão da Classificação, a CID 

10, entrou em vigor em 1993, sendo adotada pelos países-membros das Nações 

Unidas, de modo que a homossexualidade não é mais considerada doença pela 

Medicina desde então. No Brasil, esta disposição da CID 10 também foi corroborada 

e ampliada pelo Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução nº 001/99, 

que “Estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da 

Orientação Sexual” (CONSELHO, 1999, p. 1), inclusive determinando que “os 

psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de 

comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a 

orientar homossexuais para tratamentos não solicitados” (Ibid., p.2). Por outro lado, 

dentro dos segmentos que compõem a sigla LGBT, pessoas travestis e transexuais 

continuam a ser patologizadas pela CID, perpetuando e incentivando sua 

estigmatização.      

Em suma, segundo Forcano (1996, p. 22-30), a repressão sexual, conforme 

resumida acima, favorece o estabelecimento de cinco principais atitudes quanto ao 

sexo:  

- o sexo é uma coisa ruim;  

- o sexo é uma coisa animal; 

- o sexo é um meio e veículo de reprodução; 

- a mulher significa sexo impuro e através dela o varão fica empobrecido; 

- é negada a bondade do prazer e sacralizada a biologia como lei natural. 

 

Foi apenas na segunda metade do século XX que surgiu um movimento 

pela libertação sexual, contexto no qual estamos atualmente inseridos. Assim, 

segundo afirma Forcano (1996, p. 16): 

 

o sexual é um campo sobre o qual recentemente se começou a pesquisa. 
Os dogmatismos, as ignorâncias, os temores progressivamente vão se 
dissipando. Mas ainda nos deparamos com posturas unilaterais que 
dificultam uma visão serena da sexualidade. 

 

Somos herdeiros de uma tradição repressora do exercício da sexualidade 

que impunha a moral sexual socialmente aceita. Somos ainda, de modo geral, 
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presos a essa tradição, mesmo sendo cada vez mais cientes do espectro da 

diversidade sexual e das liberdades individuais. Reich14 (apud FORCANO, 1996, p. 

51) observa que “todo indivíduo humano aceita uma ou outra maneira de 

regulamentar a satisfação da atividade sexual. Mas, em geral, o indivíduo aceita a 

regra que a sociedade estabelece e impõe.”  

A regra tradicionalmente imposta é a de um padrão privilegiado de 

relacionamento em que dois adultos heterossexuais se amam, têm compromisso e 

são fiéis um ao outro dentro de um casamento formal, onde almejam a procriação e 

a formação de uma família. Soble (1996) afirma que algumas pessoas fazem os 

mais sinceros esforços para atingir este padrão, sem conseguir, enquanto outras o 

vivenciam sem precisar fazer esforço algum. Mas as vidas sexuais de outras 

pessoas são mais complexas, e até caóticas. Não importa se o padrão privilegiado 

seja de fato um comportamento generalizado ou apenas uma ideologia que procura 

influenciar os comportamentos. Independentemente disso, além do padrão também 

existem uma miríade de outras formas de exercício da sexualidade como, por 

exemplo, a homossexualidade, a bissexualidade, o sadomasoquismo, o sexo com 

desconhecidos... 

O acúmulo milenar das diversas culturas e tradições em relação à 

sexualidade é algo que está na raiz da nossa moral sexual atual. Por mais que 

aprendamos sobre essa história e tenhamos conhecimentos e argumentos para 

determinar quando estes fatores externos estão se sobrepondo ao exercício ético da 

nossa sexualidade individual, nunca nos será possível livrar-nos totalmente destes 

impregnados conceitos morais.  

Embora o estabelecimento pela maioria da sociedade de normas acerca da 

moral sexual possa ter como objetivo garantir o bem-estar de todos, a história 

demonstra, conforme exposto acima, que repetidas vezes este papel tem se 

extrapolado a ponto de se transformar em repressão ou opressão sexual. A 

repressão sexual faz parte do modo de viver da sociedade e se manifesta naquilo 

que se chama de senso comum.15  

                                                             
14

 REICH. La irrupción de la moral sexual. Buenos Aires: Homo Sapiens, 1973. 
 

15
 Para Chauí, o senso comum é “Um conjunto de crenças, valores, saberes e atitudes que julgamos 
naturais porque, transmitidos de geração a geração, sem questionamentos, nos dizem como são e 
o que valem as coisas e os seres humanos, como devemos avaliá-los e julgá-los. O senso comum 
é a realidade como transparência: nele tudo está explicado e em seu devido lugar”. (CHAUÍ, 1991, 
p. 22). 
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Chauí (1991, p. 13) afirma ainda que a repressão não é apenas uma 

imposição externa, mas também “um fenômeno sutil de interiorização das proibições 

e interdições externas”. Desde o nascimento, aprendemos o que é proibido e o que 

é permitido, a partir da convivência familiar, da escola, da igreja, da própria 

sociedade. A construção deste processo se dá de forma tão gradativa que a maioria 

acaba por considerar “normal” e aceitar as repressões existentes.  

O questionamento a respeito delas pode só surgir na adolescência, quando 

alguns passam a se revoltar contra o status quo e posteriormente a partir de um 

processo educativo crítico ou contatos com outras sociedades com normas 

diferentes, por exemplo. Segundo Rouanet (1987), a emancipação da aceitação não 

questionada do status quo significa, no plano cognitivo, a conquista da verdade e, no 

plano moral, a conquista da autonomia.  

Por outro lado, devido à heteronomia16, outras pessoas absorvem a 

repressão, fazendo de suas regras o modelo de ética para suas próprias vidas, a fim 

de evitar o que a contestação da repressão pode trazer: o desagrado, a 

inconveniência, a vergonha, o sofrimento e a dor da exclusão e da condenação 

social. 

Muehlenhard e Schrag17 (apud SOBLE, 1996, p. 255) referem-se à 

“heterossexualidade compulsória”, ou seja, ainda vivemos numa sociedade 

heteronormativa, na qual desde a infância o gênero já determina o comportamento 

social e sexual que se requer de uma pessoa do sexo masculino ou feminino. A 

norma é ser heterossexual e cumprir os papéis social e culturalmente atribuídos aos 

gêneros. A pressão existe para se conformar a esta norma, mesmo quando a 

vontade, a orientação sexual e/ou a identidade de gênero da pessoa seja outra. 

Dentro desse contexto, as manifestações da sexualidade e as práticas 

sexuais que não seguem esse padrão são, ainda, propensas à rejeição, à 

condenação e mesmo à violência. No caso das pessoas LGBT, essas reações – 

homofóbicas – contrárias a algo que lhes é inerente são a soma de toda a 

construção social da sexualidade humana que acabamos de revisitar (REIS, 2006).  

                                                                                                                                                                                              
 
16

  Heteronomia: “Subordinação ou sujeição à vontade de outrem ou a uma lei exterior” (MICHAELIS, 
199-, p.1086). 

 
17

 MUEHLENHARD, C. L. e SCHRAG J. L. Nonviolent Sexual Coercion. In. Parrot and Bechhofer, 
editores. Acquaintance Rape, p. 115-128. 



47 

 

 
 

Da mesma forma, as atribuições de gênero também vêm contribuindo 

milenarmente para a manutenção da heteronorma e da inferiorização do feminino 

diante do masculino, numa espécie de “falocentrismo” (BUTLER, 2010, p. 9). Esse 

fenômeno tem sido descrito como o “patriarcado”.  

O patriarcado pode ser definido como um sistema social no qual o papel do 

homem enquanto a principal figura de autoridade é central à organização social, e 

no qual os pais, ou patriarcas, detêm autoridade sobre as mulheres, os filhos e os 

bens. Implica o domínio e o privilégio masculino, bem como a subordinação do 

feminino. Historicamente, o patriarcado tem se manifestado na organização social, 

jurídico, político e econômico de diversas culturas (MALTI-DOUGLAS, 2007). 

Durante vários anos teorias feministas corroboravam essa definição e 

apontavam quase que genericamente para o patriarcado como um sistema social 

iníquo que oprime as mulheres (SAFFIOTI, 2005) 

Essa concepção tem respaldo nas obras de diversas(os) autoras(es), como 

Pateman, que afirma que "the patriarchal construction of the difference between 

masculinity and femininity is the political difference between freedom and 

subjection"18 (PATEMAN, 1988, p. 207). Sob essa ótica, o patriarcado é 

caracterizado como uma construção social de mecanismos que reproduzem e 

exercem a dominância do masculino em detrimento ao feminino.  

No entanto, mais recentemente têm surgido na literatura questionamentos 

quanto ao patriarcado enquanto conceito que possa ser utilizado universal e 

indiscriminadamente como sinônimo de opressão masculina, de modo que o 

“patriarcado universal não tenha mais a credibilidade ostentada no passado” 

(BUTLER, 2010, p. 21): 

 

A própria noção de “patriarcado” andou ameaçando tornar-se um conceito 
universalizante, capaz de anular ou reduzir expressões diversas de 
assimetria do gênero em diferentes contextos culturais. Quando o feminismo 
buscou estabelecer uma relação integral com as lutas contra a opressão 
racial e colonialista, tornou-se cada vez mais importante resistir à estratégia 
epistemológica colonizadora que subordinava diferentes configurações de 
dominação à rubrica de uma noção transcultural de patriarcado (Ibid., p. 64). 

 

 

                                                             
18

 A construção patriarcal da diferença entre masculinidade e feminilidade é a diferença política entre 
liberdade e sujeição (tradução minha). 
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Com relação à evolução das lutas do movimento feminista para além do 

patriarcado, buscando ao mesmo tempo a igualdade em relação aos homens, e 

também a valorização positiva da diferença entre mulheres e homens, Guacira 

Lopes Louro, em discussão sobre a obra de Joan Scott19, resume que “não há 

sentido em se reivindicar a igualdade para sujeitos que são idênticos, ou que são os 

mesmos. Na verdade, reivindica-se que sujeitos diferentes sejam considerados não 

como idênticos, mas como equivalentes” (LOURO, 2008, p. 46).  

Surge então uma discussão sobre a distinção entre sexo e gênero, em que, 

numa primeira reflexão, o sexo seria determinado biologicamente, em “corpos 

sexuados”, enquanto o gênero seria construído culturalmente, de acordo com as 

expectativas em relação ao sexo da pessoa.  

Contudo, por sua vez essa percepção da construção cultural do gênero 

também vem sendo questionada, porque seria capaz de conferir ao gênero o mesmo 

binarismo atribuído aos sexos, embora mudando o enfoque do biológico para o 

cultural, como argumenta Butler: 

 

Em algumas explicações, a ideia de que o gênero é construído sugere um 
certo determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos 
anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos compreendidos como 
recipientes passivos de uma lei cultural inexorável. Quando a “cultura” 
relevante que “constrói” o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou 
conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado e 
tão fixo quanto na formulação de que a biologia é o destino. Nesse caso, 
não a biologia, mas a cultura se torna o destino (Ibid., p. 26). 

 

A autora considera que essa abordagem quanto à construção do gênero pode 

contribuir para manter rígidas as divisões entre o masculino e o feminino e, por 

inferência, as respectivas características de dominância e subordinação: 

   

O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado num 
sexo previamente dado...; tem de designar também o aparato mesmo de produção mediante 
o qual os próprios sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura 
como o sexo para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo qual “a natureza 
sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior à 
cultura, uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura ... Na conjuntura atual, 
já está claro que colocar a dualidade do sexo num domínio pré-discursivo é uma das 
maneiras pelas quais a estabilidade interna e a estrutura binária do sexo são eficazmente 
asseguradas (Ibid.,  p. 25). 
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 SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade. Vol. 20 (2), 
jul./dez. 1995  
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Berenice Bento complementa esse raciocínio, afirmando que esse ‘dado 

natural’, o corpo-sexuado, é resultado das próprias normas de gênero. Indaga a 

autora:  

 
como afirmar que existe um referente natural, original, para se vivenciar o 
gênero, se ao nascermos já encontramos as estruturas funcionando e 
determinando o certo e o errado, o normal e o patológico? O original já 
nasce ‘contaminado’ pela cultura. Antes de nascer, o corpo já está inscrito 
em um campo discursivo (BENTO, 2011, p. 550). 

 

Por outro lado, no desenvolvimento de sua argumentação, Butler considera 

que a divisão binária dos gêneros radicalmente distintos dos sexos pode resultar em 

uma fluidez em que os gêneros e os corpos podem se confundir, em vez de um 

gênero estar ligado apenas a um corpo/sexo, de modo que não haveria motivo para 

supor que deveria ter apenas dois gêneros: 

  

A hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a 
crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero reflete 
o sexo ou é por ele restrito. Quando o status construído do gênero é 
teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se 
torna um artifício flutuante, com a consequência de que homem e masculino 
podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo feminino como um 
masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um 
feminino (BUTLER, 2010, p. 24 e 25). 

 

Concluindo seu raciocínio, a partir da suposição de que o caráter imutável do 

sexo possa ser contestado dessa forma, Butler chega a postular que talvez nem 

exista distinção entre sexo e gênero: “talvez o próprio construto chamado ‘sexo’ seja 

tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha 

sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se 

absolutamente nenhuma” (Ibid., p. 25). 

Essa breve reflexão sobre alguns posicionamentos teóricos relativos ao 

gênero deixa nítida a grande e infindável complexidade do assunto.  

Mais especificamente em relação à temática desta tese, qual seja a 

homofobia no ambiente escolar, é de relevância o que tanto Butler como outros(as) 

autores(as) denominam “gêneros inteligíveis”, ou seja, identidades ou expressões de 

gênero em consonância com o socialmente ou culturalmente esperado. Para Butler, 

gêneros inteligíveis são:  
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aqueles que, em certo sentido, instituem a mantêm relações de coerência e 
continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras 
palavras, os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só 
concebíveis em relação a normas existentes de continuidade e coerência, 
são constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam 
estabelecer linhas causais ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, 
o gênero culturalmente constituído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na 
manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual (Ibid., p. 38). 

 

Nesse cenário há um processo de naturalização e patologização das 

identidades. No caso da naturalização: 

 

o corpo reflete o sexo e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, 
quando referido a essa relação. [No caso da patologização], as 
performatividades de gênero que se articulam fora dessa amarração são 
postas às margens, analisadas como identidades transtornadas, anormais, 
psicóticas, aberrações da natureza, coisas esquisitas (BENTO, 2011, p. 
553). 

 

Trata-se de um fenômeno que Butler descreve como “heterossexualidade 

institucional”, a qual: 

 

exige e produz, a um só tempo, a univocidade de cada um dos termos 
marcados pelo gênero que constituem o limite das possibilidades de gênero 
no interior do sistema de gênero binário oposicional. Essa concepção do 
gênero não só pressupõe uma relação causal entre sexo, gênero e desejo, 
mas sugere igualmente que o desejo reflete ou exprime o gênero, e que o 
gênero reflete ou exprime ou desejo (BUTLER, 2010, p. 45). 

 

O corolário das identidades “inteligíveis” é caracterizado por identidades cuja 

existência é, em grande medida, socialmente inadmissível, “isto é, aquelas em que o 

gênero não decorre do sexo e aquelas em que as práticas do desejo não ‘decorrem’ 

nem do ‘sexo’ nem do ‘gênero’ [contrariando as] leis culturais que estabelecem e 

regulam a forma e o significado da sexualidade” (Ibid., p. 39). Entre as identidades 

“ininteligíveis”, a transexualidade seria “a materialização do impossível, o inominável, 

aquilo que transcende a capacidade de compreensão” (BENTO, 2011, p. 552). 

Na visão de Bento, a existência de pessoas que transitam entre os gêneros, 

desafiando essas leis culturais, demonstra que os paradigmas de gênero e sexo 

podem ser quebrados e que sua rigidez não condiz com a amplitude e variedade da 

natureza humana. Afirma a autora: “Há corpos que escapam ao processo de 

produção dos gêneros inteligíveis e, ao fazê-lo, se põem em risco porque 
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desobedeceram às normas de gênero, ao mesmo tempo revelam as possibilidades 

de transformação dessas mesmas normas” (Ibid., p. 551). 

No entanto, o que prevalece é que “nascemos e somos apresentados a uma 

única possibilidade de construirmos sentidos identitários para nossas sexualidades e 

gêneros. Há um controle minucioso na produção da heterossexualidade. E, como as 

práticas sexuais se dão na esfera do privado, será através do gênero que se tentará 

controlar e produzir a heterossexualidade” (Ibid., p. 552). 

Na sociedade há o que Bento chama “heteroterrorismo”, que seria o processo 

contínuo das “reiterações que produzem os gêneros e a heterossexualidade, [...] a 

cada enunciado que incentiva ou inibe comportamentos, a cada insulto ou piada 

homofóbica” (Ibid., p. 552). Para autora, a escola é o “espaço de reprodução do 

heteroterrorismo” (Ibid., p. 554) e “uma instituição incapaz de lidar com a diferença e 

a pluralidade, funciona[ndo] como uma das principais instituições guardiãs das 

normas de gênero e produtora da heterossexualidade” (Ibid., p. 555). 

Essa visão é compartilhada pela UNESCO, no que diz respeito às 

dificuldades vivenciadas por crianças que por algum motivo não se enquadram na 

heteronorma:  

 

It is often in the primary school playground that boys deemed by others to be 
too effeminate or young girls seen as tomboys endure teasing and 
sometimes the first blows linked to their appearance and behaviour, 
perceived as failing to fit in with the heteronormative gender identity 
(UNESCO, 2011, p.1).

20
  

 

Segundo a mesma fonte, a educação influencia a construção social do gênero 

(Id.), e é por isso que são fundamentais esforços para influir efetiva e positivamente 

na forma como a diversidade sexual é abordada nas escolas. 

Já na escola secundária, agora na fase da adolescência, a pressão exercida 

pela heteronorma aumenta, tanto para quem está descobrindo sua orientação sexual 

ou identidade de gênero não heterossexual, como por parte de outros(as) 

estudantes e familiares e suas expectativas quanto ao seguimento da heteronorma. 

As consequências para os(as) estudantes LGBT podem incluir a exclusão social, a 
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 Muitas vezes é no pátio da escola primária que os meninos considerados afeminados demais pelos 
outros, ou as meninas vistas como tendo trejeitos masculinos, sofrem gozações e às vezes as 
primeiras agressões por causa de sua aparência e seu comportamento, sendo percebidos como 
destoantes da identidade de gênero heteronormativa (tradução minha). 
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violência psicológica e física, a rejeição, o isolamento, a ocultação da sexualidade e 

até o suicídio: 

  

Sexual orientation emerges strongly during early adolescence. Youths with 
emerging identities that are gay, lesbian or bisexual, living in generally 
hostile climates, face particular dilemmas. They are well aware that in many 
secondary schools the words “fag” and “dyke” are terms of denigration and 
that anyone who is openly gay, lesbian or bisexual is open to social 
exclusion and psychological and physical persecution. Some of their families 
will too express negative feelings about people who are gay, lesbian or 
bisexual; youths in such families may be victimised if they disclose that they 
are not heterosexual. Youths who feel they are gay must either hide their 
feelings from others for  many years or face the risk of ‘coming out’ to family 
and peers. Either course is perilous, and for some, one consequence of the 
confusion over their identity in a climate of intense intolerance and 
victimization may be suicidal behaviour. Epidemiological studies from North 
America and New Zealand show that gay and bisexual males are at least 
four times as likely to report a serious suicide attempt (BAGLEY, 2000, p. 
1617).

21
  

 

Os achados de Bagley se encontram reforçados por outros autores, como 

Berlan et al.:  

 

[sexual minority youth] are more likely than their heterosexual peers to 
experience suicidal thinking or attempt suicide. They are more likely than 
their heterosexual peers to be threatened or injured at school, skip school 
because of feeling unsafe, be violently attacked requiring medical treatment 
and witness violence, and experience sexual and physical abuse (BERLAN 
et al. 2010, p.1).

22
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 A orientação sexual surge de maneira marcada durante o início da adolescência. Os(as) 
adolescentes com identidade gay, lésbica ou bissexual emergente, vivendo em ambientes que 
geralmente são hostis, enfrentam dilemas singulares. Sabem muito bem que em muitas escolas 
secundárias as palavras “bicha” e “sapatão” são termos depreciativos e que qualquer pessoa 
assumidamente gay, lésbica ou bissexual está passível de exclusão social e perseguição 
psicológica e física. Em alguns casos suas famílias também expressam sentimentos negativos a 
respeito de pessoas que são gays, lésbicas ou bissexuais; adolescentes de famílias como estas 
podem ser vitimados(as) caso revelem que não são heterossexuais. Os(as) adolescentes que 
sentem que são gays ou lésbicas têm que esconder seus sentimentos dos outros durante muitos 
anos ou enfrentar o risco de “se assumir” para os familiares e pares. Qualquer uma das opções é 
perigosa e, para alguns, a confusão quanto à sua identidade em um ambiente de intolerância e 
vitimização intensas pode resultar em comportamentos suicidas. Estudos epidemiológicos na 
América do Norte e na Nova Zelândia mostram que gays e bissexuais masculinos têm pelo menos 
quatro vezes mais probabilidade de relatar tentativas sérias de suicídio (tradução minha). 

 
22 [jovens de minorias sexuais] têm mais probabilidade que seus pares heterossexuais de ter 

pensamentos suicidas ou tentar se suicidar. Têm mais probabilidade que seus pares 
heterossexuais de ser ameaçados ou feridos na escola, faltar à escola porque se sentem 
inseguros, ser atacados violentamente ao ponto de precisar de atenção médica, bem como 
presenciar violência e vivenciar abuso sexual e físico (tradução minha). 
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Para Bento, a escola desempenha um papel ativo da perpetuação da 

heteronormatividade:  

 

a produção de seres abjetos e poluentes (gays, lésbicas, travestis, 
transexuais, e todos os seres que fogem à norma de gênero) e a 
desumanização do humano são fundamentais para garantir a reprodução da 
heteronormatividade. A escola é uma das instituições centrais nesse projeto 
(BENTO, 2011, p. 554). 

 

Tanto na escola, como em outras instituições, “os ‘normais’ negam-se a 

reconhecer a presença da margem no centro como elemento estruturante e 

indispensável. Daí as instituições eliminarem-na obsessivamente por insultos, leis, 

castigos, assassinatos” (Ibid., 553).  

Neste sentido, a homofobia se singulariza entre outras formas de 

discriminação, visto que enquanto já se tomaram medidas legislativas contra a 

discriminação racial, a violência contra as mulheres, os idosos e as pessoas com 

deficiência, entre outras, “dizer publicamente não se simpatizar ou mesmo odiar 

pessoas homossexuais ainda é algo não só tolerado, como constitui também em 

uma forma bastante comum da constituição da heterossexualidade masculina” 

(DINIS, 2011, p. 41). 

Na escola, a hostilidade enfrentada por estudantes LGBT pode resultar no 

fenômeno de sua “evasão”. Na percepção de Bento, na verdade não se trata de um 

processo de evasão, e sim “um processo de expulsão, [...] um desejo de eliminar e 

excluir aqueles que ‘contaminam’ o espaço escolar” (BENTO, 2011, p. 555). 

Segundo Russell, para poder responder adequadamente a essa situação, 

fazem-se necessárias pesquisas para obter uma compreensão mais aprofundada 

dos significados da identidade de gênero e da não conformidade de gênero entre 

os(as) jovens LGBT a fim de poder entender as implicações para a educação e o 

ambiente escolar: “we have only a nascent understanding of how gender identities 

develop, and their implications for young people. We need research that can bridge 

new psychobiological understandings of gendered development with social/cultural 

perspectives on childhood and youth”23 (RUSSELL, 2011, p. 143). 

                                                             
23

 Temos um entendimento apenas embrionário de como as identidades de gênero se desenvolvem, 
e suas implicações para os(as) adolescentes. Precisamos de pesquisas que façam a ligação entre 
novos entendimentos psicológicos sobre o desenvolvimento do gênero e perspectivas 
socioculturais sobre a infância e a adolescência (tradução minha). 
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Para Bento, parte desse processo requer a compreensão da relação entre os 

mecanismos de produção de gênero e a homofobia:  

 

quando compreendemos a produção das identidades de gênero marcada 
por uma profunda violência, passamos a entender a homofobia enquanto 
uma prática e um valor que atravessa e organiza as relações sociais, 
distribui poder e regula comportamentos, inclusive no espaço escolar 
(BENTO, 2011, p. 556). 

 

Mudar valores culturais que discriminam pessoas que de alguma forma são 

percebidas como sendo destoantes das normas sociais predominantes é um 

processo lento e não poderia ser de outra maneira, tendo em vista os muitos séculos 

que levaram para ser construídos. Não obstante, principalmente desde a segunda 

metade do século XX, o reconhecimento e a promoção da igualdade dos direitos 

humanos de todas as pessoas, sem distinção, vêm sendo objeto de esforços cada 

vez maiores, o que tem reflexos nas diretrizes para a educação e na forma como a 

sociedade lida com o diferente. 
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2.3  DIREITOS HUMANOS E A POPULAÇÃO LGBT 

 

Ao tratar do assunto da homofobia no ambiente escolar, faz-se essencial um 

estudo dos direitos humanos e a contextualização destes em relação à população 

LGBT no Brasil. 

Os direitos humanos foram proclamados em Assembleia Geral das Nações 

Unidas em 1948. Vários dos 30 direitos incluídos no documento original estão 

diretamente relacionados com o tema da discriminação e violência baseadas na 

homofobia:  

 
Artigo I: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade; II. Todo ser humano tem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição; III. Todo ser 
humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal; V. Ninguém 
será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante; VII. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer 
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra 
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitamento a tal discriminação; XII. Ninguém será sujeito à interferência em 
sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, 
nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à 
proteção da lei contra tais interferências ou ataques; entre outros (ONU, 
1948). 

 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos e seus 

desdobramentos em pactos, tratados e convenções internacionais, outro marco 

referencial para a educação e para os direitos humanos no Brasil é a Constituição 

Federal de 1988. Tanto a Declaração Universal como a Constituição afirmam a 

igualdade das pessoas. O artigo 5º da Constituição reitera a Declaração, 

estabelecendo que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza” (BRASIL, 2008b, p. 15). O artigo 3º da Carta Magna garante que não 

haverá “quaisquer outras formas de discriminação” (Ibid., p. 13).  

A Declaração Universal e a Constituição Federal estabelecem os princípios 

para a dignidade humana e o respeito entre as pessoas. Sua universalidade significa 

que se estendem a todos e todas, indiscriminadamente, não fazendo exceções que 

favoreçam ou desfavoreçam qualquer pessoa ou grupo de pessoas dentro da 

sociedade, inclusive as pessoas LGBT.   
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Mais recentemente, tanto a Organização das Nações Unidas (ONU) quanto a 

Organização dos Estados Americanos (OEA) têm aprovado declarações e 

resoluções afirmando que a orientação sexual e a identidade de gênero também 

devem ser consideradas como direitos humanos. Exemplos são a Declaração 

Conjunta nº A/63/635 da ONU e Resolução AG/RES. 2435 da OEA, ambas de 2008. 

Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU avançou ainda mais e aprovou 

a Resolução A/HRC/17/L.9/Rev1, pedindo que a Alta Comissária de Direitos 

Humanos da ONU encomende um estudo, a ser concluído até dezembro de 2011: 

 

para documentar leis e práticas discriminatórias e atos de violência contra 
as pessoas por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero, em 
todas as regiões do mundo, e para documentar como a legislação 
internacional de direitos humanos pode ser utilizada para pôr fim à violência 
e às violações dos direitos humanos cometidas por motivo de orientação 
sexual e identidade de gênero (ONU, 2011). 

 

Além disso, a Resolução prevê a discussão dos resultados do estudo na 19ª 

sessão do Conselho de Direitos Humanos, quando este deverá dar encaminhamento 

às recomendações apontadas pelo estudo. Neste sentido, a questão da orientação 

sexual e da identidade de gênero também ingressa no campo dos direitos sexuais e 

direitos reprodutivos. 

A Conferência Internacional das Nações Unidas sobre População e 

Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, estabeleceu uma Plataforma de 

Ação, que versa sobre os direitos reprodutivos e sexuais da seguinte maneira: 

 
Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos 
em leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, 
em outros documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no 
reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de 
decidir livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a 
oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os meios de assim o fazer, 
e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva. 
Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de 
discriminação, coerção ou violência (apud BRASIL, 2005, p. 7). 

 

Direitos reprodutivos e direitos sexuais são inseparáveis, já que garantem o 

livre exercício da sexualidade e a autonomia para as decisões das pessoas no que 

se refere à vida sexual e à reprodução, bem como assumir a responsabilidade 

dessas decisões (DÍAZ; CABRAL; SANTOS, 2004). Os direitos sexuais incluem, 

entre outros, o direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, 
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discriminações e imposições, o direito de expressar livremente a orientação sexual: 

heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, e o direito à informação e à 

educação sexual e reprodutiva (BRASIL, 2006a). 

Os princípios dos direitos reprodutivos e os direitos sexuais têm seu alicerce 

nos preceitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, baseando-se, entre 

outros, no direito à igualdade, à liberdade, à dignidade, à educação, à saúde, ao 

bem-estar e ao livre arbítrio. Nas palavras de Rios: 

 
Liberdade e igualdade, princípios básicos das declarações de direitos 
humanos e do constitucionalismo clássico seriam esses princípios cuja 
afirmação implica o reconhecimento da dignidade de cada ser humano de 
orientar-se, de modo livre e merecedor de igual respeito, na esfera de sua 
sexualidade (...) [e a efetivação do princípio democrático na esfera da 
sexualidade] aponta para a garantia da participação dos beneficiários e 
destinatários das políticas públicas a serem desenvolvidas, participação 
essa que abrange a identificação dos problemas, a eleição de prioridades, a 
tomada de decisões, o planejamento, a adoção e a avaliação de estratégias 
(RIOS, 2006, p. 83). 

 

Como Estado membro das Nações Unidas (ONU) e signatário da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, o Brasil encontra-se na obrigação de fazer cumprir 

os princípios contidos no mesmo, assim como também implementar as 

recomendações das instâncias da ONU que o país tenha adotado. Conforme informa 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: 

 
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU), de 1948, desencadeou um processo de mudança no 
comportamento social e a produção de instrumentos e mecanismos 
internacionais de direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento 
jurídico dos países signatários24. Esse processo resultou na base dos atuais 
sistemas global e regionais de produção dos direitos humanos (BRASIL, 
2009a, p. 21). 

 

 

Desta forma, em 13 de maio de 1996 o governo federal lançou o Programa 

Nacional de Direitos Humanos I (PNDH I) e “o Brasil se tornou um dos primeiros 

                                                             
24

 São exemplos relevantes as Convenções de Genebra; a Convenção sobre o Estatuto dos 
Refugiados; o Pacto dos Direitos Civis e Políticos; o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais; a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas e 
Degradantes; a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher; a Convenção dos Direitos da Criança; a Declaração e Programa de Ação de 
Viena; a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra as Pessoas Portadoras de Deficiência; Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – Eco92; Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável – 
Rio+10; entre outras (BRASIL, 2009a, p. 21). 
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países do mundo a cumprir recomendação específica da Conferência Mundial de 

Direitos Humanos (Viena, 1993), atribuindo ineditamente aos direitos humanos o 

status de política pública governamental” (BRASIL, 1996a, sem paginação). 

Segundo o próprio texto do documento:  

 
o objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), elaborado 
pelo Ministério da Justiça em conjunto com diversas organizações da 
sociedade civil, é, identificando os principais obstáculos à promoção e 
proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger prioridades e apresentar 
propostas concretas de caráter administrativo, legislativo e político-cultural 
que busquem equacionar os mais graves problemas que hoje impossibilitam 
ou dificultam a sua plena realização. O PNDH é resultante de um longo e 
muitas vezes penoso processo de democratização da Sociedade e do 
Estado brasileiro (Ibid.).  

 

Em relação à população LGBT, o PNDH I é tímido e genérico no que propõe. 

Por outro lado, representa um marco significativo no reconhecimento pelo governo 

federal da necessidade de proteger e promover os direitos humanos desses 

segmentos da população.  

Na introdução do Programa, consta que: 

 

Direitos humanos são os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam 
elas mulheres, negros, homossexuais, índios, idosos, pessoas portadoras 
de deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e emigrantes, 
refugiados, portadores de HIV positivo, crianças e adolescentes, policiais, 
presos, despossuídos e os que têm acesso à riqueza. Todos, enquanto 
pessoas, devem ser respeitados e sua integridade física protegida e 
assegurada (Ibid., grifo meu). 

  

O Programa estabelece apenas duas ações para as pessoas LGBT. A 

primeira se insere no eixo temático “Proteção do direito à vida / Segurança das 

pessoas”, como uma meta de curto prazo: “Apoiar programas para prevenir a 

violência contra grupos em situação mais vulnerável, caso de crianças e 

adolescentes, idosos, mulheres, negros, indígenas, migrantes, trabalhadores sem 

terra e homossexuais” (Ibid., grifo meu).  

A segunda encontra-se no eixo temático “Proteção do direito a tratamento 

igualitário perante a lei / Direitos humanos, direitos de todos”, também como uma 

meta de curto prazo:  

 

propor legislação proibindo todo tipo de discriminação, com base em 
origem, raça, etnia, sexo, idade, credo religioso, convicção política ou 
orientação sexual, e revogando normas discriminatórias na legislação 
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infraconstitucional, de forma a reforçar e consolidar a proibição de práticas 
discriminatórias existentes na legislação constitucional (Ibid., grifos meus).  

 

Em relação à primeira ação, nota-se que embora o Programa Brasil Sem 

Homofobia tenha sido lançado em 2004, e que o Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT tenha sido lançado em 2009, o número de 

assassinatos de LGBT por motivo de orientação sexual / identidade de gênero vem 

aumentando, segundo dados do Grupo Gay da Bahia (MOTT, 2009). Segundo a 

mesma fonte, no ano de 2010 esse número chegou a 260.  

O único projeto de lei que contempla a proibição da discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero foi proposto não pelo governo, mas pela 

Deputada Federal Iara Bernardi (PT/SP) em 2001, cinco anos depois da publicação 

do PNDH I. Chegou ao Senado em 2006 (Projeto de Lei da Câmara nº 122/2006), 

onde enfrenta severa resistência de senadores fundamentalistas religiosos e, no 

momento da redação desta tese, cinco anos depois, permanece sem ser aprovado 

apesar do compromisso do governo federal de apoiar sua aprovação, conforme 

afirmado no Programa Setorial Cidadania GLBT 2007/2010 (PARTIDO dos 

Trabalhadores, 2006). 

Em 2002, o governo federal lançou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos II (PNDH II) o qual, conforme consta no próprio documento, foi elaborado 

com base na revisão do PNDH I, nas recomendações da IV Conferência Nacional de 

Direitos Humanos (1999) e em consulta pública realizada por internet entre 19 de 

dezembro de 2001 a 15 de março de 2002 (BRASIL, 2002a). 

No seu prefácio, assinado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 

consta que  

 

inserimos, na pauta das políticas públicas, questões que até pouco tempo 
atrás eram consideradas tabus ou não recebiam a devida atenção, como a 
dos direitos dos homossexuais, a situação dos ciganos, a prática da tortura, 
a questão da violência intrafamiliar, a necessidade de fortalecermos o 
combate ao trabalho infantil e ao trabalho forçado e a luta pela inclusão das 
pessoas portadoras de deficiência (Ibid., sem paginação, grifos meus).     

 

Em comparação com o PNDH I, o PNDH II ampliou consideravelmente as 

propostas de ações voltadas para a promoção e a proteção dos direitos humanos da 

população LGBT. No eixo temático “Garantia do Direito à Liberdade”, há um tópico 

específico intitulado “Orientação Sexual”, com cinco ações: 
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114. Propor emenda à Constituição Federal para incluir a garantia do direito 
à livre orientação sexual e a proibição da discriminação por orientação 
sexual.  
115. Apoiar a regulamentação da parceria civil registrada entre pessoas do 
mesmo sexo e a regulamentação da lei de redesignação de sexo e 
mudança de registro civil para transexuais.  
116. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à 
discriminação e à violência motivadas por orientação sexual.  
117. Excluir o termo ‘pederastia’ do Código Penal Militar.  
118. Incluir nos censos demográficos e pesquisas oficiais dados relativos à 
orientação sexual (Ibid.). 

 

Conforme mencionado acima, não houve nenhuma proposição por parte do 

governo, seja por meio de projeto emenda constitucional ou projeto de lei, para 

garantir a não discriminação por orientação sexual. Por outro lado, o “Processo 

Transexualizador” foi instituído no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 

1.707 de 18 de agosto de 2008. 

O programa do governo para o mandato 2007-2010 também afirmou o 

compromisso de concentrar esforços na aprovação “da união civil entre pessoas do 

mesmo sexo, estendendo aos casais homossexuais os mesmos direitos que os 

casais heterossexuais possuem” (PARTIDO dos Trabalhadores, 2006, p. 13). Desta 

vez o governo federal agiu através da Procuradoria-Geral da República, que em 2 de 

julho de 2009 entrou no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) nº 4277, afirmando que  

 

é obrigatório o reconhecimento no Brasil da união entre pessoas do mesmo 
sexo como entidade familiar, desde que atendidos os requisitos exigidos 
para a constituição da união estável entre homem e mulher; e (b) que os 
mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis 
estendem-se aos companheiros nas uniões entre pessoas do mesmo sexo 
(BRASIL, 2009b, f. 002).  

 

A ação teve parecer favorável da Advocacia-Geral da União, encaminhado ao 

Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula, através da Mensagem nº 639 em 07 

de agosto de 2009. Além disso, no Congresso Nacional, o Deputado Federal José 

Genoino (PT/SP) apresentou o Projeto de Lei nº 4914/2009, assinado por deputados 

e deputadas de doze partidos políticos, que propõe alterar o Código Civil para 

permitir o reconhecimento da união estável de pessoas do mesmo sexo. 

Da mesma forma as iniciativas quanto à mudança de registro civil para 

transexuais partiram tanto de legisladores(as), por meio do Projeto de Lei  da 
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Câmara nº 072/2007 (transexuais) e do Projeto de Lei 2976/2008 (travestis),  como 

do governo. No mesmo mês, em 21 de julho de 2009, a Procuradoria-Geral da 

República entrou no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4275 pelo reconhecimento do “direito dos transexuais, que 

assim o desejarem, à substituição do prenome e sexo no registro civil, independente 

da cirurgia de transgenitalização” (BRASIL, 2009c, f. 2).  Esta ação também teve 

parecer favorável da Advocacia-Geral da União, apresentado ao Supremo Tribunal 

Federal por meio da Mensagem Presidencial nº 643 em 10 de agosto de 2009. No 

momento da redação desta tese, a ADIN 4275 ainda aguarda julgamento, enquanto 

o Superior Tribunal julgou a ADIN 4277 em 5 de maio de 2011, e em decisão 

histórica votou unanimemente a favor do reconhecimento da união estável 

homoafetiva, em pé de igualdade com a sua contraparte heterossexual.  

Por outro lado, o termo “pederastia” não foi excluído do Código Penal Militar e 

não houve aperfeiçoamento da legislação penal civil no que diz respeito à 

discriminação e à violência motivadas por orientação sexual, a não ser na Lei “Maria 

da Penha” (Lei nº 11.340/2006), que cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher e cujo artigo 2º dispõe que “toda mulher, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana” (Brasil, 2006b, grifo meu) e ainda prevê que 

 

para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial... 
(e que) ... as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 
orientação sexual (Ibid., Art. 5º   grifo meu).    

 

Houve avanços com o censo. A Contagem da População pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2007, realizada em cidades 

pequenas, incluiu o registro de pessoas que afirmaram ter companheiros do mesmo 

sexo. O Censo Demográfico de 2010 também incluiu um campo específico para o 

registro de casais do mesmo sexo. Não se chegou, contudo, a perguntar a 

orientação sexual das pessoas, como queriam os(as) militantes que propuseram a 

ação 118 do PNDH II com o intuito de obter estatísticas oficiais sobre o tamanho da 

população homossexual no Brasil.  
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No eixo temático da “Garantia do Direito à Igualdade”, no item “Crianças e 

Adolescentes”, o PNDH II prevê as seguintes ações: 

 
162. Instituir uma política nacional de estímulo à adoção de crianças e 
adolescentes privados da convivência familiar, assegurando tratamento não-
discriminatório aos postulantes no que se refere a gênero, raça e orientação 
sexual. 

 
163. Apoiar medidas destinadas a assegurar a possibilidade de concessão 
da guarda de criança ou adolescente ao requerente, independentemente de 
sua orientação sexual, sempre no melhor interesse da criança ou do 
adolescente (BRASIL, 2002a, grifos meus). 

 

Até o momento, não se pode dizer que houve avanços neste sentido. 

Segundo a lei no seu atual formato, qualquer adulto solteiro pode adotar, desde que 

cumpridas as exigências formais. Contudo, para a maioria de casais do mesmo sexo 

que desejam adotar em conjunto, o único caminho aberto para garantir esse direito é 

o Judiciário. Há até projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados que visam 

expressamente à proibição da adoção de crianças e adolescentes por 

homossexuais, sejam eles(elas) solteiros(as) ou vivendo em união estável (ex.: 

projeto de lei nº 4508/2008). 

O PNDH II contou com um eixo temático específico intitulado “Gays, Lésbicas, 

Travestis, Transexuais e Bissexuais – GLTTB25”, com dez ações:  

 

240. Promover a coleta e a divulgação de informações estatísticas sobre a 
situação sócio-demográfica dos GLTTB, assim como pesquisas que tenham 
como objeto as situações de violência e discriminação praticadas em razão 
de orientação sexual.  
241. Implementar programas de prevenção e combate à violência contra os 
GLTTB, incluindo campanhas de esclarecimento e divulgação de 
informações relativas à legislação que garante seus direitos.  
242. Apoiar programas de capacitação de profissionais de educação, 
policiais, juízes e operadores do direto em geral para promover a 
compreensão e a consciência ética sobre as diferenças individuais e a 
eliminação dos estereótipos depreciativos com relação aos GLTTB.  
243. Inserir, nos programas de formação de agentes de segurança pública e 
operadores do direito, o tema da livre orientação sexual.  
244. Apoiar a criação de instâncias especializadas de atendimento a casos 
de discriminação e violência contra GLTTB no Poder Judiciário, no 
Ministério Público e no sistema de segurança pública.  
245. Estimular a formulação, implementação e avaliação de políticas 
públicas para a promoção social e econômica da comunidade GLTTB.  

                                                             
25

 No dia 08 de Junho de 2008, durante a I Conferência Nacional GLBT, promovida pelo Governo 
Federal, envolvendo mais de 10 mil pessoas em conferências estaduais e 1.200 delegados/as 
nacionais, reunidos em Brasília, decidiu-se pelo uso da terminologia LGBT para identificar a ação 
conjunta de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, no Brasil, deixando de usar a sigla 
GLBT ou GLTTB, embora o uso de dois Ts na sigla ainda esteja preferido por alguns/algumas 
militantes (ABGLT, 2010, p.15). 
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246. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a resolução 
de conflitos relacionados à livre orientação sexual, com o objetivo de 
prevenir atitudes hostis e violentas.  
247. Estimular a inclusão, em programas de direitos humanos estaduais e 
municipais, da defesa da livre orientação sexual e da cidadania dos GLTTB.  
248. Promover campanha junto aos profissionais da saúde e do direito para 
o esclarecimento de conceitos científicos e éticos relacionados à 
comunidade GLTTB.  
249. Promover a sensibilização dos profissionais de comunicação para a 
questão dos direitos dos GLTTB (Ibid., grifos meus). 

 

O PNDH II ainda teve mais dois eixos temáticos com menção específica do 

termo orientação sexual. O primeiro, relativo à “Garantia do Direito à Saúde, à 

Previdência e à Assistência Social”, trata do tópico do HIV/aids: 

 
378. Assegurar atenção às especificidades e diversidade cultural das 
populações, as questões de gênero, raça e orientação sexual nas políticas e 
programas de combate e prevenção das DST e HIV/AIDS, nas campanhas 
de informação e nas ações de tratamento e assistência (Ibid., grifos meus). 

 

O segundo eixo diz respeito à Garantia do Direito ao Trabalho: 

 
389. Zelar pela implementação da legislação que promove a igualdade no 
mercado de trabalho, sem discriminação de idade, raça, sexo, orientação 
sexual, credo, convicções filosóficas, condição social e estado sorológico, 
levando em consideração as pessoas com necessidades especiais, 
tipificando tal discriminação e definindo as penas aplicáveis (Ibid., grifos 
meus). 

 

O PNDH II foi lançado em 2002, no último ano do segundo mandato do 

governo Fernando Henrique Cardoso. As ações que dizem respeito à população 

LGBT expostas acima apontam para a fundamentação inicial do que, no primeiro 

mandato do governo Lula (2003-2006), se ampliaria e se transformaria no Brasil 

Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB 

e de Promoção da Cidadania Homossexual, construído em conjunto entre o governo 

e a sociedade civil no decorrer de 2003 e lançado em 25 de maio de 2004.  

O Programa Brasil Sem Homofobia tem 53 ações divididas entre as 

seguintes áreas, envolvendo 18 ministérios (BRASIL, 2004a):  

 articulação da política de promoção dos direitos de homossexuais;  

 legislação e justiça;  

 cooperação internacional;  

 direito à segurança: combate à violência e à impunidade; 
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 direito à educação: promovendo valores de respeito à paz e à não-

discriminação por orientação sexual (grifos meus); 

 direito à saúde: consolidando um atendimento e tratamentos igualitários; 

 direito ao trabalho: garantindo uma política de acesso e de promoção da não-

discriminação por orientação sexual; 

 direito à cultura: construindo uma política de cultura de paz e valores de 

promoção da diversidade humana; 

 política para a juventude; 

 política para as mulheres; 

 política contra o racismo e a homofobia. 

 

Alguns dos ministérios contemplados pelo Programa, em especial os 

ministérios da Saúde, Cultura e Educação, criaram logo depois do seu lançamento 

grupos de trabalho compostos por representantes do governo e da sociedade civil, 

para orientar e acompanhar a implementação do mesmo, com notáveis avanços nas 

políticas públicas voltadas para a população LGBT como, por exemplo, a elaboração 

do Plano Nacional de Saúde Integral de LGBT e o financiamento de projetos na área 

da educação e da cultura. Outros demoraram mais para dar início à implementação 

do Programa, talvez em parte devido à ausência de orçamento, como também à 

ausência da definição de responsabilidades específicas e prazos, lacuna esta que 

viria a ser preenchida pelo Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de LGBT. 

Lançado em 14 de maio de 2009, o Plano Nacional de Promoção da 

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

Transexuais, foi elaborado por uma Comissão Técnica Interministerial, com base 

nas 559 propostas aprovadas na plenária final da I Conferência Nacional LGBT, 

realizada de 05 a 08 de junho de 2008, em Brasília. O Plano tem 51 Diretrizes, e 

dois Eixos Estratégicos (BRASIL, 2009d): Eixo I - Promoção e socialização do 

conhecimento; formação de atores; defesa e proteção dos direitos; sensibilização e 

mobilização; e Eixo II – Formulação e promoção da cooperação federativa; 

articulação e fortalecimento de redes sociais; articulação com outros poderes; 

cooperação internacional; gestão da implantação sistêmica da política para LGBT. 

Os eixos estratégicos, por sua vez, são divididos em 166 ações, da competência de 
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13 ministérios, com prazos de curto e médio estabelecidos. O Plano tem o propósito 

de 

 

responder às necessidades, potencialidades e direitos da população 
envolvida, a partir de sua implementação, bem como do fortalecimento do 
Programa Brasil sem Homofobia... (tratando) os Direitos Humanos como 
verdadeira política de Estado... (e tendo) como eixo fundamental a 
consolidação plena da democracia no País (BRASIL, 2009d, p. 7). 

 

O objetivo geral do Plano é “Orientar a construção de políticas públicas de 

inclusão social e de combate às desigualdades para a população LGBT, primando 

pela intersetorialidade e transversalidade na proposição e implementação dessas 

políticas” (Ibid., p. 10). Seus objetivos específicos são:  

 
Promover os direitos fundamentais da população LGBT brasileira, de 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, dispostos no art. 5º da Constituição Federal;  
Promover os direitos sociais da população LGBT brasileira, especialmente 
das pessoas em situação de risco social e exposição à violência;  
Combater o estigma e a discriminação por orientação sexual e identidade de 
gênero (Id.). 

 
 

O Plano é baseado em princípios, especialmente o da universalidade dos 

direitos humanos, os quais, além das disposições do artigo 5º da Constituição 

mencionadas acima, também incluem os preceitos constitucionais da dignidade da 

pessoa humana; do direito à cidadania, à educação, à saúde, ao trabalho, à 

moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à 

infância, à assistência aos desamparados; da liberdade de manifestação do 

pensamento; da laicidade do Estado; e da inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas (Ibid., p. 12-13).  

Ainda em relação aos princípios, o Plano afirma que: 

 
Um Estado democrático de direito não pode aceitar práticas sociais e 
institucionais que criminalizam, estigmatizam e marginalizam as pessoas 
por motivo de sexo, orientação sexual e/ou identidade de gênero. Diante 
disto, o Estado assume a responsabilidade de implementar políticas 
públicas que tenham como foco a população LGBT, a consolidação da 
orientação sexual e identidade de gênero, com vistas a romper com essa 
lógica injusta (Ibid., p. 11). 

 
 

A fim de efetivar esse compromisso, no final de 2009 foi criada a 

Coordenação dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 
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dentro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e em 9 de 

dezembro de 2010, o Decreto Presidencial nº 7.388 criou o Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT), 

constituído por 15 membros do governo e 15 membros da sociedade civil, sendo 

uma instância de controle social da implementação das políticas definidas no Plano, 

entre outras funções. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH III) foi lançado em 

dezembro de 2009, ainda no segundo mandato do governo Lula (2007-2010). Além 

de ser uma revisão dos PNDH I e II, assimilou “demandas crescentes da sociedade 

e incorporou elementos dos tratados internacionais mais recentes, seja do sistema 

ONU, seja da OEA” (BRASIL, 2010a, p. 11). Também incluiu resoluções da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em 2008, e 

 

propostas aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas, 
promovidas desde 2003 – segurança alimentar, educação, saúde, 
habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e 
adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, meio ambiente etc. –, 
refletindo um amplo debate democrático sobre as políticas públicas dessa 
área (Id.). 

 

O Programa é dividido em eixos orientadores, subdivididos em diretrizes, que 

por sua vez têm objetivos estratégicos com ações programáticas e definição de 

responsáveis, parceiros e recomendações. Desta forma, a princípio, sobretudo 

devido à atribuição de responsabilidade pelas ações, o PNDH III deva ter mais 

possibilidades de ser implementado que seus antecessores, que apenas faziam uma 

relação de ações desejadas, sem identificar os órgãos que as executariam.    

As ações programáticas do Objetivo Estratégico V do Programa, “Garantia do 

respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero”, dentro da meta de 

“universalizar direitos em um contexto de desigualdades” são: 

 
a) Desenvolver políticas afirmativas e de promoção de uma cultura de 
respeito à livre orientação sexual e identidade de gênero, favorecendo a 
visibilidade e o reconhecimento social. 

 
b) Apoiar projeto de lei que disponha sobre a união civil entre pessoas do 
mesmo sexo. 

 
c) Promover ações voltadas à garantia do direito de adoção por casais 
homoafetivos. 
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d) Reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas 
as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais (LGBT), com base na desconstrução da 
heteronormatividade. 

 
e) Desenvolver meios para garantir o uso do nome social

26
 de travestis e 

transexuais. 
 

f) Acrescentar campo para informações sobre a identidade de gênero dos 
pacientes nos prontuários do sistema de saúde. 

 
g) Fomentar a criação de redes de proteção dos Direitos Humanos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT), principalmente a 
partir do apoio à implementação de Centros de Referência em Direitos 
Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa 
e promoção da cidadania daquele segmento em universidades públicas. 

 
h) Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra 
discriminação à população LGBT, que contenha, entre outras, informações 
sobre inclusão no mercado de trabalho, assistência à saúde integral, 
número de violações registradas e apuradas, recorrências de violações, 
dados populacionais, de renda e conjugais (Ibid., p. 98-99, grifos meus). 

 

Além do Objetivo Estratégico V, acima mencionado, o Programa é permeado 

por outras ações programáticas também alusivas ao tema da orientação sexual e 

identidade de gênero, incluindo o acesso universal a um sistema de saúde de 

qualidade; a proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em maior 

vulnerabilidade, inclusive com vistas à erradicação da violência na escola; a 

realização de campanhas e ações educativas para desconstrução de estereótipos; 

políticas de prevenção da violência (Ibid.). 

É relevante nesta tese examinar o que vem sendo proposto e feito no que diz 

respeito à promoção e proteção dos direitos humanos da população LGBT, já que 

isto pode ser visto como um reflexo do contexto em que estão inseridos(as) os(as) 

estudantes LGBT que se encontram no sistema educacional. Dessa maneira, é 

importante apontar para as áreas de discriminação e iniquidade que esta população 

enfrenta como um todo, assim como apontar para as áreas em que esforços podem 

ser feitos, inclusive na escola, para promover a cidadania dos(das) estudantes 

LGBT. 

Pode-se perceber que em um espaço relativamente curto de tempo, de 1996 

a 2011, se avançou de uma situação em que, com a exceção do enfrentamento da 

epidemia da aids, não existiam políticas públicas para LGBT, muito menos para 

                                                             
26

 Nome social: o nome escolhido por travestis e transexuais, em substituição ao seu nome de 
registro civil, e que melhor se adéque à sua identidade de gênero e aparência física.  
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garantir seus direitos humanos, sendo um assunto “tabu” (BRASIL, 2002a, sem 

paginação), para um panorama no qual foi realizada pelo governo a I Conferência 

Nacional LGBT, criada a Coordenação dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais como parte da estrutura da Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República, elaborado e implementado parcialmente o Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, e criado o 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT. 

O Decreto Presidencial de 4 de junho de 2010 instituiu o dia 17 de maio como o Dia 

Nacional de Combate à Homofobia. Estados como Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Mato Grosso do Sul, já estão começando a implementar a política nacional por 

meio da elaboração de planos estaduais LGBT e da criação de coordenadorias e 

conselhos LGBT estaduais. Alguns municípios também já iniciaram esse processo.   

No entanto, no estado do Paraná e em Curitiba, embora tenham sido 

realizados em 2008 o Seminário Municipal Preparatório para a I Conferência 

Estadual de Políticas Públicas para LGBT e a própria Conferência Estadual LGBT, 

pouco se avançou com a implementação das deliberações aprovadas no Seminário 

e na Conferência referentes a políticas públicas para LGBT. Também não foram 

criadas Coordenadorias LGBT dentro das estruturas dos governos e nem os 

Conselhos Municipal e Estadual LGBT, apesar de o processo de articulação ter sido 

iniciado várias vezes no âmbito estadual. Com a convocação da 2ª Conferência 

Nacional LGBT, com realização prevista para dezembro de 2011, no momento da 

redação da presente tese as etapas municipais e estaduais já estavam em 

andamento e o processo de articulação do chamado “tripé da cidadania LGBT” 

(Plano, Coordenadoria e Conselho LGBT) se reiniciou junto aos governos municipal 

e estadual.     

Um entrave para a evolução desse processo em Curitiba e no estado do 

Paraná é, sem dúvida, sua famigerada característica conservadora. Cristovão Tezza 

descreve Curitiba como “esse espaço do mais profundo e metafísico 

conservadorismo oficial” (TEZZA, 2003, sem paginação), fator este que se reflete 

nas atitudes dominantes para com a sexualidade humana. 

O conceito e a expressão da sexualidade dependem da organização e das 

estruturas de poder da sociedade. Embora os últimos anos tenham testemunhado 

uma evolução importante na forma com que se lida com a sexualidade e suas 
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expressões, ainda prevalece o conceito de que o normal é a heterossexualidade, 

que tem como objetivo a procriação e qualifica como anormal, discrimina e 

estigmatiza quaisquer outras manifestações da sexualidade. Os instrumentos de 

controle social, entre eles uma educação repressora dos desejos e sensações 

físicas, contribuem para estigmatizar toda e qualquer manifestação da sexualidade 

que se aparte da norma social, fomentando assim a homofobia. (LIONÇO; DINIZ, 

2009a). 

Não faltam políticas para garantir a promoção e a proteção dos direitos 

humanos das pessoas LGBT. Porém a sua efetivação ainda requer grandes 

mudanças estruturais e sociais na forma como a população LGBT é vista de modo 

geral. Este é um papel que cabe em especial à educação. 
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2.4  EDUCAÇÃO, CIDADANIA E RESPEITO ÀS DIFERENÇAS: LEGISLAÇÃO, 

DIRETRIZES E RECOMENDAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO  

 
 

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Diretos 
Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as 
nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, 
tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e 
da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela 
adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por 
assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, 
tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 
dos territórios sob sua jurisdição (ONU, 1948, grifos meus). 

 

 

Este capítulo tem como ponto de partida os princípios contidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em relação à educação, tendo-se neles um alicerce 

para a construção subsequente e contínua de legislação, políticas e diretrizes 

visando ao aprimoramento da educação.  

Estabelece a Declaração: “Toda pessoa tem direito à instrução... A instrução 

será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 

fundamentais...” (ONU, 1948, art. XXVI). Os direitos humanos, como foi visto no 

capítulo anterior, incluem a igualdade, a liberdade, a dignidade e a não 

discriminação. 

Especificamente em relação à educação, um dos avanços importantes depois 

da Declaração Universal foi a adoção da Convenção relativa à Luta contra a 

Discriminação no campo do Ensino, em 14 de dezembro de 1960, pela 11ª sessão 

da Conferência Geral da UNESCO. 

O preâmbulo da Convenção afirma que compete à UNESCO, “dentro do 

respeito da diversidade dos sistemas nacionais de Educação, não só prescrever 

qualquer discriminação em matéria de ensino, mas igualmente promover a igualdade 

de oportunidade e tratamento para todos nestes campos” (UNESCO, 1960). A 

Convenção define discriminação no contexto do ensino como sendo: 

 

qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de 
raça, cor, sexo, língua, religião, opinião publica ou qualquer outra opinião, 
origem nacional ou social, condição econômica ou nascimento, tenha por 
objeto ou efeito destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de 
ensino, e, principalmente: 
a) privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos 
tipos ou graus de ensino; 
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(...) 
d) de impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condições 
incompatíveis com a dignidade do homem (Id.). 

 

A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 1968 e incluída no marco legislativo 

nacional pelo Decreto Presidencial nº 63.223, de 6 de setembro de 1968. O Decreto 

determina que a Convenção “seja executada e cumprida tão inteiramente como nela 

se contém (Id.).” 

Ao ratificarem a Convenção, os Estados se comprometeram a dar a maior 

atenção às recomendações da Conferência Geral da UNESCO para definir as 

medidas a serem tomadas para lutar contra os diversos aspectos da discriminação 

no ensino e assegura a igualdade de oportunidade e de tratamento (Id.). 

No Brasil, com o fim da ditadura militar em 1985, houve esforços 

consideráveis para elaborar uma nova Constituição e promover reformas nas áreas 

sociais, inclusive na educação. A Constituição Federal de 1988 incorpora os 

princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os preceitos dos 

tratados, convenções e declarações internacionais estabelecidos e ratificados 

posteriormente no período de 1948 a 1988, além de levar em consideração as 

especificidades do próprio país. 

Como reflexo disso, os artigos 205 e 206 da Constituição Federal asseguram 

que  

 

a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. O ensino será ministrado como base nos 
seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber... (BRASIL, 2008b, p. 136).   

 

Além das disposições específicas sobre a educação formal contidas na 

Constituição, seu artigo 227 traz preceitos mais abrangentes sobre as condições que 

devem ser garantidas na infância, adolescência e juventude de uma pessoa, 

primando-se pela cidadania plena e com ênfase na não discriminação e na 

eliminação de outros fatores de degradação e exclusão: 

 

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (Ibid., p. 144).   

 

 
As preocupações da Constituição com este desenvolvimento integral e digno 

logo foram reiteradas e aprofundadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, sendo esta lei a adoção pelo Brasil da 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989). Em relação aos “Direitos 

Fundamentais”, o artigo 7º do Estatuto dispõe que “a criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condições dignas de existência” (BRASIL, 1990). 

Também no ano de 1990, os participantes da Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, aprovaram a “Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos: satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem”. O enfoque da Declaração está na promoção do acesso a condições 

iguais de educação, em especial por populações tradicionalmente desprovidas 

desse acesso, citando-se especificamente as pessoas pobres e as meninas e as 

mulheres em determinadas culturas, entre outros grupos marginalizados. A 

Declaração menciona “minorias étnicas, raciais e linguísticas” (UNESCO, 1990, p. 

4), mas não aborda as minorias sexuais. Por outro lado, estabelece que “os 

preconceitos e estereótipos de qualquer natureza devem ser eliminados da 

educação” (Id.). 

Afirma a Declaração que a satisfação das necessidades básicas de 

aprendizagem  

 

confere aos membros de uma sociedade a possibilidade e, ao mesmo 
tempo, a responsabilidade de respeitar e desenvolver a sua herança 
cultural, linguística e espiritual, de promover a educação de outros, de 
defender a causa da justiça social, de proteger o meio ambiente e de ser 
tolerante com os sistemas sociais, políticos e religiosos que difiram dos 
seus, assegurando respeito aos valores humanistas e aos direitos humanos 
comumente aceitos (Ibid., p. 3).  

 

A linha conceitual do respeito às diferenças e da promoção da justiça social 

ressurge na Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área 

das necessidades educativas especiais, aprovada em 1994 pela Conferência 
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Mundial de Educação Especial. Embora trate da “equalização de oportunidades para 

pessoas com deficiências" (DECLARAÇÃO de Salamanca, 1994, p. 1) na educação, 

o documento traz princípios que deveriam ser universais em relação ao respeito à 

diversidade humana no ambiente educacional, inclusive à diversidade sexual: 

 
Acreditamos e Proclamamos que: 

 
toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

 
toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades 
de aprendizagem que são únicas, 

 
sistemas educacionais deveriam ser designados [leia-se desenhados] e 
programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se 
levar em conta a vasta diversidade de tais características e necessidades, 
(...) 
escolas regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 
comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 
alcançando educação para todos; além disso, tais escolas provêem uma 
educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional (Id.). 

 
 

A Declaração tem um forte enfoque na inclusão, o qual pode ser resumido 

pela seguinte frase: “Principio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as 

crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de 

quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter” (Ibid., p. 5).  

No Brasil, em 1994 o Ministério da Educação e do Desporte publicou as 

Diretrizes para uma política educacional em sexualidade. No texto da 

apresentação das Diretrizes, o leitor é informado que as mesmas são direcionadas 

em particular ao segmento infanto-juvenil, baseiam-se na educação preventiva 

integral e que a educação sexual está voltada para a promoção da cidadania e para 

a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da coletividade (BRASIL, 1994a, p. 

7). Segundo o texto, a educação preventiva integral, no contexto da educação 

sexual, visa a combater situações conjunturais de risco, como a “gravidez 

indesejável na adolescência, as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), o consumo indevido de drogas e as 

perdas dos valores de convivência, as agressões ao ambiente, entre outros” (Id.).  

Vale ressaltar que as Diretrizes surgem no contexto da criação do Comitê 

Nacional de Educação Preventiva Integral (CONEPI) em 1993 e do Programa 

Nacional de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (PRONAICA), instituído 
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pela Lei nº 8.642 de 31 de março de 1993 e coordenado pelo Ministério da 

Educação por meio da Secretaria de Projetos Educacionais Especiais. As Diretrizes 

também se encontram no contexto da Portaria nº 1.656 de 28 de novembro de 1994, 

que resolveu recomendar, entre outras coisas, “a inclusão da prática da educação 

preventiva integral nos conteúdos e atividades curriculares da educação infantil, 

fundamental e de nível médio” (Brasil, 1994b). Eis aí a origem do enfoque preventivo 

destacado na apresentação das Diretrizes.    

Nas Considerações Conceituais das Diretrizes, o papel da educação sexual é 

visto como o de ser um dos marcos teóricos referenciais necessários para o ser 

humano 

 

implementar com eficiência seu roteiro existencial, para construir a sua 
felicidade, vivenciar os valores da cidadania e elaborar as condições 
necessárias para a melhoria da qualidade de vida... [e que deve dar-lhe]... 
direcionamento, coerência e harmonia às suas ações e propósitos (BRASIL, 
1994a, p 11). 

 

Apesar da ênfase na apresentação das Diretrizes quanto à natureza 

preventiva da educação sexual, ao definir o conceito e as finalidades da mesma, 

amplia-se para uma visão mais holística de que “o sexo não se restringe apenas à 

finalidade reprodutiva, mas é também uma fonte de prazer e uma forma de 

expressão de amor” (Ibid., p. 17) e que, portanto, a educação sexual “deve ser 

entendida no sentido amplo e abrangente de educação para a plenitude do exercício 

da sexualidade humana” (Ibid., p. 17). Afirma ainda que “a Educação Sexual não 

pode estar a serviço exclusivo de objetivos circunstanciais, como por exemplo a 

profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (DST/Aids), da gestação indesejada e dos sexismos” 

(Ibid., p. 19). Da mesma forma, “a Educação Sexual, como a educação em geral, 

não deve ser considerada apenas como um processo de transmissão cultural, 

através do qual uma geração transfere para outra suas invenções e descobertas, 

crenças e valores, conceitos e preconceitos sexuais” (Ibid., p. 18). 

As Diretrizes identificam três dimensões da sexualidade que a educação 

sexual deve promover: 

 
Os objetivos gerais da Educação Sexual são os de promover a sexualidade, 
seja na dimensão biológica (saúde sexual e reprodutiva), seja na dimensão 
sócio-cultural (sexualidade como expressão humana de um bem coletivo, 
regida pelos valores, normas e crenças de um povo), seja, finalmente, na 
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dimensão psicológica (sexualidade como um bem individual a serviço do 
enriquecimento e crescimento harmonioso da pessoa humana). Com estes 
objetivos a Educação em Sexualidade está indissociavelmente ligada ao 
desabrochar da vida humana individual, do desenvolvimento sócio-afetivo, 
da construção da pessoa, da história social, cultural e ética da sociedade 
(Ibid., p. 17-18). 

 
 

Na citação acima, a frase “sexualidade... regida pelos valores, normas e 

crenças de um povo” parece apontar para uma visão (hetero)normativa da 

sexualidade, o que se reitera nas seguintes palavras: “a convivência entre o 

masculino e o feminino torna todas as relações sociais inevitavelmente sexuadas. 

Herdamos um sexo. A cultura e a sociedade vão nos dizer o que devemos fazer com 

ele” (Ibid., p. 15). Vale destacar também que as Diretrizes não fazem menção 

específica da homossexualidade, bissexualidade, transexualidade ou travestilidade, 

e se referem uma única vez à orientação sexual, conforme segue: 

 
Também a vivência individual da condição masculina ou feminina influi na 
evolução da fisionomia cultural, no tipo e nas relações da família, no 
relacionamento social, político, econômico, na modificação de papéis e na 
redefinição de status, nas lutas pelo poder, nos limites do direito sobre o 
corpo sexuado, na procriação, na liberdade da orientação sexual, nos 
costumes e nos hábitos (Ibid., p. 15). 

 
 

Assim, o documento muda de perspectiva, da aparente naturalização das 

normas impostas pela cultura/sociedade, para o reconhecimento de sua interferência 

na sexualidade das pessoas: “ora repressiva, ora permissiva, a sociedade não cessa 

de interferir, através de suas instituições, no comportamento sexual das pessoas, 

definindo, no tempo e no espaço, padrões de comportamento sexual culturalmente 

aceitáveis” (Ibid., p. 15), e reconhece a individualidade e unicidade da sexualidade 

de cada pessoa: “a sexualidade não é apenas um conjunto de atos reflexos 

herdados ou adquiridos na convivência social. Ela é também uma forma de 

satisfazer as exigências psicológicas do indivíduo” (Id.). 

O Posicionamento Ideológico apresentado nas Diretrizes é um elemento-

chave das mesmas, cuja visão holística e ampla da educação sexual merece ser 

citada integralmente:   

 
O grande ponto nuclear é que a Educação Sexual, para que seja 
humanizadora, deve abarcar toda a abrangência das dimensões do humano 
e ser direcionada para as ações de valorização da qualidade de vida, 
procurando sempre o equilíbrio do homem consigo mesmo e com o 
ambiente social e físico que o rodeia.  
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 A Educação Sexual deve transmitir, sem dogmatismos, os sistemas de 
valores e os padrões de conduta social, de modo a permitir ao indivíduo 
refletir, discutir e optar pela construção de seu próprio destino e pela 
remodelação da sociedade em que deseja viver.  

 A Educação Sexual deve promover a compreensão e a reflexão do 
conteúdo social e a dimensão do afeto que dão significado à conduta 
sexual humana, além de fornecer informações científicas de caráter 
biológico.  

 A Educação Sexual deve apoiar e promover o direito do indivíduo de 
escolher livremente as opções e alternativas de sua conduta sexual, 
devendo enfocar, paralelamente, a noção de sexualidade responsável, 
divulgando as consequências do uso indevido do sexo, na saúde 
individual e coletiva.  

 A Educação Sexual deve ser transmitida por quem esteja consciente da 
beleza, da respeitabilidade e da dignidade da sexualidade humana, 
liberada de culpa e depurada de concepções míticas.  

 A Educação Sexual deve ser transmitida por quem esteja adequado 
com sua própria sexualidade, e acredite na atividade sexual humana 
como uma forma saudável de prazer, de procriação e de comunicação 
interpessoal.  

 A Educação Sexual deve ser transmitida por quem respeite os valores 
do indivíduo e do grupo social, e acredite que a sexualidade humana é 
um fator de crescimento da pessoa e da sociedade, opondo-se ao 
emprego do sexo como instrumento de poder e dominação.  

 A Educação Sexual deve ser transmitida por quem não se considere o 
dono da verdade, mas por quem esteja aberto ao diálogo (Ibid., p. 23-
24). 

 

 

A fim de alcançar essas ideias, o documento estabelece onze diretrizes e 

respectivas recomendações para a operacionalização de um programa de educação 

sexual na escola (Ibid., p. 28-34). Em resumo, são elas:  

 
 diagnosticar previamente as necessidades e expectativas do público-alvo, 

bem como os recursos humanos e materiais disponíveis no sistema formal de 

ensino, para que o programa seja estabelecido com objetivos claros e 

realistas, e com metas concretas, pertinentes e alcançáveis;  

 

 considerar a população-alvo dentro de um contexto histórico, sócio-cultural e 

econômico; 

 

 considerar a sexualidade dentro de uma visão biopsicossociocultural; 

 

 não apenas identificar e convocar a escola, mas motivá-la e prepará-la para 

assumir o papel que lhe é reservado; 
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A quinta diretriz estabelece que o programa de capacitação deve fazer 

constar temas como os que seguem e que este conteúdo programático deve ser 

flexível para adaptar-se às características e necessidades dos diferentes grupos de 

treinamento:  

 anatomofisiologia da sexualidade e da reprodução  

 noções de planejamento familiar  

 sexualidade e drogas  

 Doenças Sexualmente Transmissíveis e a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (DST/Aids)  

 visão histórico-cultural da sexualidade  

 sexualidade da criança e do adolescente  

 identidade e papéis sexuais  

 disfunções, desvios e inadequações sexuais  

 preconceitos, mitos e crendices sexuais  

 sexualidade, família e cidadania  

 as dimensões do amor.  

 

 iniciar o Programa de Educação Sexual na pré-escola, prosseguir no primeiro 

e segundo graus, estender-se ao terceiro grau e contemplar o ensino 

profissionalizante, cursos supletivos e outros; 

 

 fazer uso de estratégias educacionais que transcendam o mero informar, que 

promovam uma reflexão crítica de valores e atitudes, que possibilite escolhas 

livres, conscientes e responsáveis, com uma metodologia participativa;  

 

 estimular a integração dos professores entre si e com os alunos, e da escola 

com a família e a comunidade;  

 

 realizar, paralelamente à execução do programa, uma avaliação criteriosa do 

processo e de sua metodologia de implementação; 

 

 prever a estruturação de um sistema permanente de acompanhamento do 

programa, sob a coordenação das secretarias estaduais e municipais de 
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Educação, inclusive com o estabelecimento de núcleos de especialistas com 

capacitação científica comprovada em educação sexual, para promover uma 

constante reciclagem de conhecimentos dos professores, servindo de suporte 

técnico na orientação de problemas educativos e no acompanhamento e 

monitoramento do programa;  

 

 buscar a integração de esforços entre os setores público e privado, através de 

parceria em nível local e nacional, envolvendo organizações não-

governamentais, nacionais e internacionais, e a integração dos múltiplos 

atores envolvidos no  nível federal, estadual e municipal (Ibid.).  

 

Percebe-se que as Diretrizes para uma Política Educacional em Sexualidade 

são avançadas e abrangentes, contemplando diversos fatores relacionados à 

sexualidade e não apenas a tradicional abordagem biológica acerca da reprodução 

da espécie. Também contemplavam as diversas faixas etárias, desde a pré-escola 

até o ensino profissionalizante e superior, e apontavam para a necessidade de 

envolver todos os possíveis atores, além dos profissionais de educação. Podem ser 

uma base excelente para a realização da educação em sexualidade no Brasil.  

Em 20 de dezembro de 1996, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394). Segundo a definição do artigo 1º da lei, “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” 

(BRASIL, 2008a, p.7). Com relação aos princípios e fins da educação nacional, a lei 

estabelece que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (Id.). De especial relevância para o tema desta tese, o 

artigo 3º dispõe sobre os princípios da educação e entre eles destacam-se: “I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” e “IV - respeito à 

liberdade e apreço à tolerância27” (Id.). 

                                                             
27

 O uso do conceito de tolerância com as diferenças já havia aparecido na Declaração Mundial sobre 
Educação para Todos (UNESCO, 1990, p. 4).   
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Observa-se que tanto a Lei de Diretrizes e Bases quanto a Constituição 

Federal primam pela igualdade, a liberdade, a cidadania e o pleno desenvolvimento 

das pessoas no que diz respeito ao papel da educação e o acesso ao mesmo. 

Nos anos seguintes à aprovação da Lei de Diretrizes e Bases foram 

elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Básico28 e 

também para o Ensino Médio29.   

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Básico são divididos em 

dez volumes. O décimo e último volume é intitulado “Pluralidade Cultural e 

Orientação Sexual”. Neste sentido, o termo “orientação sexual” refere-se à educação 

sexual e o termo “pluralidade cultural” refere-se a tudo quanto é diversidade, menos 

a diversidade sexual:  

 

A diversidade marca a vida social brasileira. Encontram-se diferentes 
características regionais, diferentes manifestações de cosmologias que 
ordenam de maneiras diferenciadas a apreensão do mundo, formas 
diversas de organização social nos diferentes grupos e regiões, 
multiplicidade de modos de relação com a natureza, de vivência do sagrado 
e de sua relação com o profano. O campo e a cidade propiciam às suas 
populações vivências e respostas culturais muito diferenciadas que 
implicam ritmos de vida, ensinamentos de valores e formas de solidariedade 
distintas. Os processos migratórios colocam em contato grupos sociais com 
diferenças de fala, de costumes, de valores, de projetos de vida (BRASIL, 
1997a, p. 25).  

 

O texto do PCN explica o raciocínio por trás da abordagem dada à educação 

sexual no currículo, enquanto “tema transversal”: 

  

optou-se por integrar a Orientação Sexual nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, através da transversalidade, o que significa que tanto a 
concepção quanto os objetivos e conteúdos propostos por Orientação 
Sexual encontram-se contemplados pelas diversas áreas do conhecimento. 
Dessa forma, o posicionamento proposto pelo tema de Orientação Sexual, 
assim como acontece com todos os Temas Transversais, estará 
impregnando toda a prática educativa. Cada uma das áreas tratará da 
temática da sexualidade através da sua própria proposta de trabalho. Ao se 
apresentar os conteúdos de Orientação Sexual, serão explicitadas as 
articulações mais evidentes de cada bloco de conteúdo com as diversas 
áreas (Ibid., p. 87). 

 

Assim, como afirma o texto, o trabalho de Orientação Sexual deverá, portanto, 

acontecer de duas formas: dentro da programação, através dos conteúdos já 

                                                             
28

 Ensino básico: 1ª à 8ª séries.  
 
29

 Ensino médio: 1º ao 3º ano ou ensino profissionalizante. 
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transversalizados nas diferentes áreas do currículo, e de forma extraprogramática, 

sempre que surgirem questões relacionadas ao tema (Ibid., p. 88).  

Os conteúdos previstos pelos PNC para a educação sexual no ensino básico 

são organizados em três blocos: Corpo: Matriz da Sexualidade; Relações de 

Gênero; e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/Aids (Ibid.).  

 

Segundo os PCN, os conteúdos a serem trabalhados no bloco Corpo: Matriz 

da Sexualidade são: 

 

as transformações do corpo do homem e da mulher nas diferentes fases da 
vida, dentro de uma perspectiva de corpo integrado, envolvendo emoções, 
sentimentos e sensações ligadas ao bem-estar e ao prazer do autocuidado; 

 
os mecanismos de concepção, gravidez e parto e a existência de métodos 
contraceptivos; 

 
as mudanças decorrentes da puberdade: amadurecimento das funções 
sexuais e reprodutivas; aparecimento de caracteres sexuais secundários; 

 
variação de idade em que inicia a puberdade; transformações decorrentes 
de crescimento físico acelerado; 

 
o respeito ao próprio corpo e ao corpo do outro; 

 
o respeito aos colegas que apresentam desenvolvimento físico e emocional 
diferentes; 

 
o fortalecimento da autoestima; 

 
a tranquilidade na relação com a sexualidade (Ibid., p. 98). 

 

Apenas os conteúdos “respeito aos colegas que apresentam desenvolvimento 

físico e emocional diferentes” e “tranquildade na relação com a sexualidade” talvez 

possam ser considerados como abrangendo a diversidade sexual, mas na falta de 

uma referência específica a esta última, dificilmente será abordada. 

A descrição do conteúdo Relações de Gênero inicia-se com uma visão 

biologicista, binária e heteronormativa: “o conceito de gênero diz respeito ao 

conjunto das representações sociais e culturais construídas a partir da diferença 

biológica dos sexos” (Ibid., p. 98-99). Porém, mais adiante afirma que na discussão 

sobre relações de gênero deve-se “questionar a rigidez dos padrões de conduta 

estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua transformação” (Ibid., p. 

99). 
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O texto afirma que as principais matérias em que se deve tratar da questão 

das relações de gênero são História, Educação Física “e todas as situações de 

convívio escolar” (Id.), e que os conteúdos a serem trabalhados são:  

 

a diversidade de comportamento de homens e mulheres em função da 
época e do local onde vivem;  

 
a relatividade das concepções tradicionalmente associadas ao masculino e 
ao feminino;  

 
o respeito pelo outro sexo, na figura das pessoas com as quais se convive;  

 
o respeito às muitas e variadas expressões do feminino e do masculino 
(Ibid., p. 100).  

 

O texto faz uma única menção à homossexualidade, porém não traz como 

conteúdo para a 1ª à 4ª séries, e sim para a 5ª série em diante: 

 

isso porque, a partir da puberdade, os alunos também já trazem questões 
mais polêmicas em sexualidade, já apresentam necessidade e melhores 
condições de refletir sobre temáticas como aborto, virgindade, 
homossexualidade, pornografia, prostituição e outras (Ibid., p. 88).  

 

Especificamente em relação ao Ensino Médio, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais representam o resultado de um processo de reforma curricular que “se 

pauta nas constatações sobre as mudanças no conhecimento e seus 

desdobramentos, no que se refere à produção e às relações sociais de modo geral” 

(BRASIL, 2002b, p. 15). Com essa reforma, “os PCNs do Ensino Médio buscam dar 

significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização e evitar a 

compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade” (Ibid., p. 12). 

Ainda, os PCNs tiveram que levar em consideração o papel da educação na 

sociedade tecnológica. O documento afirma que nesse contexto a educação 

 

deve ser encarada, conforme o Relatório da Comissão Internacional sobre 
Educação para o Século XXI, da UNESCO, ‘entre outros caminhos e para 
além deles, como uma via que conduz a um desenvolvimento mais 
harmonioso, mais autêntico, de modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão 
social, as incompreensões, as opressões e as guerras’ (Ibid., p. 25). 

 

O documento dos PCNs para o Ensino Médio é dividido entre as “Bases 

Legais” e o currículo propriamente dito. As bases legais que fundamentam os 

parâmetros curriculares incluem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
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e também as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), 

instituídas pela Resolução nº 3 da Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho 

Nacional de Educação, de 26 de junho de 1998. No documento dos PCNs, reproduz-

se o texto do Parecer CEB nº 15/98, que se posicionou pela aprovação da 

Resolução.  

No item do Parecer intitulado Fundamentos estéticos, políticos e éticos do 

novo Ensino Médio brasileiro, constam várias diretrizes baseadas no princípio de 

que:  

 
a prática administrativa e pedagógica dos sistemas de ensino e de suas 
escolas, as formas de convivência no ambiente escolar, os mecanismos de 
formulação e implementação de políticas, a organização do currículo e das 
situações de aprendizagem, os procedimentos de avaliação deverão ser 
coerentes com os valores estéticos, políticos e éticos que inspiram a 
Constituição e a LDB, organizados sob três consignas: sensibilidade, 
igualdade e identidade. (Ibid., p. 75, grifos dos autores). 

 

Com relação à sensibilidade, o Parecer afirma que ela “facilitará o 

reconhecimento e a valorização da diversidade cultural brasileira e das formas de 

perceber e expressar a realidade própria dos gêneros, das etnias e das muitas 

regiões e grupos sociais do País” (Ibid., p. 76, grifos dos autores). 

No que diz respeito à política da igualdade: 

 

Seu ponto de partida é o reconhecimento dos direitos humanos e o 
exercício dos direitos e deveres da cidadania, como fundamento da 
preparação do educando para a vida civil (Id., grifos dos autores). 

 
(...) 

 
Para essa sociedade, a política da igualdade vai se expressar também na 
busca da equidade no acesso à educação, ao emprego, à saúde, ao meio 
ambiente saudável e a outros benefícios sociais, e no combate a todas as 
formas de preconceito e discriminação por motivo de raça, sexo, religião, 
cultura, condição econômica, aparência ou condição física. 
A política da igualdade se traduz pela compreensão e respeito ao Estado 
de Direito e a seus princípios constitutivos abrigados na Constituição: o 
sistema federativo e o regime republicano e democrático. Mas 
contextualiza a igualdade na sociedade da informação, como valor que é 
público por ser do interesse de todos, não exclusivamente do Estado, 
muito menos do governo (Ibid., p. 77, grifos dos autores). 

 

 

Em relação à ética da identidade, o Parecer faz as seguintes observações, 

entre outras: 
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Educar sob inspiração da ética não é transmitir valores morais, mas criar as 
condições para que as identidades se constituam pelo desenvolvimento 
da sensibilidade e pelo reconhecimento do direito à igualdade a fim de 
que orientem suas condutas por valores que respondam às exigências do 
seu tempo. 

 
(...) 

 
Vale dizer que a ética da identidade se expressa por um permanente 
reconhecimento da identidade própria e do outro. É assim simples. Ao 
mesmo tempo, é muito importante, porque no reconhecimento reside talvez 
a grande responsabilidade da escola como lugar de conviver, e, na escola, 
a do adulto educador para a formação da identidade das futuras gerações. 

 
(...) 

 
Por essa razão, a ética da identidade é tão importante na educação escolar. 
É aqui, embora não exclusivamente, que a criança e o jovem vivem de 
forma sistemática os desafios de suas capacidades. Situações de 
aprendizagem programadas para produzir o fracasso, como acontece tantas 
vezes nas escolas brasileiras, são, neste sentido, profundamente antiéticas. 
Abalam a autoestima de seres que estão constituindo suas identidades, 
contribuindo para que estas incorporem o fracasso, às vezes 
irremediavelmente. Autoimagens prejudicadas quase sempre reprimem a 
sensibilidade e desacreditam da igualdade. 

 
(...) 

 
A identidade autônoma se constitui a partir da ética, da estética e da 
política, mas precisa estar ancorada em conhecimentos e competências 
intelectuais que dêem acesso a significados verdadeiros sobre o mundo 
físico e social (Ibid., p. 78-79, grifos dos autores). 

 
 

No item 4 do Parecer, intitulado Diretrizes para uma pedagogia da qualidade, 

tem-se como diretrizes, entre outras, a identidade, a diversidade e a autonomia. No 

que diz respeito às considerações especificamente sobre a diversidade, afirma-se 

que  

 
Diversidade, no entanto, não se confunde com fragmentação, muito ao 
contrário. Inspirada nos ideais da justiça, a diversidade reconhece que para 
alcançar a igualdade, não bastam oportunidades iguais. É necessário 
também tratamento diferenciado. Dessa forma, a diversidade da escola 
média é necessária para contemplar as desigualdades nos pontos de 
partida de seu alunado, que requerem diferenças de tratamento como forma 
mais eficaz de garantir a todos um patamar comum nos pontos de chegada 
(Ibid., p. 81, grifos meus). 

 

 

Percebe-se na afirmação sobre a necessidade do “tratamento diferenciado” 

uma referência precursora às políticas afirmativas que viriam a se estabelecer na 

primeira década do século XXI no Brasil, em relação ao acesso de todos e todas à 

educação, como, por exemplo, o sistema de cotas nas universidades públicas para 
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estudantes negros e negras. Porém, não se pode dizer, ainda, que as “diferenças de 

tratamento” também se estenderam aos(às) estudantes LGBT, com a exceção do 

reconhecimento do nome social30 de travestis e transexuais nas escolas e nos 

registros escolares em alguns estados a partir do ano de 2008. O tópico do nome 

social será desenvolvido mais adiante nesta tese. 

O Parecer também trata da organização curricular e proposta pedagógica da 

Base Nacional Comum do Ensino Médio e considera que:  

 
os princípios axiológicos que devem inspirar o currículo foram propostos 
para atender o que a lei demanda quanto a: 
• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca; 
• formação de valores; 
• aprimoramento como pessoa humana; 
• formação ética; 
• exercício da cidadania (Ibid., p. 104). 

 

Na parte dos PCNs para o Ensino Médio que trata do currículo propriamente 

dito, não se entra em detalhes em relação à sexualidade ou ao respeito à 

diversidade sexual. No item “Conhecimentos de Biologia” há uma única referência à 

palavra “sexo”, no seguinte contexto “É preciso que o aluno relacione os conceitos e 

processos acima expressos” (a descrição do conteúdo de genética), “nos estudos 

sobre as leis da herança mendeliana e algumas de suas derivações, como alelos 

múltiplos, herança quantitativa e herança ligada ao sexo, recombinação gênica e 

ligação fatorial” (Ibid., p. 225). No mesmo parágrafo, afirma-se que “É um momento 

bastante propício ao trabalho com a superação de posturas que, por omitir a real 

complexidade das questões, induz a julgamentos simplistas e, não raro, 

preconceituosos” (Id.).  

No mesmo item, em relação à reprodução da espécie, tem-se:  

 

Ao estudar o indivíduo, estar-se-á estudando o grupo ao qual ele pertence e 
vice-versa; o estudo aprofundado de determinados grupos de seres vivos 
em particular – anatomia, fisiologia e comportamentos – pode se constituir 
em projetos educativos, procurando verificar hipóteses sobre a 
reprodução/evolução de peixes, samambaias ou seres humanos (Ibid., p. 
221).  

 

Na seção Ciências Humanas e suas Tecnologias, há uma única referência à 

sexualidade. Consta no item Rumos e Desafios, em relação à psicologia:  

                                                             
30

 Nome social: o nome escolhido por travestis e transexuais, em substituição ao seu nome de 
registro civil, e que melhor se adéque à sua identidade de gênero e aparência física.   
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Na construção da identidade dos jovens estudantes, conhecimentos de 
Psicologia, questionando o senso comum, podem contribuir para uma 
reflexão e melhor compreensão de sua inserção no mundo, relativizando um 
suposto caráter a-histórico e único da adolescência, desconstruindo um 
certo determinismo em relação a papéis sociais a serem desempenhados, 
frente à escola, ao trabalho, à sexualidade, à autoridade, à relação familiar e 
aos grupos com que interagem. As diversas pressões sociais exercidas 
sobre os jovens acabam por gerar inseguranças e desequilíbrios. 
Assim sendo, tais conhecimentos podem contribuir para a constituição de 
personalidades, referidas a valores estéticos, políticos e éticos, que 
assegurem a sensibilidade para a diversidade, o respeito à alteridade, a 
autonomia e a construção das competências requeridas para atuar com 
segurança na vida adulta (Ibid., p 352, grifos meus).  

 

 

Em 1997/1998, concomitantemente com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, foram publicados os cadernos de Temas Transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a 1ª à 4ª séries e para a 5ª à 8ª séries do Ensino 

Fundamental. Os Temas Transversais comuns a ambos os cadernos são Ética, 

Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde e Orientação Sexual. O caderno para a 

1ª à 4ª séries inclui também Temas Locais, enquanto o caderno para a 5ª à 8ª séries 

acrescenta o tema Trabalho e Consumo. O tema transversal Orientação Sexual 

neste contexto diz respeito à educação sexual, e não à orientação sexual enquanto 

a hetero, bi ou homossexualidade. Assim, este tema visa que a sexualidade e as 

questões a ela associadas sejam exploradas transversalmente em diversas áreas do 

currículo, na medida em que for apropriado e não apenas na disciplina de biologia, 

por exemplo. Por isso, a ausência da questão da sexualidade no item 

“Conhecimentos de Biologia” dos PCNs, por exemplo. 

Na introdução aos Temas Transversais para a 5ª à 8ª séries do Ensino 

Fundamental, assinado pelo ministro da Educação da época, Paulo Renato Souza, 

reiterou-se a preocupação com a cidadania. O texto afirmava que com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais “pretende-se criar condições, nas escolas, que 

permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania” (BRASIL, 

1998, p. 5).  

Também colocava que a inserção dos temas transversais nos PCN ocorreu 

porque 

 

os objetivos do ensino fundamental apontam a necessidade de que os 
alunos se tornem capazes de eleger critérios de ação pautados na justiça, 
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detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim como 
criar formas não violentas de atuação nas diferentes situações da vida. 
Tomando essa ideia central como meta, cada um dos temas traz objetivos 
específicos que os norteiam (Ibid., p. 35). 

 

Ambos os cadernos afirmam que a introdução dos temas transversais no 

currículo não significa que foram criadas novas áreas ou disciplinas: “os objetivos e 

conteúdos dos Temas Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes 

e no trabalho educativo da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que 

recebeu o nome de transversalidade” (Ibid., p. 17).  

Segundo os cadernos, os temas transversais foram eleitos baseados em 

critérios, incluindo o critério da “urgência social” que diz respeito a “questões graves, 

que se apresentam como obstáculos para a concretização da plenitude da 

cidadania, afrontando a dignidade das pessoas e deteriorando sua qualidade de 

vida” (Ibid., p. 25). Ainda, os PCN elegeram princípios segundo os quais orientar a 

educação escolar, baseados no texto da Constituição Federal: 

 
• Dignidade da pessoa humana 
Implica em respeito aos direitos humanos, repúdio à discriminação de 
qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas 
relações interpessoais, públicas e privadas. 
• Igualdade de direitos 
Refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade e 
possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto há que se considerar o 
princípio da equidade, isto é, que existem diferenças (étnicas, culturais, 
regionais, de gênero, etárias, religiosas etc.) e desigualdades 
(socioeconômicas) que necessitam ser levadas em conta para que a 
igualdade seja efetivamente alcançada (Ibid., p. 21) 

 

 

No caderno para a 1ª à 4ª séries, o tema Orientação Sexual indica “três eixos 

fundamentais para nortear a intervenção do professor: Corpo Humano, Relações de 

Gênero e Prevenção às Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS” (BRASIL, 

1997b, p. 28). Segundo informa o caderno:  

 
A abordagem do corpo como matriz da sexualidade tem como objetivo 
propiciar aos alunos conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções 
sobre os cuidados que necessitam dos serviços de saúde. A discussão 
sobre gênero propicia o questionamento de papéis rigidamente 
estabelecidos a homens e mulheres na sociedade, a valorização de cada 
um e a flexibilização desses papéis. O trabalho de prevenção às doenças 
sexualmente transmissíveis/AIDS possibilita oferecer informações científicas 
e atualizadas sobre as formas de prevenção das doenças. Deve também 
combater a discriminação que atinge portadores do HIV e doentes de AIDS 
de forma a contribuir para a adoção de condutas preventivas por parte dos 
jovens (Id.). 
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Já no caderno para a 5ª à 8ª série, o tema Orientação Sexual ocupa 45 

páginas e é tratado em mais profundidade, embora se note novamente na 

justificativa da inclusão deste tema a ênfase no “grande crescimento da incidência 

de gravidez indesejada entre as adolescentes e ... o risco da infecção pelo HIV (vírus 

da Aids) entre os jovens” (BRASIL, 1998, p. 291). 

Por outro lado, este caderno é muito mais abrangente nos tópicos que 

apresenta como exemplos a serem abordados no processo educativo, não só para 

promover o respeito à diversidade alheia como também a própria experiência 

individual da sexualidade:  

 
Com a inclusão da Orientação Sexual nas escolas, a discussão de questões 
polêmicas e delicadas, como masturbação, iniciação sexual, o “ficar” e o 
namoro, homossexualidade, aborto, disfunções sexuais, prostituição e 
pornografia, dentro de uma perspectiva democrática e pluralista, em muito 
contribui para o bem-estar das crianças, dos adolescentes e dos jovens na 
vivência de sua sexualidade atual e futura (Ibid., p. 293, grifo meu) 

 
 

O caderno afirma que “a finalidade do trabalho de Orientação Sexual é 

contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com 

prazer e responsabilidade” (Ibid., p. 311) e também desenvolver “o respeito a si e ao 

outro” (Id.). Para tanto, segundo o caderno, ao fim do Ensino Fundamental, o 

objetivo é que os(as) estudantes sejam capazes de: 

 

• respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à 
sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de atração 
sexual e o seu direito à expressão, garantida a dignidade do ser humano; 
• compreender a busca de prazer como um direito e uma dimensão da 
sexualidade humana; 
... 
• identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade, 
evitando comportamentos discriminatórios e intolerantes e analisando 
criticamente os estereótipos; 
(Id.). 

 

 

Uma deficiência dos Temas Transversais é que não fixam a matéria no 

currículo e são atribuídos vagamente a determinadas disciplinas. O resultado da falta 

de direcionamento é a ausência da abordagem do tema na escola. Segundo 

FREITAS et al. (2011, sem paginação), também “resulta na invisibilidade da 

homossexualidade e [...] não contribui para uma visão plural da sexualidade nem 
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para a diminuição de preconceitos contra a diversidade de expressões da 

sexualidade humana”.  

Esta visão é compartilhada e aprofundada por Pocahy et al.: 

 

Apesar de diretrizes políticas no campo da educação afirmarem a 
necessidade de incluir transversalmente a temática da sexualidade e do 
gênero nos materiais didático-pedagógicos, com clara menção à 
desconstrução de estereótipos e preconceitos, as estratégias discursivas 
predominantes nos livros em uso nas escolas públicas brasileiras são o 
silêncio sobre a diversidade sexual e a naturalização da 
heterossexualidade... Como estratégia discursiva, o silêncio sobre a 
diversidade sexual pode resultar não de uma intenção de calar, mas da 
deliberada manutenção do discurso heteronormativo, objetivando a 
produção e a reprodução de um sentido que se propõe hegemônico, 
inquestionável, normativo (POCAHY et al., 2009, p. 115-116). 

 

Além disso, há a questão do preparo dos(das) professores(as) em lidar com o 

assunto do respeito à diversidade sexual. Como observa Junqueira: 

 

ao mesmo tempo, é preciso considerar que, embora louváveis, ações 
isoladas tenderão a produzir efeitos limitados enquanto os temas da 
diversidade sexual estiverem ausentes da formação inicial e continuada de 
profissionais da educação e não comparecerem de maneira nítida e bem 
articulada nas diretrizes para os sistemas de ensino (JUNQUEIRA, 2009b, 
p. 164). 

 

O próximo marco no desenvolvimento das políticas públicas para a educação 

é o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 10.172 de 9 de janeiro de 

2001 e com previsão de duração de dez anos. Segundo o artigo 2º da lei, o Plano 

Nacional deve servir de base para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

elaborarem “planos decenais correspondentes” (BRASIL, 2009e, p. 94). Isto está em 

consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que institui a 

Década da Educação (art. 87) e estabelece a elaboração pela União de um plano 

decenal, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios (art. 

9º), que esteja em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(Ibid., p. 97).   

No diagnóstico do Ensino Fundamental, o Plano faz observações 

contundentes quanto à exclusão social e motivos que levam à evasão e ao 

abandono escolar, sendo estes também aplicáveis aos(às) estudantes LGBT:  

 
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 
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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 (Ibid., p. 
117). 

 
Na maioria das situações, o fato de ainda haver crianças fora da escola não 
tem como causa determinante o déficit de vagas, está relacionado à 
precariedade do ensino e às condições de exclusão e marginalidade social 
em que vivem segmentos da população brasileira (Ibid., p. 123). 

 

 
Entre as diretrizes para o Ensino Fundamental consta que além do currículo 

composto pelas disciplinas tradicionais, propõe-se “a inserção de temas transversais 

como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, trabalho e consumo, entre outros” 

(Ibid., p. 125). Observa-se que o tema transversal da orientação sexual não foi 

especificado, ficando ocultado nos “outros”.  

Por outro lado, as diretrizes para o Ensino Médio são mais explícitas quanto 

ao papel da educação em preparar os(as) estudantes para o convívio social 

harmônico:  

 
Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino 
médio devera permitir aquisição de competências relacionadas ao pleno 
exercício da cidadania e da inserção produtiva: autoaprendizagem; 
percepção da dinâmica social e capacidade para nela intervir; compreensão 
dos processos produtivos; capacidade de observar, interpretar e tomar 
decisões; domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação, 
abstração; habilidades para incorporar valores éticos de solidariedade, 
cooperação e respeito às individualidades (Ibid., p. 137, grifos meus). 

 

O Plano não se detém às especificidades da educação sexual ou da 

educação para o respeito à diversidade, porém nos objetivos e metas para o Ensino 

Fundamental e para o Ensino Superior, constam considerações que muito se 

aproximam a questões tangentes à população LGBT. São elas, respectivamente: 

 

11) Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado 
pelo Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada 
abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos 
discriminatórios ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, 
do negro e do índio (Ibid., p. 128, grifos meus).  

 
(...)  

 
 

12) Incluir nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de docentes 
temas relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais, 
especialmente no que se referem à abordagem tais como: gênero, 
educação sexual, ética (justiça, diálogo, respeito mútuo, solidariedade e 
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tolerância), pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais (Ibid., 
p. 155, grifos meus).  

 
 

Na versão original do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH), publicado em 2003, afirma-se que 

 

educar em direitos humanos é fomentar processos de educação formal e 
não-formal, de modo a contribuir para a construção da cidadania, o 
conhecimento dos direitos fundamentais, o respeito à pluralidade e à 
diversidade sexual, étnica, racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas 
(BRASIL, 2003, p. 7, grifos meus).  

 

A apresentação da nova versão do PNEDH, datada de 10 de dezembro de 

2006, ressalta suas origens, seus princípios e propósitos: 

 
O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é fruto do 
compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de 
uma construção histórica da sociedade civil organizada. 

 
(...) 

 
O Estado brasileiro tem como principio a afirmação dos direitos humanos 
como universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, 
todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da 
construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de 
oportunidades e da equidade, no respeito à diversidade e na consolidação 
de uma cultura democrática e cidadã. (BRASIL, 2009a, p. 11). 

 
 

Deve-se acrescentar que o Plano também tem como fundamento o Programa 

Mundial de Educação em Direitos Humanos, cujo Plano Inicial de Ação (UNESCO, 

2006) foi adotado por todos os Estados-Membros na Assembleia Geral as Nações 

Unidas em 14 de julho de 2005, dando seguimento à Década das Nações Unidas 

para a Educação em Direitos Humanos (1995-2004), visando avançar com a 

implementação de programas de educação em direitos humanos em todos os 

setores e demonstrando novamente a importância das Nações Unidas para a 

promoção dos direitos humanos nos países.  

Na introdução do PNEDH, retrata-se um cenário que aponta claramente para 

a necessidade da educação em direitos humanos:  

 
Além do recrutamento da violência, tem-se observado o agravamento na 
degradação da biosfera, a generalização dos conflitos, o crescimento da 
intolerância étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-
individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção 
política, dentre outras, mesmo em sociedades consideradas historicamente 
mais tolerantes, como revelam as barreiras e discriminações e imigrantes, 
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refugiados e asilados em todo o mundo. Há, portanto, um claro 
descompasso entre os indiscutíveis avanços no plano jurídico-institucional e 
a realidade concreta da efetivação dos direitos (BRASIL, 2009a, p. 21, grifos 
meus). 

 
(...) 

  
Ainda há muito para ser conquistado em termos de respeito à dignidade da 
pessoa humana, sem distinção de raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe 
social, região, cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
geração e deficiência (Ibid., p. 23, grifos meus).  

 
 

Com relação à concepção e aos princípios relativos à educação básica, o 

PNEDH afirma que “é necessário concentrar esforços, desde a infância, na formação 

de cidadãos(ãs), com atenção especial às pessoas e segmentos sociais 

historicamente excluídos e discriminados” (Ibid., p. 32). 

O Plano também afirma que um dos princípios norteadores na educação 

básica é que 

 

a educação em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade cultural 
e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanência e 
conclusão, a equidade (étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-
individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de 
nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da educação (Ibid., p. 32, grifos 
meus). 

 

Em relação aos temas de interesse para a presente tese, a ação programática 

a seguir para a educação básica vem ao encontro tanto do conteúdo do currículo 

quanto à necessidade da formação continuada dos(das) profissionais da educação: 

 
9. fomentar a inclusão, no currículo escolar, das temáticas relativas a 
gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação sexual, 
pessoas com deficiências, entre outros, bem como todas as formas de 
discriminação e violações de direitos, assegurando a formação continuada 
dos(as) trabalhadores(as) da educação para lidar criticamente com esses 
temas (Ibid., p. 33, grifos meus) 

 
 

Na concepção e nos princípios relativos à educação superior, o Plano 

reafirma que é das 

 

instituições de ensino superior a nobre tarefa de formação de cidadão(ãs) 
hábeis para participar de uma sociedade livre, democrática e tolerante com 
as diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, 
geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de 
nacionalidade, dentre outras (Ibid., p. 38, grifos meus).  
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Afirma também que a contribuição da educação superior na área da educação 

em direitos humanos implica a consideração dos seguintes princípios, entre outros:  

 
b) os preceitos da igualdade, da liberdade e da justiça devem guiar as 
ações universitárias, de modo a garantir a democratização da informação, o 
acesso por parte de grupos sociais vulneráveis ou excluídos e o 
compromisso cívico-ético com as políticas públicas voltadas para as 
necessidades básicas desses segmentos (Id.); 

 
(...) 

 
g) o compromisso com a construção de uma cultura de respeito aos direitos 
humanos na relação com os movimentos e entidades sociais, além de 
grupos em situação de exclusão ou discriminação (Ibid., p 39). 

 
 

A ação programática nº 18 do Plano para a educação superior também está 

alinhada com a temática da presente tese:  

 

desenvolver políticas estratégicas de ação afirmativa nas Instituições de 
Ensino Superior (IES) que possibilitam a inclusão, o acesso e a 
permanência de pessoas com deficiência e aquelas alvo de discriminação 
por motivo de gênero, de orientação sexual e religiosa, entre outros e 
seguimentos (sic) geracionais e étnico-raciais (Ibid., p. 41). 

 

O Plano é interessante pelo fato de que pensa além da educação básica, 

média e superior, para também contemplar a educação em outras áreas de 

fundamental importância para a promoção e defesa dos direitos humanos. É o caso 

da Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança, que prevê 

entre suas ações programáticas: 

 
10. fomentar ações educativas que estimulem e incentivem o envolvimento 
de profissionais dos sistemas com questões de diversidade e exclusão 
social, tais como: luta antimanicomial, combate ao trabalho escravo e ao 
trabalho infantil, defesa de direitos de grupos sociais discriminados, como 
mulheres, povos indígenas, gays, lésbicas, transgêneros, transexuais e 
bissexuais (GLTTB), negros(as), pessoas com deficiência, idosos(as), 
adolescentes em conflito com a lei, ciganos, refugiados, asilados, entre 
outros (Ibid., p. 51, grifos meus). 

 
 

Outra área fundamental abrangida pelo Plano é a Educação e a Mídia, pela 

capacidade que esta tem de fazer informações chegarem a grandes contingentes de 

pessoas. Afirma o Plano que: 

 
A legislação que orienta a prestação desses serviços ressalta a 
necessidade de os instrumentos de comunicação afirmarem compromissos 
previstos na Constituição Federal, em tratados e convenções internacionais, 
como a cultura de paz, a proteção ao meio ambiente, a tolerância e o 
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respeito às diferenças de etnia, raça, pessoas com deficiência, cultura, 
gênero, orientação sexual, política e religiosa, dentre outras. Assim, a mídia 
deve adotar uma postura favorável à não-violência e ao respeito aos direitos 
humanos, não só pela força da lei, mas também pelo seu engajamento na 
melhoria da qualidade de vida da população (Ibid., p. 54). 

 
 

Seguindo-se ao PNEDH, em 2003, a pedido do Presidente da República, o 

Ministério da Saúde e o Ministério da Educação uniram esforços para, inicialmente, 

disponibilizar preservativos para adolescentes nas escolas, visando à redução da 

gravidez e à prevenção da infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente 

transmissíveis na adolescência. A iniciativa começou com projetos-piloto, com o 

nome de “Projeto Preservativos na Escola”, inicialmente em cinco cidades, sendo 

Curitiba uma delas, envolvendo parcerias entre as escolas e as unidades de saúde 

para facilitar o acesso dos(das) adolescentes ao preservativo. Ao fim do período 

piloto, em vista da avaliação positiva, a iniciativa foi ampliada e passou a ser 

conhecida como o projeto ou programa “Saúde e Prevenção nas Escolas,” 

ampliando seus horizontes para além da simples disponibilização de preservativos, 

para também abordar a sexualidade humana de uma forma mais abrangente. O 

programa teve seu lançamento nacional oficial em Curitiba em 19 de agosto de 

2003. O programa não está universalmente implantado em todas as unidades da 

federação, estando sujeito às visões políticas dos gestores locais de educação e 

saúde, com implantação maior nos estados com governos mais progressistas e 

implantação menor nos mais conservadores. Retornarei ao Saúde e Prevenção nas 

Escolas em diversas ocasiões no desenvolvimento desta tese, em função de sua 

relevância para o tema. 

A campanha “Travesti e Respeito”, foi produzida pelo então Programa 

Nacional de DST e Aids do Ministério da Saúde, com a participação de um número 

significativo de lideranças travestis, e lançado em 29 de janeiro de 2004. A 

campanha foi composta por várias peças, voltadas para o público em geral, o próprio 

público de “travestis e transgêneros”, profissionais de saúde e educadores.  

Especificamente em relação aos(às) educadores(as), reproduzo o texto do 

folder da campanha: 

 
Introdução 
Por onde passam, as travestis chamam a atenção e quase sempre são 
alvos de olhares curiosos, piadinhas e atitudes preconceituosas. Quando 
isso acontece na escola, a pressão normalmente é tanta que a travesti 
acaba abandonando os estudos. O resultado disso é uma travesti 
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marginalizada, sem acesso ao mercado de trabalho e sem possibilidade de 
ascensão social. 
Manter uma criança ou adolescente na escola já é uma tarefa difícil. 
O preconceito e a discriminação não precisam complicar ainda mais o papel 
do educador. 
 
A hora da chamada 
Assim como pode ser ofensivo chamar um aluno de “negro” ou “judeu”, 
também no caso da travesti é importante não criar alcunhas e nem 
incentivar os demais alunos a inventar apelidos maldosos – eles farão isso, 
naturalmente, mas é importante para a travesti saber que é respeitada pelo 
seu professor ou diretor da escola. 
A travesti adota um nome feminino. Um nome que ela prefere usar em vez 
do nome de batismo. É sinal de respeito tratá-la pelo nome que ela preferir, 
mesmo na hora da chamada. 
 
Educação Física 
É possível que a travesti não se sinta confortável em fazer educação física 
junto com os homens. Mas também é provável que o grupo de meninas 
tenha resistência em aceitá-la.  
O papel do educador nesse momento é crucial, incentivando o diálogo e 
ajudando a deixar o preconceito de lado. 
 
Banheiro 
A travesti utiliza o banheiro da mesma forma que uma mulher, retoca a 
maquiagem e ajeita sua roupa como uma mulher. Por isso, sente-se mais à 
vontade indo ao banheiro feminino - nas escolas, nas rodoviárias, nos 
aeroportos, enfim, em qualquer banheiro público. 
Em algumas escolas isso já acontece e, na prática, é muito menos 
complicado do que parece. 
Pense nisso na hora de discutir o assunto em sua escola. 
 
Associação de Pais e Mestres 
Os pais dos alunos podem também manifestar-se fortemente contra a 
presença de uma travesti na escola. Nesse caso é importante lembrar que:  
O acesso à educação é um direito de todo cidadão; 
Em toda a escola surgirão situações complexas a serem enfrentadas pelos 
pais e professores, como diferenças de raça e credo, o uso de drogas, 
violência e sexualidade. 
A presença da travesti é mais uma das questões, que deve ser discutida 
sempre sem preconceito e com o entendimento claro de que a pessoa não 
deve ser privada da oportunidade de estudo apenas por ser travesti. A 
pessoa é livre para viver a sua orientação sexual, assim como é livre para 
escolher a própria religião. Respeitar a orientação sexual é o mesmo que 
respeitar diferenças culturais e raciais. (BRASIL, 2004b).  

 

Em 2010, a campanha foi realizada novamente, desta vez com o slogan 'Sou 

travesti. Tenho direito de ser quem eu sou'. O texto do folder para educadores(as) foi 

reproduzido na nova campanha. 

Como já foi mencionado, em 2004 o governo federal lançou o programa 

Brasil Sem Homofobia, com 53 ações envolvendo 10 ministérios. O próprio 

prefácio do programa destaca a importância da educação, no seu sentido mais 

amplo, com vistas ao respeito às diferenças e à inclusão social da população LGBT: 
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Um dos objetivos centrais deste programa é a educação e a mudança de 
comportamento dos gestores públicos. Buscamos a atitude positiva de 
sermos firmes e sinceros e não aceitarmos nenhum ato de discriminação e 
adotarmos um “não à violência” como bandeira de luta. 
A expectativa é que essa integração interministerial, em parceria com o 
movimento homossexual, prospere e avance na implementação de novos 
parâmetros para definição de políticas públicas, incorporando de maneira 
ampla e digna milhões de brasileiros (BRASIL, 2004a, p. 7). 

 

 

A seção do Programa de Ações que trata da educação é intitulada “Direito à 

Educação: promovendo valores de respeito à paz e à não-discriminação por 

orientação sexual” (Ibid., p. 22) e a Ação específica para a educação é “Elaborar 

diretrizes que orientem os Sistemas de Ensino na implementação de ações que 

comprovem o respeito ao cidadão e à não-discriminação por orientação sexual.” 

(Id.). A Ação é dividida nos seguintes tópicos: 

 

 Fomentar e apoiar curso de formação inicial e continuada de 
professores na área da sexualidade; 

 Formar equipes multidisciplinares para avaliação dos livros didáticos, de 
modo a eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e a 
superação da homofobia; 

 Estimular a produção de materiais educativos (filmes, vídeos e 
publicações) sobre orientação sexual e superação da homofobia; 

 Apoiar e divulgar a produção de materiais específicos para a formação 
de professores; 

 Divulgar as informações científicas sobre sexualidade humana; 

 Estimular a pesquisa e a difusão de conhecimentos que contribuam 
para o combate à violência e à discriminação de GLTB; 

 Criar o Subcomitê sobre Educação em Direitos Humanos no Ministério 
da Educação, com a participação do movimento de homossexuais, para 
acompanhar e avaliar as diretrizes traçadas. (Ibid., p. 22-23) 

 

 

O “Subcomitê” foi criado em novembro de 2005 por meio da portaria 

ministerial nº 4032, com o nome “Grupo de Trabalho para acompanhar a 

implantação do Programa Brasil em Homofobia no âmbito do Ministério da 

Educação”, com representação do governo e do movimento social LGBT. O Grupo 

de Trabalho existe até hoje, embora uma das críticas a seu respeito tem sido a 

pouca frequência com que se reúne.  

Apesar disso, em 2005 e 2006 o Ministério da Educação desenvolveu o 

projeto “Formação de Profissionais da Educação para a Cidadania e Diversidade 

Sexual” e publicou um termo de referência para a apresentação de propostas de 
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projetos. Desta forma, selecionou e financiou 15 projetos de organizações da 

sociedade civil, órgãos governamentais e instituições de ensino superior com o 

objetivo de agilizar a formação inicial e continuada de profissionais da educação 

prevista no programa Brasil Sem Homofobia. O valor do financiamento foi R$ 

500.000,00 e 2.052 profissionais foram capacitados (BRASIL, 2007a, p. 46). 

Com base nas experiências tidas com o projeto “Formação de Profissionais da 

Educação para a Cidadania e Diversidade Sexual”, em 2006 o Ministério da 

Educação publicou outro termo de referência para a apresentação de propostas de 

projetos, desta vez sob o título “Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero nas 

Escolas” que teve como objetivo “a formação de profissionais da educação para 

promoção e valorização, no contexto escolar, da cultura de reconhecimento da 

diversidade sexual e da igualdade de gênero, no enfrentamento ao sexismo e à 

homofobia” (Ibid., p. 47). Trinta e um projetos foram selecionados, tendo como meta 

atingir 2.400 profissionais (Id.), com financiamento total no valor de R$ 1.250.000,00.    

Embora sejam ações positivas, em termos da dimensão da população de 

docentes atuantes nas instituições de ensino no Brasil, o impacto dos projetos – bem 

como o valor do investimento – somente podem ser descritos como mínimos. 

Também não tiveram continuidade de forma direta, ou seja, sob a mesma 

denominação e com a mesma abordagem de financiamento de projetos de 

entidades externas ao Ministério.  

Por outro lado, também em 2006 surgiu o curso Gênero e Diversidade na 

Escola, que teve continuidade, conforme consta no Relatório de Monitoramento das 

Ações do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT 

(BRASIL, 2010b). Trata-se de um curso à distância, também com uma etapa 

presencial, de formação de profissionais da educação básica. Tem como objetivo  

 

promover o respeito e o reconhecimento das diversidades, especialmente 
no que se refere à equidade de gênero, à orientação sexual e identidade de 
gênero e relações étnico-raciais, priorizando a transversalidade das 
temáticas e dos conteúdos curriculares desenvolvidos no curso (Ibid., p. 6-
7).  

 

O curso é uma ação conjunta desenvolvida pelo Ministério da Educação, a 

Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial, ambas ligadas à Presidência da República, e executado por meio 

de parcerias com instituições de ensino superior. Segundo o Relatório de 
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Monitoramento mencionado acima, entre 2006 e 2010, houve três encontros 

regionais do curso, o qual teve modalidades de extensão (200 horas) e 

especialização (380 horas). Os dados do Relatório não são completos no que diz 

respeito ao número de pessoas capacitadas e aos valores financeiros. Contudo, é 

possível deduzir que pelo menos 19.500 vagas foram ofertadas e pelo menos 14 

milhões de reais foram investidos (BRASIL, 2010b).     

O mesmo Relatório também faz referência à iniciativa Escola que Protege, 

criada em 2006 e também realizada na forma de um curso à distância por meio de 

uma universidade. O curso tem como objetivo  

 

promover, no âmbito escolar, a defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes em situações de violência física, psicológica, negligência, 
abandono, abuso sexual, exploração do trabalho infantil, exploração sexual 
comercial e tráfico para esses fins, em uma perspectiva preventiva, por meio 
da formação de profissionais de educação e outros atores envolvidos 
(BRASIL, [20--], p. 6-7). 

 

Contudo, apesar de constar no Relatório como uma ação executada no 

âmbito do Plano Nacional LGBT, uma análise do Sumário Executivo da mesma não 

revela menção de palavras-chave como diversidade sexual, orientação sexual, 

gênero, LGBT (sigla ou por extenso), e nem de homossexualidade, e seu enfoque 

na violência sexual está no enfrentamento do abuso, da prostituição e do combate à 

pornografia e não em questões de violências relacionadas à orientação sexual e 

identidade de gênero.   

Em 2006, a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres lançou o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres, que destaca a importância da 

representação e participação de todas as mulheres, elencando especificamente 

“mulheres índias, negras, lésbicas, idosas, jovens mulheres, com deficiência, 

ciganas, profissionais do sexo, rurais, urbanas, entre outras” (BRASIL, 2006e, p. 9, 

grifos meus). No eixo específico do Plano intitulado “Educação inclusiva e não 

sexista”, consta no primeiro objetivo “incorporar a perspectiva de gênero, raça, etnia 

e orientação sexual no processo educacional formal e informal” (Ibid., p. 15, grifos 

meus), tendo como prioridade a promoção de “ações no processo educacional para 

a equidade de gênero, raça, etnia e orientação sexual” (Ibid., p. 16, grifos meus).   

Já o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, publicado em 2008 

após ter sido aprovado na 2ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em 
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2007, é muito mais explícito em relação à educação e às mulheres lésbicas e 

bissexuais, e mesmo às transexuais. Desta vez o título do eixo específico é 

“Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-lesbofóbica: 

respeito à diversidade também se aprende na escola” (BRASIL, 2008e, p. 12). No 

âmbito da educação os objetivos do Plano incluem o enfrentamento do preconceito e 

da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, o respeito à 

diversidade, a eliminação de conteúdos sexistas e discriminatórios e a promoção da 

“inserção de conteúdos de educação para a equidade de gênero e valorização das 

diversidades nos currículos, materiais didáticos e paradidáticos da educação básica” 

(Ibid., p. 12), entre outras metas.  

De todos os órgãos do Governo Federal, o que mais tem apoiado o 

movimento LGBT e por mais tempo, tem sido o Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Esse apoio remonta ao ano de 1994, se não 

antes, tendo iniciado pelo menos uma década antes do Brasil Sem Homofobia e 

antes do despertar da atenção de outros órgãos federais para com a população 

LGBT. O apoio do Departamento ocorre porque a política brasileira de resposta à 

epidemia da aids caracteriza-se pelo enfoque em direitos humanos, bem como 

ações afirmativas para populações sob maior vulnerabilidade de infecção pelo HIV, 

que é o caso de gays e travestis, entre outras populações-chave. Um exemplo desse 

apoio é a já mencionada campanha “Travesti e Respeito”.  

Em 2008, após consulta pública, o Departamento lançou o Plano Nacional 

de Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST entre Gays, HSH31 e 

Travestis. O Plano contém uma Agenda Afirmativa, com objetivos, metas e 

atividades. O objetivo específico nº 3 da Agenda, “promover políticas e ações 

intersetoriais para enfrentamento das DST/aids que garantam a inclusão das 

distintas realidades vivenciadas por gays e outros HSH”, tem várias atividades 

especificamente relacionadas à educação. Entre elas constam: 

 
1.1 Realização de atividades em escolas com a participação de profissionais 
da educação, alunos e comunidade, incluindo a organização de semanas de 
educação sexual e diversidade GLBT nas escolas vinculadas ao SPE

32
. 

                                                             
31

 HSH: significa ‘Homens que fazem Sexo com Homens’. O termo, muito utilizado no contexto da 
epidemia da aids, descreve pessoas do sexo masculino que fazem sexo com outras pessoas do 
sexo masculino, independentemente de fazerem sexo com mulheres e de terem identidade gay ou 
bissexual pessoal ou social. O conceito inclui homens que se autoidentificam como heterossexuais 
mas que fazem sexo com outros homens. 

32
 SPE: projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (mencionado anteriormente).  
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1.4 Apoio ao Ministério e às Secretarias de Educação na formação de 
profissionais de educação (BRASIL, 2008c). 

 

 
O apoio do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da 

Saúde a outros órgãos ocorre de fato e de várias formas. Um exemplo clássico e 

ilustrativo disso foi a primeira edição impressa do Programa Brasil Sem Homofobia 

ter sido financiada pelo Departamento, na falta de recursos do órgão responsável 

pelo Brasil Sem Homofobia. 

As publicações do projeto Saúde e Prevenção, voltadas para subsidiar 

profissionais de educação e estudantes no desenvolvimento de suas atividades, 

fazem referências claras à homossexualidade, com o propósito de promover o 

respeito à diversidade sexual. Podemos citar como exemplo as próprias diretrizes 

para a implementação do projeto:  

 

O currículo deve estar comprometido com a promoção da aprendizagem, 
com a inclusão dos sujeitos com necessidades especiais, com a diversidade 
cultural, social, étnico-racial, de gênero e orientação sexual, com a 
autonomia das escolas e dos sistemas de ensino, com a especificidade local 
e, sobretudo, com uma gestão compartilhada entre os diversos atores da 
comunidade escolar (BRASIL, 2006c, p. 75, grifos meus). 

 

Outra publicação do projeto, do mesmo ano, o guia para a formação de 

profissionais de saúde e de educação, tem como objetivo permitir organização de 

cursos para o aperfeiçoamento dos conhecimentos dos(das) profissionais do “Ensino 

Básico e Secundário” sobre o tema da educação sexual e do HIV/aids. Nele consta a 

seguinte referência: 

 
Um homossexual não é um hetero frustrado. A frustração dos homossexuais 
pode residir no fato de não terem a mesma aprovação social que os 
heteros. Muitas pessoas heterossexuais deixam de ter amizade com 
homossexuais depois que isso foi revelado. Ficam indignadas com essa 
orientação sexual, como se o outro fosse culpado ou vitimado por ter esse 
desejo (2006d, p. 63) 

 

 
Outra publicação mais recente do projeto, “Diversidades Sexuais. 

Adolescentes e jovens para a educação entre pares” (BRASIL, 2010c) é, como diz o 

próprio título, direcionado aos(às) próprios(as) estudantes, e entre diversas 

referências à homossexualidade, o guia procura cumprir seu papel de informar 

quanto à diversidade sexual: 
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Toda orientação sexual é natural e espontânea? Ou é uma opção, uma 
escolha? Hoje já se sabe que ser gay ou lésbica não é uma opção, porque 
não implica uma escolha. O(a) homossexual não opta por ser homossexual, 
assim como o(a) heterossexual não escolhe ser heterossexual, o mesmo 
acontecendo com os(as) bissexuais. É uma característica natural e 
espontânea. Sendo assim, é impossível um(a) homossexual levar ou 
influenciar outra pessoa a ter a mesma orientação sexual que a dele(a). A 
sexualidade humana é um complexo de fatores genéticos (Ibid., p.54). 

 

 

Continuando na linha do tempo, em 2007 o Ministério da Educação lançou o 

Plano de Desenvolvimento da Educação, que seria um desdobramento do Plano 

Nacional de Educação (2001), visando, entre outras coisas, a preencher a lacuna 

que este último deixou em termos das “ações a serem tomadas para a melhoria da 

qualidade da educação” (BRASIL, 2007b, p.7). O Plano é um documento discursivo 

que traz um programa de ações e princípios para a Educação Básica, a Educação 

Superior, a Educação Profissional e Tecnológica e para a Alfabetização, Educação 

Continuada e Diversidade.  

 

Entre os princípios que norteiam o Plano, tem-se: 

    
 

Construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
Não há como construir uma sociedade livre, justa e solidária sem uma 
educação republicana, pautada pela construção da autonomia, pela 
inclusão e pelo respeito à diversidade (Ibid., p. 5-6)... [bem como] o 
cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições 
para o acesso e a permanência na escola e a continuidade nos níveis mais 
elevados de ensino (Ibid., p. 9). 

 

 

No tocante à diversidade, no entanto, o Plano se restringe a uma discussão 

da Educação de Jovens e Adultos, com ponderações mais extensas sobre o 

analfabetismo e a alfabetização, bem como brevíssimas considerações sobre 

regionalidades e “a reserva indígena, a comuna quilombola e o assentamento” [de 

pessoas sem terra] (Ibid., p. 37). Questões de gênero ou diversidade sexual não são 

especificadas no documento.  

Entre 6 e 9 de novembro de 2006, 29 especialistas em legislação sobre 

direitos humanos, de 25 países, inclusive do Brasil, se reuniram em Yogyakarta, 
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Indonésia e aprovaram por unanimidade os Princípios de Yogyakarta sobre a 

Aplicação da Legislação Internacional de Direitos Humanos em Relação à 

Orientação Sexual e Identidade de Gênero. São 29 princípios, cada um enfocado em 

um determinado direito. O Princípio 16 refere-se especificamente à educação. O 

Princípio se inicia com o enunciado “Toda pessoa tem o direito educação, sem 

discriminação por motivo de sua orientação sexual e identidade de gênero, e 

respeitando essas características” (PRINCÍPIOS de Yogyakarta, 2007, p. 23), e 

aponta oito deveres dos Estados neste sentido, que cito na íntegra:  

 

Os Estados deverão: 
 
a) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para assegurar o acesso igual à educação e tratamento igual 
dos e das estudantes, funcionários(as) e professores(as) no sistema 
educacional, sem discriminação por motivo de orientação sexual ou 
identidade de gênero; 
b) Garantir que a educação seja direcionada ao desenvolvimento da 
personalidade de cada estudante, de seus talentos e de suas capacidades 
mentais e físicas até seu potencial pleno, atendendo-se as necessidades 
dos estudantes de todas as orientações sexuais e identidades de gênero; 
c) Assegurar que a educação seja direcionada ao desenvolvimento do 
respeito aos direitos humanos e do respeito aos pais e membros da família 
de cada criança, identidade cultural, língua e valores, num espírito de 
entendimento, paz, tolerância e igualdade, levando em consideração e 
respeitando as diversas orientações sexuais e identidades de gênero; 
d) Garantir que os métodos educacionais, currículos e recursos sirvam para 
melhorar a compreensão e o respeito pelas diversas orientações sexuais e 
identidades de gênero, incluindo as necessidades particulares de 
estudantes, seus pais e familiares relacionadas a essas características; 
e) Assegurar que leis e políticas dêem proteção adequada a estudantes, 
funcionários(as) e professores(as) de diferentes orientações sexuais e 
identidades de gênero, contra toda forma de exclusão social e violência no 
ambiente escolar, incluindo intimidação e assédio; 
f) Garantir que estudantes sujeitos a tal exclusão ou violência não sejam 
marginalizados ou segregados por razões de proteção e que seus 
interesses sejam identificados e respeitados de uma maneira participativa; 
g) Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas 
necessárias para assegurar que a disciplina nas instituições educacionais 
seja administrada de forma coerente com a dignidade humana, sem 
discriminação ou penalidade por motivo de orientação sexual ou identidade 
de gênero do ou da estudante, ou de sua expressão; 
h) Garantir que toda pessoa tenha acesso a oportunidades e recursos para 
aprendizado ao longo da vida, sem discriminação por motivos de orientação 
sexual ou identidade de gênero, inclusive adultos que já tenham sofrido 
essas formas de discriminação no sistema educacional (Id).  

 

Os pontos do Princípio 16 elencados acima são abrangentes e contemplam 

estudantes e profissionais LGBT, bem como os conteúdos curriculares, o entorno 

sociocultural do ambiente escolar, entre outras considerações bastante 

pormenorizadas. 
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É preciso enfatizar que essa é uma iniciativa de extrema importância e 

relevância, que contou com a participação inclusive de autoridades das Nações 

Unidas, mas que não possui caráter de política oficial. O Governo Brasileiro tem 

apoiado a divulgação dos Princípios no país, tendo colaborado com a impressão e 

distribuição dos mesmos e acrescentado uma apresentação ao documento, 

afirmando que “Norteadores, os Princípios de Yogyakarta vão, seguramente, ao 

encontro das políticas públicas de direitos humanos em implementação no Brasil” e 

que “esperamos que os rumos traçados em Yogyakarta sejam por nós internalizados 

e alcançados em toda sua plenitude” (Ibid., p. 4). Não obstante, acrescenta que “a 

publicação dos Princípios de Yogyakarta representa, simbolicamente, um grandioso 

passo no combate à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero em 

todo o mundo” (Id., grifo meu).     

Os Princípios de Yogyakarta foram divulgados a partir de 2007 no Brasil e sua 

influência pode ser vista em algumas das propostas aprovadas na Conferência 

Nacional de Educação Básica (2008), na própria Conferência Nacional LGBT (2008) 

e na Conferência Nacional de Educação (2010), sendo estes espaços democráticos 

de participação conjunta do governo e da sociedade civil, que serviram para 

embasar e fortalecer as políticas públicas de educação. 

Outro documento de natureza internacional, desta vez com fortes aportes do 

Brasil, através do escritório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids (UNAIDS) no país, com a colaboração do Departamento de DST, Aids e 

Hepatites Virais, representantes da sociedade civil, entre outros, bem como as 

contribuições de Programas Nacionais e representantes da sociedade civil de vários 

países da América Latina, é a publicação “Direitos humanos, saúde e HIV: Guia de 

ações estratégicas para prevenir e combater a discriminação por orientação sexual e 

identidade de gênero”, lançado pelo UNAIDS no ano de 2007.   

O Guia foi construído com base na sistematização das discussões tidas em 

uma reunião promovida pelo UNAIDS realizada no Rio de Janeiro em julho de 2006, 

com a participação dos atores acima elencados. O Guia parte do pressuposto da 

necessidade de uma abordagem intersetorial em resposta à epidemia da aids com 

enfoque específico na população LGBT. Em relação a políticas públicas de 

educação, o Guia recomenda: 
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Inclusão de educação sexual nas escolas, baseada em evidências 
científicas, inclusive em termos de diversidade cultural e sexual e no quadro 
dos direitos humanos, que contemple o tema da orientação sexual e 
identidade de gênero. 
 
Criação de programas de combate à discriminação por orientação sexual e 
identidade de gênero nas escolas. 
 
Educação continuada sobre o tema da orientação sexual e identidade de 
gênero no quadro dos direitos humanos para os profissionais da educação e 
de saúde. 
 
Inclusão, nos livros didáticos, das questões de orientação sexual e de 
identidade de gênero e étnico-racial, no quadro dos direitos humanos. 
 
Criação, no âmbito do Ministério de Educação e das correspondentes 
secretarias estaduais, provinciais ou departamentais, de uma comissão 
técnica para a discussão sobre a abordagem da orientação sexual nas 
políticas de educação, garantindo a participação de organizações do 
movimento social GLTTTBI (UNAIDS, 2007, p. 31). 

 

Assim como os princípios de Yogyakarta, o Guia traz valiosos subsídios para 

as políticas brasileiras de educação, sem porém se constituir em uma diretriz oficial 

do governo brasileiro.  

O mesmo acontece com a Declaração de México, ratificada pelos Ministros 

de Saúde e Educação da América Latina e do Caribe na ocasião da XVII 

Conferência Internacional de Aids, realizada na Cidade do México, de  03 a 08 de 

agosto de 2008. Embora seja um documento relacionado ao enfrentamento da 

epidemia da aids, ele traz claras referências ao respeito à orientação e à identidade 

sexuais e sua relação com os direitos humanos e os direitos sexuais e reprodutivos, 

inclusive no âmbito da educação:  

 

(Preâmbulo) 
1.4 Ratificamos nuestro compromiso para garantizar la plena observancia 
del derecho a la salud y otros derechos asociados a ésta, establecidos en 
los tratados y estándares internacionales sobre derechos humanos, y en 
particular a garantizar el acceso a la educación de calidad de toda la 
población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en nuestros países, en 
ambientes libres de violencia, estigma y discriminación; esto requiere 
aumentar y fortalecer los esfuerzos para garantizar el acceso y permanencia 
en la escuela a aquellos afectados directamente por el VIH. 
1.5 Renovamos los compromisos que nuestros gobiernos han contraído 
anteriormente con respecto a los Derechos Humanos, el VIH y SIDA, salud 
sexual y reproductiva, el bienestar de la niñez, adolescencia y juventud. 
 
(Considerações) 
2.4 Las relaciones desiguales de género y entre grupos de edad, las 
diferencias socioeconómicas y culturales, y las orientaciones e identidades 
sexuales individuales, al asociarse con factores de riesgo, propician 
situaciones que incrementan la vulnerabilidad a la infección por VIH/ITS. 
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(Acordos) 
3.2 La educación integral en sexualidad tendrá una perspectiva amplia en el 
marco de los derechos humanos y el respeto a los valores de una sociedad 
democrática y pluralista en los que se desarrollan las familias y en las 
comunidades. Ésta incluirá aspectos biológicos, éticos, afectivos, sociales, 
culturales, de género, y sobre la diversidad de orientaciones e identidades 
sexuales, en el marco legal de cada país, para generar el respeto a las 
diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación y promover entre los 
jóvenes la toma de decisiones responsables e informadas con relación al 
inicio de sus relaciones sexuales (DECLARACIÓN final de la reunión 
Ministros de Salud y Educación de Latinoamérica y el Caribe, “Prevenir con 
Educación”, 2008). 

 

 

Os três documentos apresentados acima, por mais que sejam de âmbito 

internacional e não se constituam especificamente em políticas brasileiras de 

educação, servem mesmo assim como referência para o país e, assim como os 

acordos e tratados no âmbito das Nações Unidas, acabam por exercer influência nos 

países signatários. 

Com vistas à inclusão social, à redução da discriminação contra travestis e 

transexuais e à sua permanência nas escolas, o governo do Estado do Pará foi o 

primeiro no Brasil a emitir uma portaria determinando o uso do nome social33 desses 

segmentos no âmbito da educação. A Portaria nº. 016/2008 – GS, da Secretaria de 

Estado de Educação do Pará, estabelece “que, a partir de 02 de janeiro de 2009, 

todas as Unidades Escolares da Rede Pública Estadual do Pará passarão a 

registrar, no ato da matrícula dos alunos, o pré-nome social de Travestis e 

Transexuais” (PARÁ, 2008).  

A partir desta iniciativa, organizações do movimento social LGBT, apoiadas 

por organismos das Nações Unidas (UNAIDS e UNESCO), promoveram uma 

campanha junto aos Conselhos e Secretarias Estaduais de Educação e, em alguns 

casos, Conselhos e Secretarias Municipais também, para que a mesma medida 

fosse adotada em todo o país.  No momento, outros 18 estados já aderiram à 

iniciativa (Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 

Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins). Os 

dispositivos legais para a implementação da política têm variado. Além de portarias 

das Secretarias de Educação, também há resoluções dos Conselhos de Educação e 

                                                             
33

 Nome social: o nome escolhido por travestis e transexuais, em substituição ao seu nome de 
registro civil, e que melhor se adéque à sua identidade de gênero e aparência física.  
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alguns estados e municípios aprovaram leis que, em alguns casos, se estendem 

para além da educação, abrangendo toda a administração pública estadual ou 

municipal.  

Lamentavelmente, o Conselho Nacional de Educação decidiu por não 

encampar a iniciativa, apesar do protagonismo dos estados e municípios, de parecer 

favorável do próprio Ministério da Educação34 e da seguinte deliberação da 

Conferência Nacional de Educação Básica, realizada em 2008, referente ao tema 

Diversidade Sexual: “3. Rever e implementar diretrizes, legislações e medidas 

administrativas para os sistemas de ensino promoverem a cultura do 

reconhecimento da diversidade de gênero, identidade de gênero e orientação sexual 

no cotidiano escolar” (BRASIL, 2008d, p. 79).  

Além desta deliberação, a Conferência Nacional de Educação Básica 

também aprovou outras deliberações dentro do eixo temático de Inclusão e 

Diversidade na Educação Básica, elencadas a seguir: 

 

Quanto à diversidade sexual, as políticas de inclusão e diversidade na 
educação básica deverão: 

 
1. realizar constantemente a análise de livros didáticos e paradidáticos 
utilizados nas escolas - conteúdos e imagens –, para evitar as 
discriminações de gênero e de diversidade sexual e, quando isso for 
constatado, retirá-los de circulação; 
 
2. desenvolver e ampliar programas de formação inicial e continuada em 
sexualidade e diversidade, visando a superar preconceitos, discriminação, 
violência sexista e homofóbica no ambiente escolar, e assegurar que a 
escola seja um espaço pedagógico, livre e seguro para todos/todas, 
garantindo a inclusão e a qualidade de vida; 
 
3. (Já citada acima). 
 
4. garantir que a produção de todo e qualquer material didático-pedagógico 
incorpore a categoria “gênero” como instrumento de análise, e que não se 
utilize de linguagem sexista, homofóbica e discriminatória;  
 
5. inserir os estudos de gênero e diversidade sexual no currículo das 
licenciaturas (Ibid., p. 78-79, grifos dos autores).  

 

A questão da abordagem do tema da diversidade sexual nos materiais 

didático-pedagógicos é de particular relevância e ressurge nas deliberações da 

Conferência Nacional de Educação (2010) (Anexo 1). Em sua publicação sobre a 

                                                             
34

 Parecer Técnico 141/2009 CGDH/DEIDHUC/SECAD/MEC, disponível em 
http://www.abglt.org.br/docs/MEC%20SECAD%20Parecer%20141%202009.pdf 
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análise exaustiva destes materiais, Lionço e Diniz informam que “nos livros didáticos 

brasileiros distribuídos para as escolas públicas, não há menção explícita à 

diversidade sexual” (LIONÇO; DINIZ, 2009b, p. 48). As autoras também revelam 

que:  

 
o tema da desigualdade de gênero está presente nos livros didáticos como 
uma resposta às diretrizes políticas de promoção da equidade social entre 
homens e mulheres... No entanto, o mesmo compromisso democrático não 
atingiu os livros didáticos no tocante à inclusão da diversidade sexual. Se 
sobre o racismo, o sexismo e a opressão pela deficiência os livros são 
claramente críticos, sobre a diversidade sexual a opção discursiva é o 
silêncio (Ibid., p. 60). 

 
 

Os resultados da análise das autoras demonstram a necessidade de pôr em 

prática as deliberações das Conferências de Educação, além de apontar para um 

fator capaz de contribuir para a manutenção da homofobia no ambiente escolar e, 

por conseguinte, na sociedade como um todo. 

Em relação às Conferências Nacionais com temáticas sociais, inclusive as 

Conferências de Educação, em especial as realizadas do segundo mandato do 

governo Lula em diante, houve por parte de redes nacionais LGBT esforços 

concentrados para participar de todas as etapas das mesmas, desde as etapas 

municipais e estaduais, até a etapa nacional. Esta iniciativa visou garantir a 

contemplação nas deliberações das Conferências de questões específicas relativas 

à população LGBT na maioria das políticas governamentais na área social. Este 

objetivo, alcançado da forma apresentada acima em relação à educação básica, foi 

ampliado consideravelmente nas deliberações finais da Conferência Nacional de 

Educação realizada em 2010, conforme poderá ser verificado mais adiante.  

Entre essas Conferências, de 5 a 8 de junho de 2008 foi realizada a 1ª 

Conferência Nacional LGBT, precedida de conferências em todas as 27 unidades da 

federação e também em mais de cem municípios. A Conferência aprovou 559 

deliberações divididas entre 10 áreas de competência do governo federal, sendo 60 

na área da educação.  

Foi criada uma Comissão Técnica Interministerial que durante o restante de 

2008 e o início de 2009 sistematizou as deliberações da Conferência e as 

transformou no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 

de LGBT, lançado em 14 de maio de 2009.   



107 

 

 
 

O Plano é composto por diretrizes, eixos estratégicos, estratégias e ações, 

com definição de órgãos responsáveis e prazos para a realização das ações. Em 

relação à educação, as diretrizes são:  

 
5.13. Inserção da temática LGBT no sistema de educação básica e superior, 
sob abordagem que promova o respeito e o reconhecimento da diversidade 
da orientação sexual e identidade de gênero; (BRASIL, 2009d, p. 15) 
 
5.15. Garantia, a estudantes LGBT, do acesso e da permanência em todos 
os níveis e modalidades de ensino, sem qualquer discriminação por motivos 
de orientação sexual e identidade de gênero; (Id.) 
 
5.23. Intersetorialidade e transversalidade na proposição e implementação 
das políticas públicas: o combate à homofobia requer ações integradas 
entre as áreas da educação, saúde e segurança, dentre outras (Ibid., p. 16). 

 
 

As 60 deliberações da 1ª Conferência Nacional LGBT sobre educação ficaram 

resumidas em 17 ações, quase todas dentro do Eixo Estratégico I – Promoção e 

socialização do conhecimento; formação de atores; defesa e proteção dos direitos; 

sensibilização e mobilização.  

Dentro deste Eixo Estratégico, as ações na área da educação são distribuídas 

entre quatro estratégias. Na Estratégia 1 - Promoção e socialização do 

conhecimento sobre o tema LGBT, as ações são: 

 
Incluir recomendações relacionadas à promoção do reconhecimento da 
diversidade sexual e ao enfrentamento ao preconceito e à violência por 
orientação e identidade de gênero nos Editais de Avaliação e Seleção de 
Obras Didáticas do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do 
Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) e do 
Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e 
Adultos (PNLA). 

 
Incluir a população LGBT em programas de alfabetização, instituir e ampliar 
programas e projetos na área de saúde e educação nas escolas públicas do 
país. 

 
Estimular e incluir as temáticas relativas à orientação sexual, identidade de 
gênero e raça/etnia nos currículos universitários, nas atividades de ensino, 
pesquisas de extensão, sem excluir nenhum campo do saber ou limitar a 
cursos da área da saúde. 

 
Fomentar os temas relativos à “legislação e jurisprudência LGBT” no âmbito 
do Referencial para as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN dos Cursos 
de Graduação e das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 
graduação em Direito. 

 
Fomentar e apoiar cursos de pós-graduação em parceria com as 
universidades públicas sobre diversidade sexual para professores, gestores 
e profissionais que atuam nas diferentes áreas da gestão pública (Ibid., p. 
21).  



108 

 

 
 

 

 
A segunda estratégia é “Formação de atores no tema LGBT”, e tem as 

seguintes ações: 

 
Criar um projeto de cooperação público-governamental de extensão nas 
escolas públicas, utilizando produções artístico-culturais com temática de 
sexualidade, diversidade sexual e identidade de gênero, com recorte de 
raça e etnia, como forma de educar para a cidadania e inclusão (Ibid., p.24). 

 
Criar um programa de bolsas de estudo que incentive a qualificação ou 
educação profissional de Travestis e Transexuais em diversas áreas (Ibid., 
p. 27). 

 

 
A Estratégia 3 - Defesa e proteção dos direitos da população LGBT 

(integração de políticas LGBT e políticas setorais), possui as ações a seguir: 

 
Inserir nos livros didáticos a temática das famílias compostas por lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando recortes de 
raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero e socioeconômica, os 
novos modelos de famílias homoafetivas, com ênfase nos recortes de 
raça/etnia, orientação sexual e identidade de gênero. 

 
Incluir as temáticas relativas à promoção do reconhecimento da diversidade 
sexual nas ações de Educação Integral (Ibid., p. 28). 

 

 
A quarta estratégia, “Sensibilização e mobilização de atores estratégicos e da 

sociedade para a promoção da cidadania e dos direitos humanos de LGBT”, tem 

sete ações: 

 
Estimular e fomentar a criação e o fortalecimento de instituições, grupos e 
núcleos de estudos acadêmicos, bem como a realização de eventos de 
divulgação científica sobre gênero, sexualidade e educação, com vistas a 
promover a produção e a difusão de conhecimentos que contribuam para a 
superação da violência, do preconceito e da discriminação em razão de 
orientação sexual e identidade de gênero. 

 
Produzir e/ou estimular a confecção e a divulgação de materiais didáticos e 
paradidáticos e de materiais específicos para a formação de profissionais da 
educação para a promoção do reconhecimento da diversidade de 
orientação sexual e identidade de gênero, inclusive em linguagens e 
tecnologias que contemplem as necessidades das pessoas com 
deficiências. 

 
Produzir, apoiar e divulgar pesquisas que analisem concepções 
pedagógicas, currículos, rotinas, atitudes e práticas adotadas no ambiente 
escolar diante da diversidade de orientação sexual e de identidade de 
gênero, para contribuir para a implementação de políticas educacionais 
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voltadas para a superação do preconceito, da discriminação e da violência 
sexista e homofóbica. 

 
Estruturar metodologia que permita categorizar as questões de orientação 
sexual e identidade de gênero no sistema de coletas de dados 
educacionais, para o acompanhamento e a avaliação das políticas públicas 
de educação, incluindo indicadores de violência por motivo de orientação 
sexual e de identidade de gênero. 

 
Agregar as temáticas LGBT nos bancos de dados existentes da CAPES

35
 e 

do CNPq
36

 

 
Incluir nos programas de distribuição de livros para as bibliotecas escolares 
obras científicas e literárias que abordem as temáticas de gênero e 
diversidade sexual para os públicos infanto-juvenis e adultos. 

 
Regulamentar o art. 33 da LDB

37
, no sentido de garantir que o ensino 

religioso, de caráter facultativo, contemple a multiplicidade de visões 
religiosas, a história das várias religiões e a natureza laica do estado 
brasileiro (Ibid., p. 32). 

 
 

O segundo Eixo Estratégico do Plano diz respeito à “Promoção da 

cooperação federativa; articulação e fortalecimento de redes sociais; articulação com 

outros poderes; cooperação internacional; gestão da implantação sistêmica da 

política para LGBT”. A primeira estratégia deste eixo, “Integração da política de 

promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos de LGBT com as demais 

políticas públicas nacionais”, tem uma única ação na área da educação: 

 
Estabelecer política pública para assegurar o respeito à orientação sexual e 
identidade de gênero nas casas estudantis mantidas pelo poder público e 
pela iniciativa privada, garantindo a hospedagem de travestis e transexuais, 
respeitando sua identidade de gênero (Ibid., p. 36). 

 
 

Pode-se observar, em relação ao Programa Brasil Sem Homofobia, que na 

área da educação tinha apenas uma ação dividida em sete tópicos, o Plano Nacional 

                                                             
35

 CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
 
36

 CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Técnico. 
 
37

 LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 33: O ensino religioso, de matrícula 
facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, 
sendo oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 
pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter: 
I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável, ministrado por 
professores ou orientadores religiosos preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou 
entidades religiosas; ou 
II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas, que se 
responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa. 
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de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, com suas 17 ações, 

apresenta uma abordagem muito mais ampla e pormenorizada quanto às diferentes 

áreas de educação e quanto às especificidades de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais em relação à educação.  

Também lançado em 2009, o Programa Nacional de Direitos Humanos III 

(PNDH 3), no seu Eixo Orientador V, intitulado “Educação e Cultura em Direitos 

Humanos”, reconhece e faz referência específica à necessidade de também tratar do 

tema da orientação sexual e identidade de gênero na Educação Básica:  

 
Na educação básica, a ênfase do PNDH-3 é possibilitar, desde a infância, a formação de 
sujeitos de direito, priorizando as populações historicamente vulnerabilizadas... Conhecer o 
diferente, desde a mais tenra idade, é perder o medo do desconhecido, formar opinião 
respeitosa e combater o preconceito, às vezes arraigado na própria família. No Programa, 
essa concepção se traduz em propostas de mudanças curriculares, incluindo a educação 
transversal e permanente nos temas ligados aos Direitos Humanos e, mais especificamente, 
o estudo da temática de gênero e orientação sexual, das culturas indígena e afro-brasileira 
entre as disciplinas do ensino fundamental e médio (BRASIL, 2010a, p. 150, grifos meus). 

 

No mesmo Eixo Orientador, “Educação e Cultura em Direitos Humanos”, tem-

se a Diretriz 19: “Fortalecimento dos princípios da democracia e dos Direitos 

Humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e 

nas instituições formadoras”, cuja primeira ação programática prevê o 

estabelecimento de  

 

diretrizes curriculares para todos os níveis e modalidades de ensino da 
educação básica para a inclusão da temática de educação e cultura em 
Direitos Humanos, promovendo o reconhecimento e o respeito das 
diversidades de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 
geracional, étnico-racial, religiosa, com educação igualitária, não 
discriminatória e democrática (Ibid., p. 155, grifos meus) 

 

tendo como responsáveis a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, o Ministério da Educação e a Secretaria de Políticas para as Mulheres 

da Presidência da República. 

 
Em 2010 foi realizada a Conferência Nacional de Educação. O Documento 

Final contendo as deliberações da Conferência define com clareza e de forma 

abrangente, diferente do Plano de Desenvolvimento da Educação, o que se entende 

por diversidade:  

 



111 

 

 
 

Como função social, cabe reconhecer o papel estratégico das instituições da 
educação básica e superior na construção de uma nova ética, centrada na 
vida, no mundo do trabalho, na solidariedade e numa cultura da paz, 
superando as práticas opressoras, de modo a incluir, efetivamente, os 
grupos historicamente excluídos: negros, quilombolas, pessoas com 
deficiência, povos indígenas, trabalhadores do campo, mulheres, LGBTT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais), entre outros (BRASIL, 
2010d, p. 29-30). 

 

 

O Documento Final também define e justifica as ações afirmativas voltadas 

para a promoção da inclusão social, inclusive na área da educação: 

 
 

As ações afirmativas são políticas e práticas públicas e privadas que visam 
à correção de desigualdades e injustiças históricas face a determinados 
grupos sociais (mulheres/homens, população LGBT - lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais - negros(as), indígenas, pessoas com 
deficiência, ciganos). São políticas emergenciais, transitórias e passíveis de 
avaliação sistemática. Ao serem implementadas poderão ser extintas no 
futuro, desde que comprovada a superação da desigualdade original. Elas 
implicam uma mudança cultural, pedagógica e política. Na educação, dizem 
respeito ao direito a acesso e permanência na instituição escolar aos grupos 
dela excluídos, em todos os níveis e modalidades de educação (Ibid., p. 
126, grifos dos autores). 

 
 

As deliberações apresentadas no Documento Final em relação ao eixo 

temático VI – “justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade”, 

são extensas (há 25 delas) em relação a gênero e diversidade sexual. Assim, foram 

reproduzidas integralmente no Anexo 1 para fins de consulta e conhecimento. Em 

suma, as deliberações têm o potencial de ter um impacto futuro considerável na 

política federal de educação nesta área, abordando, entre outros, os aspectos da 

formação inicial e continuada dos(das) profissionais da educação nesses temas; a 

reorganização da proposta curricular nacional, voltada para uma educação não 

sexista, tendo o estudo de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, 

diversidade sexual e educação sexual, como disciplina obrigatória; materiais 

didáticos diversos, que ao mesmo tempo promovam o respeito à diversidade e 

também sejam livres de conteúdos capazes de incentivar a discriminação; e a 

atuação preventiva por parte dos os sistemas educacionais para evitar a evasão 

motivada por homofobia. (Ibid., p 143-146). 

Percebe-se que o mecanismo democrático das Conferências sociais, que 

permite a ampla participação da população e dos setores interessados, possibilitou a 

aprovação de deliberações essenciais para a população LGBT nos ambientes 
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educacionais, as quais deverão vir a ser incorporadas nas políticas públicas de 

educação.  

Por outro lado, preocupa a proposta inicial do novo Plano Nacional de 

Educação para o período 2011 a 2020. Além de estar atrasada (o projeto de lei que 

cria o Plano foi apresentado na Câmara dos Deputados apenas em 20 de dezembro 

de 2010 e ainda está em tramitação inicial), quando comparada com as deliberações 

da Conferência Nacional de Educação de 2010 a proposta também deixa muito a 

desejar no que diz respeito às ações de educação relativas à população LGBT, 

tendo uma única estratégia específica para esta área: “3.9 Implementar políticas de 

prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual 

ou à identidade de gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão” (BRASIL, 2011, p. 26). 

Segundo o Relatório de Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, a Rede Nacional de Formação 

Continuada dos Profissionais da Educação Básica, concebida no ano 2010 pelo 

Ministério da Educação, tem como objetivo contribuir para a construção de um 

sistema nacional de formação continuada de profissionais da educação básica, por 

meio de instituições públicas de ensino superior, com modalidades presencial e 

semi-presencial, com carga horária mínima de 60 horas e carga horária máxima de 

280 horas. A área temática Educação e Direitos Humanos possui a subárea Gênero 

e Orientação Sexual. De forma parecida com o projeto “Formação de Profissionais 

da Educação para a Cidadania e Diversidade Sexual” (2005/2006) e projeto 

“Diversidade Sexual e Igualdade de Gênero nas Escolas” (2006), o Ministério da 

Educação abriu uma chamada pública para a apresentação de propostas. Segundo 

o Relatório, “foram aprovados 29 projetos de diferentes instituições públicas de 

ensino superior. Os projetos aprovados serão financiados com valores entre R$ 

50.000,00 e R$ 500.000,00. A execução dos projetos está prevista para iniciar no 

exercício de 2011” (BRASIL, 2010b, p. 6).   

 

Com isso, concluímos a revisão das principais disposições da legislação, 

diretrizes, recomendações e ações para a educação no nível federal, no que tange 

especificamente a iniciativas com o potencial de contribuir para a diminuição da 

homofobia no ambiente escolar. 
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O que se percebe nas políticas e nos planos do Ministério da Educação 

apresentados aqui é um vaivém entre a menção explícita da educação para o 

respeito à diversidade sexual (ex. o elemento do Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos humanos de LGBT que diz respeito à Educação) e referências 

genéricas não específicas (ex. a proposta do Plano Nacional de Educação para o 

período 2011 a 2020), que por sua própria natureza inevitavelmente levam à não 

contemplação desta questão: não sendo especificada, não há obrigação de abordá-

la. As ações mais concretas para a promoção do respeito à diversidade sexual não 

se encontram nos planos nacionais do Ministério da Educação, mas sim em projetos 

e ações periféricos às mesmas, como os cursos à distância para os(as) profissionais 

da educação, sem uma política clara para efetivar a transferência destes 

conhecimentos na prática na sala de aula na formação dos(das) estudantes. 

Também se percebe uma contribuição concreta para respostas à homofobia no 

sistema educacional, vinda de outros setores como Direitos Humanos e Saúde. 

Como a presente tese diz respeito ao ensino fundamental em escolas 

públicas de Curitiba, além das políticas e empreendimentos nacionais, faz-se 

necessária também uma visita a algumas iniciativas locais. 

Vale esclarecer que a maioria das escolas do ensino médio em Curitiba são 

estaduais e, portanto, subordinadas à Secretaria Estadual da Educação e sujeitas às 

suas políticas e deliberações. As escolas do ensino fundamental, por sua vez, são 

subordinadas à Secretaria Municipal de Educação e suas políticas. Desta forma as 

quatro escolas objeto deste estudo se dividem entre a competência do governo 

estadual (duas escolas) e a competência do governo municipal (duas escolas).  

No Paraná, tem-se como marco a Lei Estadual nº 11.733, de 28 de maio de 

1997, que “autoriza o Poder Executivo a implantar campanhas sobre Educação 

Sexual, a serem veiculadas nos estabelecimentos de ensino estadual de 1º e 2º 

Graus do Estado do Paraná” (PARANÁ, 1997a). Na mesma data, e da mesma 

autoria (deputado estadual Luiz Accorsi) também foi sancionada a Lei estadual nº 

11.734, que “torna obrigatória a veiculação de programas de informação e 

prevenção da AIDS para os alunos de primeiro e segundo graus, no Estado do 

Paraná” (PARANÁ, 1997b).  

Na época existia uma forte parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e 

a organização não governamental Centro Paranaense da Cidadania, que juntas 
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promoviam atividades de sensibilização junto a profissionais estaduais de saúde e 

educação, também envolvendo os(as) próprios(as) estudantes do ensino estadual, 

tendo como temática principal a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis 

e aids, o abuso de drogas e a gravidez na adolescência. Essas atividades podem 

ser vistas como uma ação pontual específica em resposta a questões percebidas 

como áreas de preocupação prioritárias, e não como uma política governamental de 

educação propriamente dita. Também não envolviam o desenvolvimento sistemático 

da educação sexual como parte do currículo escolar.    

Em Curitiba, repetindo a tendência federal e estadual e o papel do Programa 

Nacional de DST e Aids e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, esta 

questão do envolvimento do governo municipal na promoção dos direitos humanos 

da população LGBT historicamente tem ocorrido através da Secretaria Municipal da 

Saúde, em especial a Coordenação Municipal de DST e Aids. Isso se deu 

inicialmente através da fundação do Grupo Dignidade, uma ONG LGBT, em 1992, e 

do Centro Paranaense da Cidadania em 1995, seguido pelo engajamento das duas 

organizações na luta contra a aids em parceria com a Secretaria de Saúde.  

Assim, encontram-se iniciativas de combate à homofobia nas publicações da 

Secretaria Municipal da Saúde, como por exemplo o par de cartilhas “Eu, 

adolescente de bem como a vida” e o “Nossos adolescentes: guia para famílias”, 

originalmente publicadas em 2001 e reeditadas em 2007. Ambas as cartilhas tratam 

de temáticas comuns na adolescência, como as mudanças corporais, a sexualidade, 

a gravidez, as drogas e a interação com a sociedade, com o intuito de prestar 

subsídios para a orientação tanto dos(das) adolescentes como de suas famílias.  

As duas publicações reproduzem o mesmo texto sobre a homossexualidade: 

“Os jogos sexuais entre adolescentes da mesma idade fazem parte do 

desenvolvimento sadio da sexualidade. Eles não estão obrigatoriamente 

relacionados com a sua orientação sexual definitiva, que pode vir a ser hétero, homo 

ou bissexual” (Curitiba, 2007a, p. 22).  

 

Não é uma Escolha [título de seção]. O desejo sexual tem várias origens, 
que não dependem da nossa vontade. Nos heterossexuais, esse desejo é 
por pessoas do sexo oposto, enquanto que nos homossexuais acontece 
entre pessoas do mesmo sexo. Os bissexuais sentem desejo tanto por 
homens como por mulheres (Curitiba, 2007a, p. 24).  
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A cartilha do adolescente também traz informações sobre homofobia, 

classificando-a como crime, bem como informações sobre a inclusão de grupos 

sociais tradicionalmente objetos de preconceito e discriminação, entre eles os 

homossexuais.  

Outro exemplo é o “Protocolo de atenção à saúde do adolescente”, de 2002, 

que na seção sobre sexualidade traz um item específico sobre homossexualidade:    

 

Nenhuma pessoa deve sofrer discriminação por sua orientação sexual. 
Define-se orientação sexual como a expressão do desejo sexual do 
indivíduo quanto ao estabelecimento de vínculos eróticos, o qual pode 
dirigir-se a pessoas do mesmo sexo (homossexualidade), do outro sexo 
(heterossexualidade) ou de ambos os sexos (bissexualidade). 

 
A orientação sexual desenvolve-se no decorrer da infância e adolescência, 
sendo definida mais claramente somente ao alcançar a maturidade. Não se 
sabe com certeza por que uma pessoa é homossexual. Todos nascemos 
potencialmente bissexuais, podendo desenvolver a hetero ou a 
homossexualidade, a partir de influência do ambiente e das experiências 
emocionais vividas. 

 
Em vista dos estigmas sociais e da cultura vigente, é natural que as 
pessoas homossexuais, masculinas (gays) ou femininas (lésbicas), passem 
por uma fase de confusão. 

 
A família, ao descobrir, pode apresentar diversas reações, chegando até 
mesmo à expulsão de casa. Leva tempo até a aceitação do fato, o que não 
implica em aprovação. O desejável é que haja, pelo menos, diminuição das 
tensões e culpas, com consequente reaproximação e volta da comunicação. 

 
O profissional de saúde, em especial o médico e o psicólogo, podem ser um 
facilitador e orientador durante o processo de definição da orientação sexual 
emergente (CURITIBA, 2002, p.42-43).    

 

Têm sido, sobretudo, os esforços da Secretaria Municipal da Saúde, em 

parceria com a Secretaria Municipal da Educação, que têm levado adiante as ações 

de orientação dos(das) adolescentes nas escolas municipais com relação à 

sexualidade responsável e outros temas correlatos. Um fator chave neste processo 

tem sido o Programa Adolescente Saudável (a partir de 2002) e o projeto Tecendo a 

Rede do Adolescer, envolvendo uma equipe de profissionais de saúde que realiza 

oficinas e faz visitas nas escolas por meio do “ônibus saudável”, especialmente 

equipado para essa finalidade.  

Também foi a Secretaria Municipal da Saúde que, em 2003, aceitou primeiro 

o desafio de desenvolver o projeto-piloto que viria a ser o Projeto Saúde e 

Prevenção nas Escolas, inicialmente voltado para a disponibilização de 

preservativos nas escolas, acompanhada de educação sexual. O Programa tem 
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como âncora o vínculo entre a escola e a unidade de saúde mais próxima, de modo 

a integrar as ações educativas com as ações em saúde. 

A história do início do Programa ficou registrada em uma publicação da 

Secretaria de Saúde, que informa que:  

 
 

A partir daí, representantes dos Ministérios da Saúde e Educação vieram 
para Curitiba discutir a proposta do programa Saúde e Prevenção nas 
Escolas. Junto com o Centro Paranaense da Cidadania (CEPAC), o 
Programa Municipal do Adolescente, as Coordenações Municipal e Estadual 
de DST/aids, as Secretarias da Educação e a Universidade Federal do 
Paraná planejaram e implantaram o projeto-piloto na capital paranaense. 
Adolescentes com 14 anos ou mais que estivessem em escolas da rede 
pública poderiam participar das atividades educativas e receber 
preservativos (CURITIBA, 2005, p. 12). 

 

Foi criado o Grupo Executor do Programa, composto pelas instituições 

mencionadas na citação acima, responsáveis pela implementação e monitoramento 

do mesmo, e pela capacitação dos(das) profissionais de educação e saúde. 

Segundo a mesma publicação a capacitação se deu da seguinte maneira: 

 
 

Os conteúdos mais abordados durante os cursos foram 
autoestima,relacionamento humano, respeito à diversidade (ética, gênero, 
sexo), sexualidade, escuta-ativa e reflexão, clarificação de valores 
(questões de preconceitos e escolhas), cadeia de transmissão do HIV, 
dados epidemiológicos, revisão de conceitos básicos sobre DST/HIV/aids, 
drogas e redução de danos, expectativas do aluno, da escola e do 
professor, exposição das experiências das escolas em relação ao projeto, 
metodologia e elaboração dos projetos das escolas. Durante o curso... 
[também foi ministrada]... uma oficina de sexo seguro, que abordou o uso 
correto do preservativo masculino e feminino, a fidelidade e a aids, além da 
gravidez na adolescência (CURITIBA, 2005, p. 71).          

 

No período abrangido pela publicação, 2003 a 2005, 13 escolas municipais, 

20 escolas estaduais e uma escola federal integravam o Programa. Um total de 

13.591 estudantes recebeu 45.748 preservativos no período (CURITIBA, 2005, p. 

99).  

O Programa continua até hoje no município de Curitiba. No âmbito do governo 

do Estado do Paraná, apesar deste ter participado nas escolas estaduais da capital 

no início do Programa, mais tarde sua implementação viria a esbarrar em 

resistências políticas/ideológicas por parte do próprio Secretário de Estado da 

Educação. Foi somente com a mudança do Secretário que o Programa finalmente 

veio a ser efetivamente implementado no Estado a partir do ano de 2007.  



117 

 

 
 

Em 2007, a Secretaria de Estado da Educação criou o Departamento da 

Diversidade, contando com uma Equipe de Sexualidade, cuja finalidade principal era 

“propiciar formação continuada aos profissionais da educação e produzir material de 

apoio didático-pedagógico” (PARANÁ, 2011, p. 2).  

Em 2009, dentro do Departamento foi criado o Núcleo de Gênero e 

Diversidade Sexual, que hoje é a Coordenação de Educação das Relações de 

Gênero e Diversidade Sexual. A criação do Núcleo/Coordenação resultou em 

avanços significativos na abordagem da temática da diversidade sexual junto 

aos(às) profissionais na rede estadual de ensino.  

Entre os avanços, tem-se a produção e distribuição do I Caderno Temático de 

Sexualidade para todas as escolas públicas estaduais do Paraná; a efetivação das 

ações de formação continuada de professores(as), incluindo o programa Saúde e 

Prevenção nas Escolas; o curso Gênero e Diversidade na Escola (já mencionado 

acima em relação às políticas nacionais); o Grupo de Estudos em Gênero e 

Diversidade Sexual; a capacitação itinerante de profissionais da educação; e a 

promoção de diálogos entre a Secretaria de Estado da Educação e movimentos 

sociais, incluindo o movimento LGBT (PARANÁ, 2011). Esta última ação resultou 

inclusive na realização em 2010 do I Encontro Estadual de Educação - Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, com a participação de aproximadamente 

400 pessoas, para afirmar tanto as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná quanto as demandas do movimento social LGBT 

(PARANÁ, 2011). O Encontro aprovou a Carta Paranaense de Educação LGBT, 

reproduzida na íntegra no Anexo 2.  

É importante observar que “o Paraná não utiliza os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e produziu Diretrizes Curriculares Estaduais” (PARANÁ, 2008a) da 

Educação Básica, as quais entraram em vigor a partir de 2009. As Diretrizes são 

divididas em 14 cadernos: Arte; Biologia; Ciências; Educação Física; Ensino 

Religioso; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Estrangeira Moderna; Língua 

Portuguesa; Matemática; Química; e Sociologia.  

Uma análise das diretrizes que poderiam ter relação com a sexualidade e a 

educação sexual, ex. biologia, ciências e sociologia, com base na procura por 

palavras-chave: sexo, sexualidade, homossexualidade, orientação, gênero, revela 

que apenas a diretriz para a sociologia aborda o assunto da diversidade sexual. 
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Cada diretriz contém “conteúdos estruturantes que devem organizar o 

trabalho docente” (PARANÁ, 2008a) e que são considerados “conteúdos básicos da 

disciplina” (Ibid.). No caso da sociologia, o conteúdo estruturante relativo à 

diversidade é “Cultura e Indústria Cultural” (PARANÁ, 2008b, p. 108), cujos 

conteúdos básicos são “o desenvolvimento antropológico do conceito de cultura e 

sua contribuição na análise das diferentes sociedades; diversidade cultural; 

identidade; indústria cultural; meios de comunicação de massa; sociedade de 

consumo” (Id.)  

A expectativa das diretrizes em termos da avaliação do ensino da disciplina é 

de que os estudantes “identifiquem e compreendam a diversidade cultural, étnica, 

religiosa, as diferenças sexuais e de gênero presentes nas sociedades;  

compreendam como cultura e ideologia podem ser utilizadas como formas de 

dominação na sociedade contemporânea” (Id., grifos meus).  

Um marco em potencial para o avanço das políticas públicas municipais e 

estaduais de educação na área LGBT ocorreu em 2008, nas etapas que 

antecederam à Conferência Nacional LGBT. Na ocasião, foi realizado em Curitiba o 

Seminário Municipal Preparatório para a I Conferência Estadual de Políticas Públicas 

para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Novamente, foi a 

Secretaria Municipal da Saúde a principal articuladora do Seminário, que também 

sediou a realização do mesmo no auditório do prédio da Secretaria.  

Antes do Seminário Municipal e antes da Conferência Estadual, 

representantes do movimento LGBT local se reuniram com representantes das 

secretarias e órgãos municipais e estaduais considerados essenciais para o 

desenvolvimento de políticas públicas de promoção da cidadania e direitos humanos 

das pessoas LGBT, a fim de definir em conjunto propostas de ações a serem 

discutidas no seminário e na conferência, com vistas tanto a dar subsídios para o 

Texto Base da Conferência Nacional, como para estabelecer um plano municipal e 

um plano estadual, aos moldes do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT.   

No caso do Estado do Paraná, as ações aprovadas pela Conferência 

Estadual para a área da educação foram: 

 
1. Inserir no currículo da Educação Básica das redes públicas (municipais e 
estadual) e particulares de ensino, a discussão a respeito do tema 
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sexualidade, considerando as questões de gênero e a diversidade sexual - 
LGBT, numa perspectiva de Direitos Humanos. 
2. Planejar e desenvolver ações de formação continuada dos(das) 
profissionais da educação das redes públicas (municipais e estadual) e 
particulares de ensino que contemplem as questões de gênero e a 
diversidade sexual - LGBT, numa perspectiva de Direitos Humanos. 
3. Produzir material de apoio pedagógico aos professores(as) das redes 
públicas (municipais e estadual) e privadas de educação sobre as questões 
de gênero e a diversidade sexual, numa perspectiva de Direitos Humanos. 
4. Produzir material de apoio pedagógico, segundo responsabilidade da 
rede municipal de ensino, para os profissionais da educação municipal. 
5. Sugerir títulos de livros que tratem das questões de gênero e diversidade 
sexual, numa perspectiva de Direitos Humanos, para a aquisição através de 
órgãos mantenedores das Bibliotecas de escolas localizadas em todas as 
redes de ensino. 
6. Promover campanhas, através dos (as) gestores (as) de educação, que 
proporcionem o estímulo ao ingresso, permanência e retomada dos estudos 
da comunidade LGBT nas escolas públicas estaduais, municipais e 
particulares. 
7. Orientar as comunidades escolares (mãe/pai e alunos) das redes públicas 
(estaduais e municipais) e particulares, através dos(as) gestores(as) de 
educação, a respeitarem a identidade de gênero e o nome social das 
travestis e transexuais. 
8. Garantir, através dos(as) gestores(as) da educação, o acesso seguro 
das(os) travestis e transexuais, devidamente matriculados(as), aos 
banheiros das escolas públicas (estaduais e municipais) e particulares, 
respeitando suas respectivas identidades de gênero (PARANÁ, 2010, p. 
10). 

 

O Seminário Municipal, realizado em abril de 2008, definiu 54 propostas nas 

áreas de Ação Social, Educação, Cultura, Antidrogas, Turismo, Trabalho e Emprego, 

Legislativo Municipal, Saúde e Defesa Social. Destas, cinco dizem respeito à 

educação:  

 
Apoiar a realização a cada dois anos de Seminário Municipal sobre as 
questões referentes à identidade de gênero e orientação sexual em parceria 
com outras instituições e Secretarias. 
 
Desenvolver cursos de formação continuada para os profissionais da Rede 
Municipal de Ensino de Curitiba sobre as questões de gênero, sem 
discriminação pela identidade de gênero, orientação sexual, etária, racial 
por deficiência e outras.    
 
Organizar e publicar o Caderno Pedagógico sobre as questões de gênero 
sem discriminação pela identidade de gênero e orientação sexual, etária, 
racial, por deficiência e outras. 
 
Adquirir para os acervos das bibliotecas escolares da Rede Municipal de 
Ensino de Curitiba obras literárias, filmes e outros materiais que contribuam 
para a promoção do respeito à identidade de gênero e orientação sexual 
entre os estudantes. 
 
Solicitar ao Ministério da Educação que deflagre estudos visando à 
regulamentação de orientações e procedimentos para assegurar aos 
estudantes e profissionais de educação travestis e transexuais o direito de 
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terem seus nomes sociais na documentação oficial das instituições de 
ensino (CURITIBA, 2010, p. 6 e 7). 

 
 

 Em dezembro de 2011 houve a II Conferência Nacional LGBT38, precedida 

das respectivas etapas municipais e estaduais. No entanto, o seguimento das 

deliberações de 2008 no município de Curitiba tem sido lento, quando não 

inexistente, conforme discutido anteriormente.  

Por outro lado, o Conselho de Educação do Paraná aprovou, através do 

Parecer CP/CEE 01/2009,39 a inserção do nome social além do nome civil nos 

documentos internos dos estabelecimentos de ensino da rede estadual de educação 

básica e nas universidades estaduais públicas do Paraná, embora restrita a 

estudantes travestis e transexuais maiores de 18 anos.  

Por sua vez, o Conselho Municipal de Educação de Curitiba preferiu aguardar 

a decisão do Conselho Nacional de Educação, que foi contrária. Portanto, não se 

adotou a política do reconhecimento do nome social de travestis e transexuais nas 

escolas municipais de Curitiba.   

 

 

  
 

                                                             
38

 As deliberações relativas à educação apresentadas na plenária final da II Conferência Nacional 
LGBT constam no Anexo 3. 

 
39

 Disponível em http://www.abglt.org.br/docs/parana_parecer_cp_01_09.pdf 
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3.  DESENHO DA TESE E METODOLOGIA ESCOLHIDA 

 
 
“Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.”  

Albert Einstein. 
 

 

3.1  PROBLEMA E OBJETIVOS DA TESE 

 

 

Tem-se constatado, além da discriminação e atitudes homofóbicas no 

ambiente escolar, dois fenômenos que contribuem para a perpetuação desta 

situação. O primeiro é o “silêncio” a respeito do tema, seja nos materiais didáticos e 

nas aulas sobre educação sexual e cidadania, seja nas respostas dos profissionais 

de educação a situações percebidas de discriminação homofóbica. O segundo é o 

papel heteronormativo desempenhado pelas escolas, significando a eternização, a 

reprodução e o reforço do modelo das relações heterossexuais e dos papéis de 

gênero tradicionalmente atribuídos ao masculino e ao feminino, em detrimento da 

promoção do respeito à diversidade e contrariando a visão da escola como um 

espaço de transformação (LIONÇO; DINIZ, 2009a). 

Assim, todos esses fatores apontam para uma falha no cerne do Estado 

brasileiro supostamente democrático: os cidadãos e as cidadãs, de modo geral, 

saem do sistema educacional sem estar preparados para lidar com as diferenças ou 

respeitar a diversidade sexual. Pelo contrário, muitas vezes assimilam e reproduzem 

os preconceitos e as discriminações sociais refletidos nas escolas. 

Como apontam Lionço e Diniz: 

 
A discriminação é uma prática que marca o cotidiano das escolas. Opera a 
desqualificação do outro, podendo acarretar graves danos pessoais e 
sociais. Entende-se a prática discriminatória como a valoração das 
diferenças de modo a promover desigualdades ou prejuízos para as partes 
desqualificadas (LIONÇO; DINIZ, 2009a, p.9).   

 

Portanto, a presente tese tem como tema de pesquisa a homofobia no 

ambiente escolar, a partir do problema de que embora haja políticas públicas de 

respeito à diversidade sexual e combate à homofobia nas escolas, as mesmas não 

vêm sendo implementadas efetivamente.  

As perguntas de pesquisa da tese são: 
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a) Como estão sendo implementadas as políticas públicas de 

respeito à diversidade sexual e combate à homofobia nas escolas 

de ensino fundamental em Curitiba?  

 

b) O que pensam, como atuam e quais são as práticas de 

autoridades de educação, bem como de profissionais de educação 

e estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de Curitiba 

em relação à diversidade sexual e à existência da homofobia? 

 

c) Quais são as causas da homofobia? 

 

d) Quais são as consequências da homofobia nas escolas? 

 

e) Quais as ações necessárias para efetivar as políticas de educação 

para o respeito à diversidade sexual e o combate à homofobia no 

ambiente escolar?  

 

Para tanto, o objetivo geral da tese é determinar as causas que dificultam a 

efetivação dessas políticas, bem como identificar possíveis soluções, com base nas 

seguintes hipóteses: 

 

 o desconhecimento das políticas públicas de respeito à diversidade 

sexual e combate à homofobia é uma das dificuldades para sua efetiva 

implementação; 

 

 a formação inicial e continuada dos(das) profissionais da educação não 

é adequada ou suficiente para lidar com o respeito à diversidade 

sexual e combate à homofobia no ambiente escolar;  

 

 existem forças culturais do entorno, como convicções religiosas, 

construção histórica da heteronormatividade, entre outras, que 

impedem a implementação das políticas públicas;  
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 a falta da implementação efetiva de políticas públicas para enfrentar a 

homofobia nas escolas traz, entre outras consequências: a) injustiça e 

exclusão social; b) evasão escolar; c) prejuízos ao desenvolvimento 

psicossocial dos indivíduos que são LGBT, ou que são percebidos 

como tais.   

 

A fim de averiguar estas hipóteses, foram definidos três objetivos específicos: 

 

a) descrever a percepção de autoridades de educação, bem como de 

profissionais de educação e estudantes do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental de Curitiba em relação a: 

 existência da homofobia  

 possíveis causas da homofobia 

 consequências da homofobia 

 diversidade sexual  

 políticas públicas de combate à homofobia 

 

b) descrever conhecimentos, atitudes e práticas de autoridades de 

educação, bem como de profissionais de educação e estudantes do 6º 

ao 9º ano do ensino fundamental, quanto à diversidade sexual e à 

homofobia no ambiente escolar; 

 

c) identificar quais ações deveriam ser realizadas para a efetivação das 

políticas de combate à homofobia no ambiente escolar e propor 

elementos de mudança para o trabalho da temática da diversidade 

sexual nas escolas, levando em consideração as recomendações de 

profissionais de educação e estudantes para reduzir ou eliminar a 

homofobia nas escolas.  

 

Os achados do estudo servem de base para contribuir na discussão de que a 

homofobia no ambiente escolar é um problema que requer solução urgente, assim 

como apontar rumos para a superação das dificuldades que servem de barreiras 
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para a efetiva implementação das políticas públicas de combate à homofobia nas 

escolas. 

 

 

3.2  METODOLOGIA DA PESQUISA QUALITATIVA EM PATTON 

 

A fim de alcançar o objetivo geral desta tese, de determinar causas que 

dificultam a efetivação das políticas públicas de respeito à diversidade sexual e 

combate à homofobia nas escolas, foi realizado um estudo qualitativo no ensino 

fundamental em escolas públicas em Curitiba. 

O estudo tomou como referencial para nortear seu desenho, execução e 

análise as considerações de Michael Quinn Patton sobre avaliação qualitativa, 

conforme expostas na segunda edição de seu livro Qualitative Evaluation and 

Research Methods (PATTON, 1990).  

A escolha da metodologia qualitativa, em vez de quantitativa, talvez 

represente uma limitação da tese, no sentido de que uma abordagem quantitativa 

possibilita medir as reações de um número grande de pessoas em relação a um 

conjunto limitado de perguntas, facilitando assim a comparação e a agregação 

estatística dos dados. Isto resulta em um conjunto amplo e generalizável de achados 

apresentados de forma sucinta e sem grande detalhamento. A capacidade de 

generalização da metodologia quantitativa significa a possibilidade de concluir que 

os achados possam se aplicar a outros contextos parecidos. Em contraste, os 

métodos qualitativos tipicamente produzem uma quantidade grande de informações 

detalhadas a respeito de um número muito menor de pessoas e casos. Assim, 

embora aumente o entendimento dos casos e das situações estudados, fica 

reduzida a capacidade de generalização (PATTON, 1990, p. 14).   No entanto, é o 

entendimento aprofundado do fenômeno da homofobia nas escolas, possibilitado 

pela metodologia qualitativa, que é de maior importância para a presente tese e, 

portanto, o motivo da escolha.  

O livro de Patton é extenso e aprofundado, com mais de 500 páginas. Este 

subcapítulo da tese apresenta uma síntese40 de alguns dos principais elementos 

                                                             
40

 Tradução livre feita por mim a partir do texto original de Patton em inglês. 
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teóricos e metodológicos contidos na obra Patton, os quais serviram para embasar o 

estudo.  

Patton explica que emprega o termo “avaliação” (evaluation) no sentido 

amplo, para abranger esforços voltados para aumentar a efetividade humana por 

meio da pesquisa sistemática baseada em dados. 

Para o autor, os métodos qualitativos consistem em três tipos de coleta de 

dados: entrevistas em profundidade e abertas; observação direta; e documentos 

impressos ou escritos. Os dados de entrevistas consistem em citações diretas de 

pessoas sobre suas experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos. Os dados 

obtidos da observação partem de descrições detalhadas das atividades, 

comportamentos e ações das pessoas, bem como toda a gama de interações 

pessoais e processos organizacionais que fazem parte do processo observável da 

experiência humana. A análise documental no âmbito da pesquisa qualitativa resulta 

em excertos, citações pequenas ou até de páginas inteiras de registros 

organizacionais, clínicos ou programáticos; memorandos e correspondências, 

publicações e relatórios oficiais; diários pessoais; e respostas abertas escritas a 

questionários e levantamentos. 

Na realização desse processo, obtém-se um grande volume de dados crus, 

que em seguida são organizados em narrativo descritivo contendo os principais 

temas, categorias e exemplos ilustrativos de casos extraídos por meio da análise de 

conteúdo.  

A avaliação é uma forma de pesquisa aplicada. Aqui ocorre uma distinção 

entre a pesquisa avaliativa e a pesquisa acadêmica básica. O propósito desta última 

é gerar teoria e descobrir verdades, isto é, o conhecimento pelo conhecimento. O 

propósito da pesquisa e avaliação aplicadas é subsidiar ações, aprimorar a tomada 

de decisão, e aplicar conhecimentos para resolver problemas humanos e na 

sociedade. 

O propósito da obtenção de respostas a perguntas abertas é permitir que o 

pesquisador possa entender e captar os pontos de vista de outras pessoas sem 

predeterminá-los por meio da seleção prévia de categorias de um questionário. 

A principal maneira com que os pesquisadores qualitativos buscam entender 

as percepções, os sentimentos e conhecimentos das pessoas é por meio de 

entrevistas aprofundadas e intensivas. 
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3.2.1 Entrevistas qualitativas 

 

Há três abordagens básicas à coleta de dados qualitativos por meio de 

entrevistas abertas. As abordagens envolvem formas diferentes de preparação, 

assim como conceitos e instrumentos diferentes. Cada abordagem tem pontos fortes 

e pontos fracos, e cada uma tem um propósito diferente. As três formas de 

abordagem são: 

 

- entrevista por meio de conversa informal; 

- entrevista com tópicos gerais definidos, mas sem ordem certa de discussão; 

- entrevista aberta padronizada. 

 

No caso do estudo em questão, optou-se pela entrevista aberta padronizada, 

que consiste em um conjunto de perguntas cuidadosamente formuladas e 

sequenciadas com o propósito de que cada respondente passe pela mesma 

sequência e que lhes sejam feitas as mesmas perguntas, essencialmente com as 

mesmas palavras. A flexibilidade na sondagem fica mais ou menos limitada, 

dependendo da natureza da entrevista e das habilidades do entrevistador.  Utiliza-se 

a entrevista aberta padronizada quando é importante minimizar a variação nas 

perguntas feitas aos entrevistados. Isso reduz a possibilidade de viés que pode 

surgir com a utilização de entrevistas diferentes para pessoas diferentes, incluindo o 

problema da obtenção de dados mais abrangentes de algumas pessoas e 

informações menos sistemáticas de outras. Uma entrevista aberta padronizada pode 

ser particularmente apropriada quando um número grande de pessoas vai realizar 

entrevistas sobre o mesmo tópico e o avaliador deseja reduzir a variação nas 

respostas devido ao fato de que, sem esse norte, os vários entrevistadores farão 

perguntas sobre o mesmo tópico de formas diferentes. Ao controlar e padronizar a 

entrevista aberta, o avaliador obtém dados sistemáticos e completos para cada 

respondente, embora esse processo reduza a flexibilidade e a espontaneidade.  

O entrevistador nunca fornece ou predetermina as frases ou categorias a 

serem utilizadas pelos respondentes para se expressarem. O propósito da entrevista 
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qualitativa é entender a visão que os mesmos têm em relação ao tópico, aprender 

sobre a terminologia e os julgamentos deles, e captar as complexidades de suas 

percepções e experiências individuais. É isso que distingue a entrevista qualitativa 

da entrevista com perguntas fechadas, questionários ou testes tipicamente aplicados 

em avaliações quantitativas. Instrumentos fechados como estes obrigam o 

respondente a encaixar seus conhecimentos, experiências e sentimentos nas 

categorias do avaliador. O princípio fundamental da entrevista qualitativa é 

proporcionar uma matriz dentro da qual os respondentes possam expressar seus 

próprios entendimentos utilizando seus próprios termos. 

Ao planejar a entrevista, o avaliador precisa definir as perguntas a serem 

feitas, a sequência das mesmas, o grau de detalhamento solicitado por meio das 

perguntas, a duração da entrevista, e a própria redação das perguntas. Todos estes 

fatores afetam a qualidade das respostas. Basicamente há seis tipos de perguntas 

que podem ser feitas, e todas elas podem ser utilizadas em relação a qualquer 

tópico. São elas: 

- perguntas sobre experiências/comportamentos; 

- perguntas sobre opiniões/valores; 

- perguntas sobre sentimentos; 

- perguntas sobre conhecimentos; 

- perguntas sensoriais; 

- perguntas sobre questões demográficas e de contexto. 

 

As entrevistas podem ser individuais ou coletivas, neste último caso utilizando 

a metodologia do grupo focal. Entrevistas com grupos focais tipicamente se baseiam 

em grupos homogêneos. Envolvem a realização de entrevistas abertas com grupos 

de cinco a oito pessoas sobre questões específicas, com duração de uma hora e 

meia a duas horas. É importante observar que o grupo focal não se trata de uma 

discussão, e sim de uma entrevista. Os participantes têm a oportunidade de ouvir as 

respostas dos outros e acrescentar comentários adicionais às repostas que deram 

inicialmente, à medida que ouvem as opiniões dos outros. O grupo não precisa 

chegar a um consenso. As pessoas também não precisam discordar umas das 

outras. O objetivo é obter dados de alta qualidade dentro de um contexto de 
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encontro no qual as pessoas podem refletir sobre suas próprias opiniões diante das 

opiniões de outras pessoas.  

  

3.2.2  Pesquisa por meio da observação 

 

Contudo, há limitações ao que se pode aprender a partir do que as pessoas 

falam. Para poder entender plenamente as complexidades de muitas situações, o 

melhor método de pesquisa pode ser a participação e observação diretas do 

fenômeno de interesse. 

O propósito da análise observacional é levar o leitor para dentro do contexto 

observado. Isso significa que os dados da observação devem ter profundidade e 

detalhes. Os dados precisam ser descritivos a tal ponto que o leitor possa entender o 

que ocorreu e como ocorreu. As descrições precisam ser fatuais, precisas e 

completas sem, porém, estar atravancadas de detalhes minuciosos e triviais 

irrelevantes. 

Entrevistar e observar não necessariamente são atividades distintas de uma 

pesquisa. Cada entrevista cara a cara também envolve e requer observação. 

Portanto, o entrevistador habilidoso também é um bom observador, que sabe 

entender mensagens não verbais, que está sensível à forma como o ambiente da 

entrevista pode afetar o que é falado, e que está muito atento às nuances da 

interação entre o entrevistador e o entrevistado (Ibid., p. 32). O observador 

participante coleta grandes quantidades de informações por meio de conversas 

informais e espontâneas. 

Entender que entrevistar e observar são técnicas qualitativas que se 

sustentam mutuamente é um passo para entender que a natureza da pesquisa 

qualitativa é essencialmente voltada para as pessoas. 

Patton expõe quatro regras no que diz respeito à coleta de dados qualitativos 

a partir de pessoas. Primeiro, o pesquisador qualitativo precisa se aproximar o 

suficiente das pessoas e da situação em estudo para entender pessoalmente e em 

profundidade os detalhes do que está acontecendo. Segundo, o pesquisador deve 

procurar captar o que realmente acontece e o que as pessoas dizem de fato: isto é, 

os fatos percebidos. Terceiro, os dados qualitativos devem incluir uma quantidade 

grande de descrição pura de pessoas, atividades, interações e contextos. Quarto, os 
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dados qualitativos devem incluir citações de pessoas, tanto o que falam quanto o 

que escrevem. 

 

3.2.3  Temas estratégicos na pesquisa qualitativa 

 

Há muito os filósofos da ciência e os metodologistas realizam um debate 

epistemológico sobre a melhor forma de realizar pesquisas. O debate tem se 

centrado no valor relativo de dois paradigmas de pesquisa fundamentalmente 

diferentes e concorrentes: (1) o positivismo lógico, que utiliza métodos quantitativos 

e experimentais para verificar generalizações hipotéticas e dedutivas; (2) a pesquisa 

fenomenológica, utilizando abordagens quantitativas e naturalistas para entender de 

forma indutiva e holística a experiência humana em contextos específicos. Neste 

debate, o paradigma é uma visão de mundo, uma perspectiva geral, uma forma de 

desmembrar a complexidade do mundo real. 

Em vez de acreditar que é preciso escolher entre um paradigma ou outro, o 

autor defende um paradigma de escolhas. Este rejeita a ortodoxia metodológica em 

favor da adequação metodológica enquanto critério primário para se julgar a 

qualidade metodológica. O paradigma de escolhas reconhece que métodos 

diferentes são apropriados para situações diferentes.       

Assim, Patton resume em dez os temas possíveis da pesquisa qualitativa, dos 

quais destaco quatro: 

 

 

QUADRO 1 – TEMAS DE PESQUISA QUALITATIVA 

Tema Enfoque 

Análise indutiva Imersão nos detalhes e nas especificidades dos dados para descobrir 
categorias, dimensões e inter-relações importantes; começar explorando 
questões verdadeiramente abertas em vez de testar hipóteses derivadas 
teoricamente (dedutivas) 

Dados qualitativos Descrição detalhada e densa; pesquisa em profundidade; citações 
diretas captando as perspectivas e experiências pessoais dos 
indivíduos. 

Sensibilidade com o 
contexto 

Situa os achados num contexto social, histórico e temporal; questiona a 
possibilidade ou a significância de generalizações através do tempo e do 
espaço. 

Neutralidade empática  A objetividade total é impossível; a subjetividade pura destrói a 
credibilidade; a paixão do pesquisador é entender o mundo em toda sua 
complexidade – não comprovar algo, não promover algo, não priorizar 
agendas pessoais, e sim entender; o pesquisador inclui experiência 
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pessoal e insight empático como parte dos dados relevantes, adotando 
uma postura neutra e sem juízo de valores em relação a qualquer 
conteúdo que possa surgir. 

 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de PATTON, 1990, p. 40-41. 

 

 

3.2.4 Amostragem proposital 

 

A pesquisa qualitativa tipicamente focaliza com profundidade em amostras 

relativamente pequenas, e mesmo em casos únicos (n = 1), selecionadas 

propositalmente. A lógica e o poder da amostragem proposital se encontram na 

seleção de casos ricos em informações para fins de estudos aprofundados. Casos 

ricos em informações são aqueles a partir dos quais se pode aprender muito sobre 

questões de importância essencial para o propósito da pesquisa; eis a origem do 

termo amostragem proposital... O objetivo da amostragem proposital é selecionar 

casos ricos em informações, a análise dos quais esclarecerá as questões que estão 

sendo estudadas. 

Há várias estratégias diferentes para a seleção proposital de casos ricos em 

informações. A lógica de cada estratégia serve um determinado propósito de 

avaliação. 

O quadro a seguir resume as estratégias da amostragem proposital de 

relevância para a proposta metodológica da pesquisa realizada, bem como seus 

propósitos: 

 

QUADRO 2 – ESTRATÉGIAS DE AMOSTRAGEM PROPOSITAL 

Estratégia Propósito 

Amostragem proposital  Selecionar casos ricos em informações para a realização 
de estudos em profundidade. O tamanho e os casos 
específicos dependem do propósito do estudo. 

Amostragem proposital estratificada Ilustra características de determinados subgrupos de 
interesse; facilita comparações 

Amostragem proposital aleatória (ainda 
com amostra pequena) 

Agrega credibilidade à amostra quando a amostra 
proposital em potencial for maior que a capacidade de 
analisá-la. Faz com que o juízo se restrinja a uma 
categoria proposital. (Não serve para generalizações ou 
representatividade).  

 

Fonte: Organizado pelo autor a partir de PATTON, 1990, p. 182-183. 



131 

 

 
 

 

As formas de amostragem qualitativa indicadas no quadro acima não são as 

únicas. O princípio compartilhado por todas estas estratégias é a seleção de casos 

ricos em informações. São casos que permitem aprender muito sobre questões de 

importância. São casos que merecem estudo em profundidade. 

Assim, a estratégia de amostragem deve ser selecionada para ser compatível 

com o propósito do estudo, os recursos disponíveis, as perguntas que estão sendo 

feitas, e as limitações enfrentadas. Isso é verdade tanto para a estratégia de 

amostragem quanto para o tamanho da amostras.  

 

3.2.5  Tamanho da amostra41  

 

Não há regras para o tamanho da amostra na pesquisa qualitativa. O 

tamanho da amostra depende do que se quer saber, o que está em jogo, o que será 

útil, o que terá credibilidade, e o que pode ser feito com o tempo e os recursos 

disponíveis. 

A validade, a significância e os insights gerados pela pesquisa qualitativa têm 

mais a ver com a riqueza das informações dos casos selecionados e das 

capacidades de observação e análise do pesquisador, do que com o tamanho da 

amostra. 

 

3.2.6  Análise qualitativa 

 

O propósito da pesquisa qualitativa é produzir achados. O processo de coleta 

de dados não é um fim em si. As atividades de conclusão da pesquisa são a análise, 

a interpretação e a apresentação dos achados. 

O desafio está em fazer sentido de quantidades muito grandes de dados, 

reduzir o volume de informações, identificar padrões significativos, e construir uma 

matriz para poder comunicar a essência do que foi revelado pelos dados.    

A primeira decisão a ser tomada na análise de entrevistas é se vai começar 

com análise de casos ou análise entre casos (cross-case analysis). Começar com a 

                                                             
41

 Patton utiliza a palavra “sample”, traduzida aqui como “amostra”. No entanto, na pesquisa 
qualitativa geralmente refere-se a “sujetos de pesquisa” ou “informantes qualificados”, em vez de 
“amostra”.    
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análise de casos significa redigir um estudo de caso para cada pessoa entrevistada 

ou cada unidade estudada (ex. cada evento crítico, cada grupo, etc.). Começar com 

a análise entre casos significa agrupar as respostas de pessoas diferentes às 

mesmas perguntas, ou analisar perspectivas diferentes sobre questões centrais. 

Se for utilizada uma entrevista aberta padronizada, é relativamente fácil fazer 

análise entre casos ou entre entrevistas para cada pergunta da entrevista. Com base 

no roteiro da entrevista, as repostas das diferentes pessoas podem ser agrupadas 

por tópicos, mas os dados relevantes não serão encontrados no mesmo lugar em 

cada entrevista. O próprio roteiro da entrevista se constitui em uma matriz descritiva 

analítica para a análise. Esta matriz inicial é necessária para poder organizar os 

dados volumosos coletados durante o trabalho de campo. 

O investigador tem duas principais fontes para utilizar na organização da 

análise: (1) as perguntas que foram geradas durante a fase conceitual da pesquisa e 

clarificadas antes da análise final e (2) insights e interpretações analíticos que 

surgiram durante a coleta dos dados. 

Depois de ter certeza de que todos os dados foram reunidos e depois de 

verificar a qualidade das mesmas e preencher eventuais lacunas, o entrevistador 

pode iniciar a análise formal. No caso de grandes estudos acadêmicos, é prudente 

fazer pelo menos quatro cópias completas de todos os dados, uma de reserva e três 

para diferentes tipos de análise. Uma das cópias pode ser utilizada para referência 

durante toda a análise, uma para fazer anotações e a outra (ou outras) para fazer 

recorte e cola. 

Visto que pessoas diferentes organizam sua criatividade, seus esforços 

intelectuais e seu trabalho de maneiras diferentes, não há uma forma certa de 

organizar, analisar e interpretar dados qualitativos. Cada analista qualitativo precisa 

encontrar seu próprio processo. 

 

3.2.7  Análise de conteúdo 

 

Este item diz respeito a técnicas de codificação. A análise de conteúdo pode 

ser iniciada fazendo anotações de codificação. Inicia-se lendo todas as anotações 

ou entrevistas, anotando comentários nas margens ou até grampeando / usando 

clipes para afixar pedacinhos de papel contendo noções acerca do uso das 
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diferentes partes dos dados. Este é o início da organização dos dados em tópicos e 

arquivos. É como construir o índice de um livro. Pode ser feito por meio de 

abreviações padronizadas. 

Escrevem-se as abreviações dos tópicos diretamente nos trechos relevantes 

de dados, nas margens ou afixando papéis que servem para organizar os dados e 

para poder recortar e colar. É preciso ler os dados várias vezes antes de poder 

indexá-los completamente. 

Esse processo de etiquetar os vários tipos de dados e estabelecer um índice 

dos mesmos é um dos primeiros passos na classificação do conteúdo. 

O objetivo da classificação de dados qualitativos para fins de análise de 

conteúdo é facilitar a busca por padrões e temas dentro de um determinado 

contexto. 

 

3.2.8  Análise indutiva 

 

Análise indutiva significa que os padrões, temas e categorias da análise são 

oriundos dos dados; surgem dos dados em vez de serem impostos antes da coleta e 

análise dos mesmos. 

Duas formas de representação dos padrões surgem da análise dos dados. 

Primeiro, o analista pode utilizar as categorias desenvolvidas e articuladas pelas 

pessoas estudadas para organizar a apresentação de determinados temas. São o 

que Patton denomina “conceitos indígenas”, ou que vêm do universo sob estudo. 

Segundo, o analista também pode perceber categorias ou padrões para os 

quais as pessoas entrevistadas não tinham nomes, e o analista desenvolve termos 

para descrever essas categorias geradas por indução. São o que Patton chama de 

“conceitos de sensibilização”, ou conceitos que o analista traz para os dados. Têm 

suas origens na teoria das ciências sociais, na literatura pesquisada, ou em 

questões de avaliação identificadas no início de um estudo. Dão ao analista “um 

sentido geral de referência” e proporcionam “direções de busca”. A aplicação 

indutiva de conceitos de sensibilização está no estudo de como o conceito se 

manifesta em um determinado contexto ou grupo de pessoas. Os construtos do 

analista não devem dominar a análise, mas devem facilitar o entendimento do leitor 
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acerca do universo estudado. O analista utiliza conceitos para ajudar a fazer sentido 

dos dados e apresentá-los, mas não até o ponto de forçar a análise. 

Além do uso de conceitos no processo de análise, conforme mencionado 

acima, uma próxima etapa da análise pode envolver o uso de tipologias. Tipologias 

são sistemas de classificação compostas por categorias que dividem algum aspecto 

do mundo em partes. Novamente o autor distingue entre tipologias que são do 

próprio universo e não do pesquisador (“tipologias indígenas”), e tipologias 

construídas pelo pesquisador.  

 No caso das tipologias indígenas, se realmente queremos entender os 

pensamentos das pessoas, toda a análise da experiência deve se basear nos 

conceitos delas, e não nos nossos. É um propósito fundamental da linguagem nos 

indicar o que é importante, dando-lhe um nome e, assim, separando-o de outras 

coisas que têm outros nomes. Uma vez identificados esses rótulos a partir do que os 

entrevistados falam, o próximo passo é identificar os atributos ou as características 

que distinguem uma coisa da outra. As categorias identificadas podem se tornar 

temas importantes para toda a análise dos dados. 

No que diz respeito às tipologias construídas pelo pesquisador, este procura 

encontrar padrões, categorias e temas a partir dos quais possa construir uma 

tipologia para elucidar os achados. Tais construções devem ser feitas com muito 

cuidado para evitar a criação de coisas que na verdade não estão presentes nos 

dados. O analista assume a tarefa de construir e tornar explícitos padrões que 

parecem existir mas que permanecem desapercebidos pelas pessoas estudadas. 

O principal propósito das tipologias é o de descrever. Mais tarde as tipologias 

podem ser utilizadas para fazer interpretações acerca da natureza do objeto de 

estudo (ex. um programa), mas o primeiro propósito é a descrição baseada em uma 

análise dos padrões que aparecem nos dados.  

 

3.2.9  Encontrando padrões e desenvolvendo sistemas de categorização 

 

Como reconhecer os padrões nos dados qualitativos e como transformá-los 

em categorias com significado? Para responder a esta pergunta, Patton (1990) cita 
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Guba42, que sugere que, ao focalizar a análise de dados qualitativos, primeiro o 

avaliador deve tratar do problema da “convergência”. Isto quer dizer definir quais 

elementos se assemelham, levando assim a um sistema de classificação dos dados. 

Desta forma, o avaliador-analista inicia buscando “regularidades recorrentes” 

nos dados. As regularidades representam padrões que podem ser organizados em 

categorias. Em seguida as categorias devem ser julgadas de acordo com dois 

critérios: “homogeneidade interna” e “homogeneidade externa”. O primeiro critério 

diz respeito à maneira como os dados dentro de uma determinada categoria se 

relacionam com significância. O segundo critério é a clareza com que as diferenças 

entre as categorias se destacam. Em seguida o avaliador naturalista compara e 

analisa os dados e o sistema de classificação para verificar a significância e precisão 

das categorias e do enquadramento dos dados nas categorias. Após ter 

desenvolvido vários sistemas diferentes de classificação, é necessário estabelecer 

algumas prioridades para determinar quais sistemas de categorização são mais 

importantes. A priorização se faz de acordo com a saliência, a credibilidade, a 

unicidade, o valor heurístico, a viabilidade, os interesses especiais e a materialidade 

dos esquemas de classificação. Por último, o sistema de categorização ou o 

conjunto de categorias são testados por sua integralidade. Este teste tem quatro 

elementos:  1. Ter plausibilidade interna e externa;  2. Incluir razoavelmente os 

dados e as informações que existem;  3. Ser capaz de ser reproduzido por outro ‘juiz 

competente’;  4. Ter credibilidade perante quem forneceu as informações – as 

pessoas que forneceram as informações concordam com a forma como foram 

reproduzidas. 

O segundo problema discutido por Guba é o da “divergência”. Com isso ele 

quer dizer que o analista tem que saber ‘dar substância’ aos padrões ou às 

categorias. Sugere que isso se faz por meio de processo de extensão (construir a 

partir de itens de informação já conhecidos), fazendo ligações (entre itens diferentes) 

e propondo novas informações capazes de serem compatíveis (e depois verificando 

a existência das mesmas). O analista encerra o processo quando as fontes de 

informação forem esgotadas, quando os conjuntos de categorias forem saturados de 

modo que novos conjuntos levem à redundância, quando regularidades claras 

                                                             
42

 GUBA, E. G. Toward a Methodology of Naturalistic Inquiry in Educational Evaluation. CSE 
Monograph Series in Evaluation no. 8. Los Angeles: University of California, Los Angeles, Center 
for the Study of Evaluation, 1978. 
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tiverem surgido que parecem ser integradas e quando o analista começar a 

extrapolar os limites das questões que norteiam a análise. 

Os passos e procedimentos sugeridos por Guba para a análise de dados 

qualitativos não são mecânicos ou rígidos. O processo de análise de dados envolve 

dimensões técnicas e também criativas... “A tarefa de se converter anotações e 

observações de campo em categorias sistemáticas é difícil. Não existe um 

procedimento infalível para realizá-la” (Guba43, apud PATTON, 1990. p. 403). 

No caso da pesquisa de avaliação, a busca indutiva por padrões é norteada 

pelas perguntas de avaliação identificadas no início do estudo. 

Visto que o analista qualitativo não tem testes estatísticos para informá-lo se 

uma observação ou um padrão tem significância, precisa depender na sua própria 

inteligência, experiência e juízo. Às vezes isso leva ao equivalente de erros Tipo I e 

Tipo II que ocorrem na abordagem estatística. O avaliador-analista pode decidir que 

algo não tem significância quando na verdade tem; ou o contrário, o analista pode 

atribuir significância a algo que não tem. 

    

3.2.10  Interpretando os dados: causas, consequências e relações 

 

Até agora, a ênfase dada à análise de dados tem sido a respeito das tarefas 

de organização e descrição. Muitas vezes, contudo, a distinção é tênue entre a 

descrição e a interpretação das causas. 

Depois de concluir as tarefas da organização e descrição dos dados, é 

apropriado passar para a consideração de causas, consequências e relações. 

Patton (1990) diz que afirmações sobre coisas que parecem levar a outras coisas, 

quais partes de um programa produzem determinados efeitos e como os processos 

levam a desfechos, são áreas de especulação, interpretação e hipótese. Para o 

autor, isto não é um problema. Afirma que quando o estudo cuidadoso dos dados 

resulta em ideias a respeito de ligações causais, não há por que negar aos usuários 

da avaliação o benefício desses insights apenas porque não podem ser 

comprovados. O que é importante é que tais afirmações sejam claramente 

qualificadas com tal - especulação, interpretação e hipótese. 

                                                             
43

 Op. cit., p. 53. 
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Patton (1990) aponta que um dos maiores perigos para os avaliadores que 

fazem análise qualitativa é que, ao começarem a fazer interpretações sobre causas, 

consequências e relações, voltem a usar as suposições da análise quantitativa e 

comecem a especificar variáveis isoladas ligadas mecanicamente umas às outras 

fora de contexto. 

O autor afirma que é importante entender que a explanação interpretativa 

dada pela análise qualitativa não gera conhecimento no mesmo sentido que a 

explanação quantitativa. A ênfase da análise qualitativa está no esclarecimento, no 

entendimento e na extrapolação, em vez de estar na determinação causal, no 

prognóstico e na generalização.    
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3.3  METODOLOGIA DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO E DA ANÁLISE DOS DADOS  
 

Visando colaborar com a execução do Programa Brasil Sem Homofobia44, 

que inicialmente ficou desprovido de orçamento para viabilizar sua efetiva 

implementação, no final de 2007 a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)45 articulou no Congresso Nacional 

uma emenda parlamentar46, que permitiu o financiamento pelo Fundo Nacional de 

Educação do Projeto “Escola Sem Homofobia”, realizado no período de 2008 a 

2010. Idealizado pela organização Global Alliance for LGBT Education – GALE47, o 

projeto foi planejado e desenvolvido pela Associação Pathfinder do Brasil, em 

parceria com a ABGLT, a Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e 

Reprodutiva, e a ECOS - Comunicação em Sexualidade48.    

Um dos componentes do projeto Escola Sem Homofobia foi a realização do 

“Estudo qualitativo sobre a homofobia no ambiente escolar em 11 capitais 

brasileiras”, inclusive em Curitiba49.  O projeto de pesquisa foi apresentado pela 

Reprolatina e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (CEP/FCM/UNICAMP) em 

15 de julho de 2008 (Apêndice 13). Os resultados do estudo realizado nas onze 

capitais em 2009 estavam em análise quando da redação e defesa desta tese e, 

                                                             
44

 O Programa Brasil Sem Homofobia foi lançado pelo governo federal em maio de 2004. Tem 53 
ações distribuídas entre 10 ministérios, incluindo o Ministério da Educação. 

 
45

 Nesse período, fui presidente da ABGLT. 
 
46

 Emenda Parlamentar: Os parlamentares podem apresentar emendas ao projeto de lei orçamentária 
anual do Governo, de modo a propor a inclusão de recursos para demandas não encontradas na 
proposta inicial. Cada parlamentar tem uma cota fixa de recursos que podem ser destinados a esta 
finalidade, embora as propostas de emendas também estejam sujeitas à aprovação da casa 
legislativa. 

 
47

 GALE (Aliança Global para Educação LGBT) é uma comunidade global de aprendizagem para 
educadores que visa promover a inclusão plena de pessoas que são prejudicadas por causa de 
sua orientação sexual ou identidade de gênero, aprimorando e compartilhando conhecimentos 
especializados na área da educação. É uma rede da qual participo e que definiu como prioridades 
para o combate à homofobia na escola pesquisas, materiais educativos e a formação de 
profissionais de educação, o que se refletiu no desenho do projeto “Escola Sem Homofobia”. 

 
48

 Pathfinder, Reprolatina e ECOS são organizações não governamentais sediadas no Brasil. 
 
49

 Foi coinvestigador do “Estudo qualitativo sobre a homofobia no ambiente escolar em 11 capitais 
brasileiras”. Meu papel como coinvestigador foi de contribuir para a validação dos instrumentos de 
pesquisa e facilitar as articulações locais nas 11 capitais para que o estudo pudesse ser realizado 
nas mesmas. Não participei da realização das entrevistas ou dos grupos focais e tampouco tive 
acesso à análise dos resultados do Estudo em Curitiba ou nas demais capitais.  
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consequentemente, ainda não foram publicados. A presente tese se baseia nos 

dados primários e inéditos coletados nas entrevistas e nos grupos focais realizados 

em Curitiba.  

Seguindo a metodologia do Estudo para todas as onze capitais, a seleção da 

amostra em Curitiba foi feita com base nas proposições teóricas de Patton (1990) 

sobre amostragem proposital. Assim, foram selecionadas quatro escolas com ensino 

do 6º ao 9º ano, sendo duas escolas estaduais e duas escolas municipais, de acordo 

com o processo detalhado a seguir. 

Em primeiro lugar, foram elaboradas duas listas: uma das escolas estaduais e 

outra das escolas municipais com a respectiva localização geográfica: central ou 

periférica. Ambas as listas foram classificadas em ordem decrescente, de acordo 

com as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2007. 

As listas das escolas foram fornecidas pelas secretarias estadual e municipal de 

educação e as notas do IDEB foram obtidas do site do Ministério da Educação. A 

partir dessas listas foram elaboradas duas outras listas: uma das escolas 

classificadas no percentil igual ou maior que 75 do IDEB (IDEB alto) e outra com as 

escolas classificadas no percentil 25 ou menor (IDEB baixo), assim: 

 

- escolas estaduais com IDEB >=75 

- escolas estaduais com IDEB <=25 

- escolas municipais com IDEB >=75 

- escolas municipais com IDEB <=25. 

 

A próxima etapa foi a seleção das escolas a integrarem o estudo, utilizando 

um software livre de geração de números aleatórios50. Assim, foram sorteadas de 

cada lista duas escolas municipais e duas estaduais, sendo uma com IDEB baixo e 

outra com IDEB alto e uma de localização central e outra de localização periférica, 

totalizando quatro escolas. Para cada escola obtida por meio deste processo foram 

sorteadas duas suplentes com as mesmas características, para substituir a titular, 

caso a mesma não pudesse participar, da seguinte maneira: 

 

- 3 escolas (1 titular e 2 suplentes), municipais, periféricas, com IDEB alto 

                                                             
50

 http://www.randomization.com 
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- 3 escolas (1 titular e 2 suplentes), municipais, centrais, com IDEB baixo 

- 3 escolas (1 titular e 2 suplentes), estaduais, centrais, com IDEB alto 

- 3 escolas (1 titular e 2 suplentes), estaduais, periféricas, com IDEB baixo 

   

Segundo a metodologia da pesquisa, do total de quatro escolas seriam 

selecionadas duas escolas municipais, uma com localização central e com IDEB 

baixo, e outra na periferia com IDEB alto.  

Contudo, todas as escolas municipais que oferecem ensino do 6º ao 9º ano, 

que foram selecionadas para o sorteio e se dispuseram a participar do estudo, 

tinham IDEB alto e estavam localizadas na periferia da cidade, resultando na 

seleção aleatória de duas escolas municipais com IDEB p=>75 localizadas na 

periferia. A seleção das escolas estaduais obedeceu à metodologia prevista: um 

colégio estadual da periferia com IDEB baixo e um colégio estadual com IDEB alto 

com localização central.   

Assim, o universo das escolas estudadas teve a seguinte composição: 

 

 Escola Municipal 1 (IDEB p >= 75, localização periférica); 

 Escola Municipal 2 (IDEB p >= 75, localização periférica): 

 Colégio Estadual 1 (IDEB p <= 25, localização periférica, 2ª suplente): 

 Colégio Estadual 2 (IDEB p >= 75, localização central, 2ª suplente). 

 

Em seguida ao processo de seleção inicial, foram realizadas reuniões 

preparatórias com as autoridades de educação para confirmação da autorização 

para realizar a pesquisa, reuniões com autoridades locais e diretores(as) das 

escolas selecionadas para explicar objetivos da pesquisa e atividades (Apêndice 1) 

e solicitar autorização e confirmar a participação. 

Previamente à coleta de dados, e com base na revisão da literatura e 

instrumentos disponíveis, foram elaborados os roteiros51 para: 

 

                                                             
51

 Esses instrumentos foram criados para a pesquisa nas 11 capitais e foram pré-testados em escolas 
públicas do 6º ao 9º ano para a obtenção da versão final. Os mesmos instrumentos foram 
aplicados Curitiba. No entanto, a análise dos dados obtidos em Curitiba foi realizada de forma 
individualizada (por mim) para os fins da presente tese, em consonância com os objetivos da 
mesma. 
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 entrevistas em profundidade, incluindo autoridades estadual, municipal, 

diretores(as) e coordenadores(as) pedagógicos(as) (Apêndice 2); 

 grupos focais com professores(as) e estudantes (Apêndices 3 e 4). 

 

A preparação do trabalho de campo incluiu visitas nas escolas para organizar 

as atividades da pesquisa, distribuir os termos de consentimento livre e esclarecido 

para os pais ou responsáveis legais de estudantes menores de 18 anos (Apêndice 

5) e preparar a agenda (Apêndices 6 e 7) com a direção e equipe docente. Também 

foi solicitada autorização aos diretores das escolas para realizar visitas de 

observação de alguns locais da escola (salas de aula, murais, banheiros, bibliotecas, 

vestiários de ginásio ou quadra de esporte) e para realizar entrevistas informais com 

o pessoal administrativo e pessoal de apoio (cozinha, limpeza e seguranças). 

Os(as) professores(as) e estudantes foram selecionados(as) seguindo a 

técnica de amostragem proposital. Foram convidados(as) a participar 

professores(as) de todas as disciplinas do 6º ao 9º ano, com e sem capacitação e/ou 

experiência em educação sexual. Para os grupos com estudantes, buscou-se incluir 

representação de ambos os sexos e pelo menos um(a) ou dois(duas) participantes 

de cada ano. Cada grupo focal incluiu o máximo de 12 participantes. 

Além dos aportes trazidos por Patton resumidos acima a respeito da 

realização de grupos focais, estes também são uma técnica importante para a 

pesquisa qualitativa porque estimulam a aproximação dos participantes, a interação, 

a descoberta e a troca de informações e opiniões. Ressel e colegas acrescentam 

que é uma técnica que: 

 
facilita a formação de idéias novas e originais. Gera possibilidades 
contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. Oportuniza a interpretação 
de crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. E 
ainda possibilita entender o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano 
(RESSEL, L. B. et al, 2008, p. 780). 

 
 

Já a técnica de entrevista em profundidade, utilizada com as autoridades 

pode ser definida como uma entrevista “direta, pessoal, em que um único 

respondente é testado por um entrevistador altamente treinado, para descobrir 

motivações, crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico” 

(MALHOTRA, 2001, p. 163). As entrevistas em profundidade permitem análise 
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pessoal e entendimento. Segundo Malhotra (2001, p. 165) tais entrevistas podem 

ser particularmente úteis quando os problemas de pesquisa exigem discussão de 

tópicos confidenciais, compreensão detalhada de um comportamento complicado e 

entrevistas com profissionais.  

A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios da Declaração de 

Helsinque e cumpriu todas as exigências da Resolução 196/96 (BRASIL, 1996b) 

para pesquisas envolvendo seres humanos. Um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 8) devidamente assinado foi necessário para a 

participação no estudo, descrevendo os objetivos da pesquisa, os potenciais riscos e 

benefícios da participação, assim como sua natureza voluntária. Para participantes 

com menos de 18 anos de idade o TCLE teve que ser assinado também por um dos 

pais ou responsável legal (Apêndice 5).  

 A participação no estudo foi voluntária e confidencial. Todas as entrevistas e 

grupos focais foram realizados em locais privados nas respectivas Secretarias de 

Educação e nas escolas, seguindo os roteiros mencionados anteriormente 

(Apêndices 2, 3 e 4). Os formulários de descrição da amostra (Apêndices 9 e 10) 

foram identificados somente por um número (ID) a ser atribuído a cada participante 

para manutenção da confidencialidade. Os pais ou o responsável legal dos 

participantes com menos de 18 anos de idade não receberam nenhuma informação 

que o participante tivesse fornecido como parte do estudo.  Os TCLE serão mantidos 

em arquivo com chave na sede da Reprolatina pelo período de cinco anos, após o 

qual serão destruídos.  

Os participantes foram informados de que não teriam nenhum benefício 

pessoal pela participação, exceto a satisfação de contribuir para o sucesso da 

pesquisa, que potencialmente pode diminuir o problema da homofobia no ambiente 

escolar. Não foi solicitado aos participantes que respondessem a perguntas sobre 

fatos e comportamentos pessoais. Também foram informados, caso se sentissem 

incomodados, que poderiam deixar de participar do estudo a qualquer momento, por 

qualquer motivo, sem que isso implicasse em quaisquer constrangimentos. Também 

puderam se recusar a responder qualquer pergunta que lhes fosse feita.  
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O trabalho de campo foi realizado em Curitiba na semana de 19 a 23 de 

outubro de 2009.52 Durante o período foram realizadas uma entrevista em 

profundidade com autoridade de educação (Secretária/representante), 04 entrevistas 

em profundidade com diretores(as) de escolas, 04 entrevistas em profundidade com 

pedagogas de escolas, 03 grupos focais com estudantes totalizando 29 estudantes e 

07 grupos focais com professores(as), totalizando 45 professores(as). A entrevista 

com a autoridade estadual de educação (Secretária/representante) foi realizada 

durante a visita preparatória no dia 10 de março de 2009.  

Em relação às características da amostra, a idade dos(das) estudantes variou 

entre 10 e 16 anos, 19 eram do sexo feminino e 10 do sexo feminino, 21 estudavam 

no período da manhã e 08 no período da tarde, e 05 estavam no 6º ano, 13 no 7º 

ano, 06 no 8º ano e 05 no 9º ano. 

Entre os(as) professores(as), 37 eram do sexo feminino e 08 do sexo 

masculino. Os(as) mesmos(as) lecionavam para turmas do 6º ano até o 3º ano do 

ensino médio. As disciplinas eram bastante diversificadas: 06 ensinavam geografia, 

06 ensinavam história, 04 ciências e biologia, 08 matemática, 02 artes, 01 educação 

física, 10 português, 02 inglês, 02 português e 11 inglês, 01 arte e educação física, 

01 história e ensino religioso, 01 física e matemática e 01 geografia, história e 

filosofia. 

 

 

QUADRO 3 - UNIVERSO DOS(DAS) PARTICIPANTES DO ESTUDO EM CURITIBA 

Tipo de atividade N° total de 

atividades 

N° total de 

participantes 

Entrevistas com autoridades das Secretarias de 
Educação 

02 02 

Entrevistas com Diretores(as) ou vice-diretores 
(as) das escolas 

04 04 

Entrevistas com coordenadores(as) pedagógicos 04 04 

                                                             
52

 O trabalho de campo foi realizado com uma equipe de pesquisa constituída por dois pesquisadores 
da instituição responsável pelo estudo e três assistentes locais de pesquisa do município. Eu não 
participei da realização do trabalho de campo. A equipe foi capacitada previamente pela mesma 
instituição na aplicação da pesquisa. A capacitação foi teórico-prática, teve duração de 40 horas e 
incluiu os temas: projeto Escola sem Homofobia, principais marcos de referência, identificação de 
atitudes e valores, noções de pesquisa qualitativa, técnicas de comunicação, corpo, sexualidade, 
gênero, direitos sexuais e reprodutivos, aspectos éticos, aspectos práticos do trabalho de campo e 
avaliação. 
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(as) das escolas 

Grupos focais com professores(as) 07 45 

Grupos focais com estudantes 03 29 

TOTAL 20 84 

 
 

Durante as entrevistas e os grupos focais foram tomadas notas, as quais 

foram sistematizadas em um resumo imediatamente depois de finalizada cada 

atividade (Apêndices 11 e 12). As entrevistas em profundidade e os grupos focais 

foram gravados.  As gravações foram posteriormente transcritas e os arquivos de 

áudio e as transcrições foram armazenados em computador. 

Para os fins desta tese, a análise das transcrições das entrevistas e dos 

grupos focais realizados em Curitiba foi feita de forma independente por mim, a partir 

da análise das transcrições das gravações das entrevistas e dos grupos focais. Não 

tive acesso às transcrições das entrevistas e grupos focais realizados nas demais 

capitais e nem à análise realizada pela investigadora principal e coinvestigadora. 

Ademais, conforme mencionado anteriormente, os resultados finais do Estudo em 11 

Capitais como um todo não haviam sido disponibilizados ou publicados quando da 

defesa da presente tese.   

O conteúdo das transcrições das entrevistas e dos grupos focais realizados 

em Curitiba foi analisado e codificado em seis categorias de análise utilizando cores 

(PATTON, 1990). As categorias foram definidas a partir dos objetivos estabelecidos 

no item 3.1 acima, tendo seus respectivos variáveis de estudo: 

 

Categoria de análise 1 – Existência da homofobia  

 

variáveis de estudo: 

 

 conceito de homofobia, percepção da existência de homofobia na escola, 

atitudes e práticas da escola frente a atitudes discriminatórias, sentimentos 

em relação a situações de homofobia, papel da escola frente à homofobia, 

recomendações para combater a homofobia na escola 

 

Categoria de análise 2 – Possíveis causas da homofobia  
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variáveis de estudo: 

 

 percepções das causas da homofobia. 

 

Categoria de análise 3 – Consequências da homofobia 

 

variáveis de estudo: 

 

 percepções das consequências da homofobia. 

 

Categoria de análise 4 – Diversidade sexual 

 

variáveis de estudo: 

 

 Percepção da existência da diversidade sexual na escola, percepção das 

dificuldades de estudantes LGBT na escola, percepção de profissionais de 

educação e estudantes frente à reação da família de estudantes LGBT, 

percepção se a escola ajuda ou dificulta o exercício da diversidade sexual, 

opiniões e sentimentos em relação a pessoas LGBT. 

 

Categoria de análise 5 – Programa de educação sexual 

 

variáveis de estudo: 

 

 existência, como é feita, temas, materiais, dificuldades de professores(as) 

para trabalhar o tema  

 capacitação/preparo de professores(as): em sexualidade, em diversidade 

sexual, em homofobia 

 postura e prática da escola frente a estudantes LGBT: recomendação 

oficial ou regras, postura e prática da escola frente a estudantes travestis, 

postura da escola frente ao exercício da diversidade sexual, postura e 
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prática da escola frente a estudantes LGBT com dificuldades para lidar 

com a orientação sexual 

 

Categoria de análise 6 – Políticas públicas de combate à homofobia 

 

variáveis de estudo: 

 

 Existência, implementação. 

  

A categorização dos conteúdos permitiu a análise do conteúdo a partir da 

organização congruente da informação do próprio sujeito que o expressa (REY53, 

apud LUZ, 2000). Segundo Bardin, a análise de conteúdo é “[...] um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2002, p. 38). Esse 

processo possibilitou a comparação das situações semelhantes e diferentes 

encontradas nas entrevistas e nos grupos focais em Curitiba, com análise detalhada 

e interpretação de cada uma das mesmas (PATTON, 1990).  

Em complementação, também foi realizado um processo de triangulação por 

considerar que a triangulação contribui para a validade e a confiabilidade de um 

estudo, utilizando múltiplas fontes de evidências que convergem para o mesmo 

conjunto de fatos ou fenômenos estudados (YIN, 2005).  

Assim, visando evitar um eventual viés, a análise e a discussão dos achados 

do Estudo no próximo capítulo envolvem um processo de triangulação entre esses 

dados, os resultados de outras pesquisas relevantes, tais como a pesquisa 

Juventudes e Sexualidade (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004) por exemplo, e a 

literatura sobre educação e homofobia no ambiente escolar.  

 

                                                             
53

 REY, F. G.  Epistemología cualitativa y subjetividad.  São Paulo: EDUC, 1997. 
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4.  ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO  

 

“Se você não é livre para ser você mesmo na questão mais importante de 
todas as atividades, que é a expressão do amor –, então a vida, em si 
mesma, perde seu sentido.”   

Harvey Milk. 
 

 

Seguindo a metodologia de análise qualitativa proposta por Patton (1990) 

exposta no capítulo 3, as transcrições das entrevistas e grupos focais foram 

analisadas e inicialmente codificadas com cores de acordo com seis categorias 

principais de análise e respectivas variáveis apresentadas no final do capítulo 

anterior. 

No desenvolvimento da análise procurou-se determinar causas que dificultam 

a efetivação das políticas publicas de respeito à diversidade sexual e combate à 

homofobia nas escolas, bem como identificar quais ações deveriam ser realizadas 

para a efetivação das políticas de combate à homofobia no ambiente escolar e 

propor elementos de mudança para o trabalho da temática da diversidade sexual 

nas escolas, levando em consideração as recomendações de profissionais de 

educação e estudantes para reduzir ou eliminar a homofobia nas escolas. Os 

achados são apresentados no capítulo das Considerações Finais. 

No decorrer da análise alguns outros temas surgiram em complemento das 

variáveis inicialmente definidas, sendo o que Moraes denomina “categorias 

emergentes”:  

 
[...] a análise textual qualitativa pode utilizar na construção de novas 
compreensões: categorias a priori e categorias emergentes, [...] as primeiras 
provêm das teorias que fundamentam o trabalho e são obtidas por método 
dedutivo. [...] as categorias emergentes são construções teóricas que o 
pesquisador elabora a partir das informações do corpus [...] no modelo misto 
de categorias, o pesquisador parte de um conjunto de categorias definido a 
priori, complementando-as ou reorganizando-as a partir da analise 
(MORAES, 2003, p. 198). 
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Na apresentação a seguir dos resultados da análise, sempre que possível e 

apropriado, promoveu-se um diálogo com elementos da revisão da literatura a fim de 

conhecer semelhanças e diferenças e aprofundar a discussão.54  

 
 
4.1   EXISTÊNCIA DA HOMOFOBIA  
 
 

“A homofobia... essa fobia né, pela, pelo homossexualismo (sic)” (Autoridade).55, 56 

 
 

O primeiro item deste capítulo explora opiniões, atitudes, conhecimentos e 

práticas em relação à homofobia, iniciando com o entendimento que as pessoas 

pesquisadas têm desse conceito. 

  

 

4.1.1  Homofobia – conhecimento do conceito  
 
 

A fim de ter um norte para esta análise, retoma-se a abrangente definição 

proposta por Junqueira:  

 
[A homofobia é] um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, 
desprezo, ódio, desconfiança, desconforto ou medo), que costumam 
produzir ou vincular-se a preconceitos e mecanismos de discriminação e 
violência contra pessoas homossexuais, bissexuais e transgêneros (em 
especial, travestis e transexuais) e, mais genericamente, contra pessoas 
cuja expressão de gênero não se enquadra nos modelos hegemônicos de 
masculinidade e feminilidade. A homofobia, portanto, transcende a 
hostilidade e a violência contra LGBT e associa-se a pensamentos e 
estruturas hierarquizantes relativas a padrões relacionais e identitários de 
gênero, a um só tempo sexistas e heteronormativos (JUNQUEIRA, 2007a). 

 
 

                                                             
54

  Neste capítulo são utilizadas duas fontes diferentes de letras para distinguir entre citações longas 
da literatura revisada (Arial 10, sem itálicos e sem aspas), e excertos das transcrições das 
entrevistas (Arial 11, em itálicos e com aspas).    
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  Na apresentação das respostas obtidas por meio das entrevistas, a palavra “autoridade” se refere 
a representantes das Secretarias Estadual e Municipal de Educação, aos(às) diretores(as) e vice-
diretores(as) de escolas e aos(às) coordenadores(as) pegagógicos(as).  
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 Patton, em cuja metodologia a pesquisa se baseou, informa que as transcrições de entrevistas 
devem ser feitas ipsis litteris, exatamente como a pessoa entrevistada falou, sem fazer correções 
de gramática ou ordenar a fala da pessoa. O autor considera que os dados crus são essenciais 
para a análise qualitativa. Neste sentido, alguns dos depoimentos apresentados nesta seção 
podem ter grafia e construções gramáticas incorretas, em consonância com a metodologia 
(PATTON, 1990, p. 379).     
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Entre as definições dadas pelas pessoas pesquisadas, várias se enquadram 

na definição acima, as respostas sendo representativas dos diferentes públicos 

ouvidos: 

 
“Homofobia é o medo de amor entre iguais” (Autoridade). 
 
 
“Uma aversão total a qualquer um desses sujeitos, qualquer homem qualquer mulher 
que tivesse uma orientação sexual diferente, travestis...” (Autoridade). 
 
 
“Seria uma aversão a todos os tipos diferentes de nós, heterossexuais. Bissexuais, 
travestis, gays” (Grupo focal com professores(as)).57 
 
 
“Eu acho que é a pessoa que tem medo de homossexuais, que a pessoa se afasta, 
que não gosta...” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“Uma reação de qualquer pessoa que seja muito mal resolvida na vida, pra mim a 
homofobia é uma forma de rejeitar ou a minha curiosidade em relação aquilo ou é... 
suprimir desejos ou é...[rejeitar] o meu espelho” (Autoridade). 
 
 
“- Eu posso olhar, ver ele namorando com ele, gostar, querer experimentar. Só que 
socialmente, eu, eu, eu não consigo me assumir. Então, eu tenho medo de me 
aproximar e gostar (...) Então, o que eu faço? Eu destruo” (Grupo focal com 
professores(as)).  
 

 
Esta última definição vem ao encontro de uma das muitas, talvez a mais 

grave, facetas da homofobia descritas por Borrillo: 

 

as reações fóbicas mais violentas provêm, em geral, de pessoas que lutam 
contra seus próprios desejos homossexuais. Nesse sentido, a explicação da 
dinâmica psicológica avançou indicando, sobretudo, que a violência 
irracional contra gays é o resultado da projeção de um sentimento 
transbordante de identificação inconsciente, uma vez que o homossexual 
colocaria o homofóbico diante de sua própria homossexualidade, vivenciada 
como intolerável (BORRILLO, 2009, p. 39-40). 

 

Para outras pessoas, a chegada da pesquisa na escola trouxe consigo o 

primeiro encontro com o conceito de homofobia: 
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 Grupos Focais: Em cada escola foram realizados 2 grupos focais com professores(as) e 1 grupo 
focal com estudantes, com a exceção da Escola Municipal 1, onde não houve o grupo focal com 
estudantes e houve apenas 1 grupo focal com professores.  
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“Eu mesma conheci esse termo esse ano, quando eu fui lá naquela reunião com 
você né.... a minha experiência, eu tenho 14 anos de rede, mas é a primeira vez que 
eu ouvi falar...” (Autoridade). 
 
 
“Na verdade eu ouvi falar só por decorrência da pesquisa, pesquisa homofobia... 
Entrevistador(a): Antes disso, não? 
- Antes disso, não... 
- É, também... 
Entrevistador(a):... você também, então três pessoas já ouviram falar e três pessoas, 
não” (Grupo focal com professores(as)).  
 
 
“Entrevistador(a): Vocês já ouviram fala de homofobia? 
[...] 
Entrevistador(a): Seis, sete, oito. Oito de vocês nunca ouviram falar” (Grupo focal 
com estudantes).  
 
 

A pesquisa também apontou desconhecimento quanto ao conceito de 

homofobia: 

 
 
“Entrevistador(a): O que você pensa que é homofobia? 
Entrevistado(a): (UM LONGO SILENCIO). Ah, eu penso que você... que você é 
assim, que nasce assim, entendeu, que você traz na sua genética já traz disposição 
pra isso, gostar de ter afinidades, de questão sexual de não se interessar pelos 
parceiros diferentes... a gente percebe e são fantasias, então algum momento lá da 
vida você tem vontade de ter relação com parceiros do mesmo sexo, mas é diferente 
desses casos que a gente já percebe já quando ainda são crianças, todo seu jeito, 
todo né, a sua forma, o masculino, ou feminino..., meninas que nunca foram 
meninas... não é uma opção, ah, agora eu vou ser masculino, eu vou ser assim, 
entende?” (Autoridade). 
 
 
 

4.1.2   Percepções da existência da homofobia na escola 
 
 

A percepção da existência da homofobia na escola é clara e comum em todos 

os níveis pesquisados, desde as autoridades até os estudantes. Isto se manifesta 

nos seguintes exemplos, escolhidos entre diversos: 

 
“Entrevistador(a): Nas escolas e nessa escola, existe homofobia? 
Entrevistado(a): Claro, e eu acho que não tem escola que não exista isso. Existe, e 
muito” (Autoridade). 

 
  
“E aí uma delas [professora] veio, ‘...Você observou a professora?’ Disse, ‘olha, 
conversei com ela durante uma hora e meia pelo menos, por quê? Qual o problema? 
Tem algum problema?’ ‘Ce observou direito?’ (rindo) ‘O nome dela não é aquele’. Ah, 
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agora entendi os braços tão musculosos. Porque na verdade eu não a vi, eu fiquei 
bem contente comigo, eu não a vi como alguém diferente. Eu a vi como uma mulher, 
entendeu? E só que biologicamente era homem e a escola não tava aceitando” 
(Autoridade). 
 
 
“Outros [estudantes] descascam o abacaxi, vou falar bem o portu[guês], ‘ah, sua 
bicha, filha disso, filha daquilo, cala boca seu viado,’ não sei o que, falam isso, falam 
assim na sala, ‘eu [vou] pegar esse viado, vou quebra ele de pau na saída’, os, os 
colegas falam...” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 

“Existe. Muitas vezes camuflada, mas existe. Até a forma como a pessoa fala 
‘aquele’, como é que foi bem a expressão ‘aquele bichinha fica me perturbando 
dentro de sala de aula’. Professor” (Autoridade). 
 
 
“Existe, existe, tanto que quando eu fui convidá-los pra participar da entrevista, que 
daí tem a roda com os alunos, muitos falaram ‘eu não vou conversar com sapatão, 
eu não quero nem saber de gay do meu lado’, eu falei ‘gente calma lá, não é bem 
assim que se trata, do que vai se tratar a situação,’ mas eu percebi assim, muito 
preconceito com relação a isso, dentro da escola mesmo, por mais que a gente 
esteja no século XXI, e enfim, seja uma coisa que é da rotina, que está na televisão, 
que é da realidade de muitos alunos, ainda há o preconceito dentro da escola 
também” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Vocês acham que estudantes LGBT sofrem discriminação? 
- Sofre. 
- Sofre  
- Bastante.  
Entrevistador(a): De que tipo? 
- Todas. 
- De xingar.  
- De xingamento 
- Xingamento 
- De preconceito. 
- Espancamento (risos depois) 
- Não, é de rejeitar a pessoa” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“...os EMOs né, que eram pessoas que deixavam o lado emotivo... eles eram 
tachados de, de homossexuais, todos! Independente da opção sexual todos eram 
tachados como homossexuais. Então virar EMO virou uma... era totalmente 
discriminatório dentro da escola... eles olhavam o rapaz, se tinha o cabelo parecido 
com EMO eles diziam assim: Oh o gayzinho lá! Oh o baitola! Você não é homem! Né, 
então isso pra mim é um tipo de violência que é assustadora né, é assustadora” 
(Autoridade). 
 

 

Sobre este fenômeno relatado na última fala acima, Louro entende que 
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a negação dos homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba 
por confiná-los às gozações e aos insultos dos recreios e dos jogos, 
fazendo com que, deste modo, jovens gays e lésbicas só possam se 
reconhecer como desviantes, indesejados ou ridículos (LOURO, 2008, p. 
68). 

 

Vários(as) profissionais de educação percebem que as manifestações de 

atitudes homofóbicas nos estudantes variam conforme a faixa etária, reafirmando a 

constatação no item anterior de que o período mais difícil na escola para um(a) 

estudante LGBT é da 5ª à 8ª série: 

 
“[Na] primeira à quarta não aparece muito, são pequenos ainda, se eles já têm todos 
os jeitos assim, mas não é, as crianças não percebem, eles não têm essa visão, 
muito pouco, mas quando chega na quinta em diante eles mostram, eles já começam 
a passar, porque adolescente é meio assim né a fase de definição” (Autoridade). 
 
 
“...principalmente o aspecto sexualidade deles é bem reprimido até uma certa idade. 
Eles são discriminados também, os colegas discriminam, os colegas já de quarta, 
quinta e sexta série, se vê que é uma pessoa de atitude um pouco diferente ele já 
vira... os meninos passam a ser chamados de bambi, florzinha e não sei o que lá né, 
isso tem, até ‘o florzinha’, o menino foi chamado a vida inteira na escola, até ele sair 
no terceiro ano... de florzinha... Oh florzinha!!! E ele se acostumou com apelido e 
chamavam: ‘Oh florzinha!’ E assim por uma vida inteira”  (Autoridade). 
 

 

O uso de apelidos relatado acima, um fazendo referência ao “veado” e outro 

com conotação feminina depreciativa, reflete a inversão por meio do qual os gays 

são vistos como femininos e as lésbicas como masculinas, devido ao que Louro 

percebe como a “atribuição aos homossexuais de um gênero defeituoso, de um 

gênero falho ou mesmo abjeto” (LOURO, 2008, p. 28). 

Há unanimidade entre todos os públicos participantes da pesquisa que quem 

entre as pessoas LGBT mais sofre discriminação e violência são as travestis, 

seguidas dos gays e depois as lésbicas.   

 
“... eu acho que é mais com... o travesti, daí depois com os gays e por último com as 
lésbicas.  
Entrevistador(a): Por quê? 
... o travesti como se veste, eles são homem e se veste de mulher, daí eu acho que 
tem mais preconceito. E gay assim, e gay daí também, ele dá pinta sabe?” (Grupo 
focal com estudantes). 
 
 
“Por causa do preconceito que existe eles acham assim que a partir do momento que 
ele fez a opção por ser travesti ele é patrimônio publico né... ham? Todo mundo pode 
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abusar, usufruir, que ele não é mais individuo, um indivíduo que tem [inintelegível]” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 

A pesquisa Política, direitos, violência e homossexualidade, realizada na 9ª 

Parada do Orgulho GLBT do Rio de Janeiro em 2004, trouxe – entre muitos outros – 

dados sobre a discriminação na escola que também refletem em grande parte as 

percepções acima sobre quem, entre as pessoas LGBT, mais sofre discriminação na 

escola:  

 
Entre as distintas orientações sexuais, observou-se que homens 
homossexuais são mais fortemente discriminados (33.1%) do que mulheres 
homossexuais (17.7%). O(a)s bissexuais situaram-se num patamar inferior 
(21.9%). A incidência relativamente baixa de travestis e transexuais 
discriminados na escola (25.8%) deve-se ao fato de que estes pouco 
frequentaram escola ou faculdade (21.2%) ... (apenas 23.5% dos(das) 
travestis e transexuais declararam ter mais de 11 anos de estudo, 
comparados com 54.5% no caso dos homens homossexuais) (CARRARA, 
2005, p. 38 e 82). 

 

 

Em relação à atual pesquisa em escolas em Curitiba, os(as) respondentes 

também demonstraram percepção da existência de diferentes tipos de ações 

homofóbicas, variando entre agressão física e agressão psicológica: 

 
“Desde o bullying, até, as, as verbais mais comuns, mais, violência física...” (Grupo 
focal com professores(as)). 
  
 
“Primeira coisa que se perde é a identidade, né? Porque já pega apelido, ela já né... 
como todas as outras discriminações que existem, né? Não só em relação de 
gênero, né?... já colocam um apelido que aquilo fica.... ele já perdeu a identidade 
dele pra vida inteira... Porque a partir dali não chama mais pelo nome e isso, a 
princípio pode parecer pra eles que não é algo ofensivo né, mas isso destrói a 
pessoa” (Autoridade).  
 
 
“... é uma, é uma violência, só que não é uma violência física, mas é uma violência, o 
fato de xingar o tal, é violência verbal, são os tipos de violência que a gente tem, 
né...” Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Ah eles xingam na sala... eles ficam, eles brigam, não é todo dia... eu via o aluno lá 
do, do, do, do, da sexta série fazendo ..., ele nunca fala, nunca fala, ele tem medo de 
falar, ele não lê, quando ele abre a boca, ‘ah, o viado falou, ah o viado tem língua’...” 
(Grupo focal com professores(as)). 
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Confirmando a percepção acima, Assis et al. afirmam que “apelidos como 

boiola, bicha, viado, sapatão, são formas de violência de gênero” (ASSIS et al., 

2010, p. 137). 

Por outro lado, também transpareceu nos discursos a falta da percepção da 

existência de homofobia nas escolas, ou a percepção de que o preconceito e a 

agressão verbal contra pessoas LGBT não têm muita significância:  

 
“Porque eu não sei, que eu tenho mais de trinta e cinco anos de carreira, e não 
lembro em nenhuma parte desse caminho, que a gente teve que sentar a nível de 
escola com esse tipo de problema, resolver essas questões, abordando esse tema” 
(Grupo focal com professores(as)). 
  
 
“Nunca houve, não tem essa discriminação... nunca precisei resolver nenhum caso, 
nenhum conflito de, por causa da diferença de gênero” (Autoridade). 

 
 

“Sinceramente ou tô alienada dos meus alunos, ou eu não tô, né, ou não acontece 
nada aqui não, a questão de preconceito, de exclusão...” (Autoridade). 

 
 

“Entrevistador(a): Já ocorreu algum caso, alguma situação de homofobia nessa 
escola? 
- Só aquele preconceitozinho básico que eu comentei. 
Entrevistador(a): O que você quis dizer? 
- Não mas não é homofobia. 
- Não, não. 
- Não chega a ser uma homofobia. 
- Homofobia nunca ocorreu aqui não. 
- Por isso que eu falei, de forma leve e de distanciamento. 
- Eu não vi caso de homofobia aqui não. 
- Porque você não tava aqui na época. 
Entrevistador(a): Distanciamento como? Me explica melhor isso. 
- Vamos falar assim isolamento, quando você fica lá, você não faz parte do nosso 
grupo. 
[...] 
- ... mas não houve assim problema, agressão, coisas assim, era só na oralidade” 
(Grupo focal com professores(as)) 
 
 
“Dentro da escola com relação à violência, não acontece, tá, dentro da escola não 
acontece. Acontece só essa exposição e aquela apontadinha com o dedo ‘aí, porque 
é o fulano’” (Autoridade). 
 
 
“Não sei se chega a ser homofobia mas nessa mesma sexta série, tem um menino lá 
‘agora, é a purpurina que vai falar’ não sei se...  ‘agora vai ter monte de purpurina’. 
Não sei se chega a ser homofobia isso” (Grupo focal com professores(as)). 
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Neste sentido, Abramovay et al. consideram que “muitas expressões de 

preconceitos e discriminações em torno do sexual tendem a ser naturalizadas, até 

prestigiadas e não entendidas necessariamente como violência” (ABRAMOVAY; 

CASTRO; SILVA, 2004, p. 278). 

Adams et al. corroboram esta constatação, afirmando que “homophobic 

bullying is not always taken as seriously as other forms of bullying by teachers, even 

being seen as a ‘natural’ reaction of young men”58 (ADAMS; COX; DUNSTAN, 2004, 

p. 259).  

Além da falta de percepção da existência da homofobia, também se fez 

presente nas discussões a percepção de que não é algo sério, que é uma 

‘brincadeira’ e que quem é alvo aceita: 

 
“... quando acontece lá que, que acontece alguma... coisa, ‘eh, seu viado, seu, seu , 
seu isso e aquilo’, tem seus xingamentos, tem aquela coisa, mas eles no, no, no 
fundo eles, eles assim, vão mais pro lado da, da brincadeira. Ofende, lógico que 
ofende, mas eles vão mais pro lado da brincadeira, pra, pra xingar mesmo, mas eles 
aceitam...” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

Recorrendo novamente a Abramovay et al., as pesquisadoras afirmam que 

“muitos professores desempenham uma conivência não assumida com 

discriminações e preconceitos em relação a homossexuais, ao considerarem que 

expressões de conotação negativa em relação a esses seriam brincadeiras, coisas 

sem importância” (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p. 289, grifos da autora). 

Por sua vez, Joca – além de também ter observado a questão da brincadeira – 

coloca que se trata de uma banalização: “a hegemonia de valores, crenças e 

costumes sexistas e homofóbicos de maneira a naturalizar e banalizar as 

manifestações homofóbicas vistas, geralmente, como brincadeiras (JOCA, 2008, p. 

171-172).    

 

 
4.1.3   Homofobia – Atitudes na escola 
 

Esta seção visa a analisar tanto atitudes da escola diante de situações de 

discriminação contra pessoas LGBT, como atitudes homofóbicas que surgem na 

escola. 

                                                             
58

 O bullying homofóbico nem sempre é levado tão a sério quanto outras formas de bullying pelos 
professores, até sendo visto como uma reação ‘natural’ dos adolescentes. 
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4.1.3.1  Atitudes da escola frente a atitudes discriminatórias  
 
 

Uma das atitudes que apareceu na análise das transcrições não foi da escola 

propriamente dita, mas sim de determinados(as) professores(as) no sentido de 

colocar uma percebida obrigação de reagir diante de situações discriminatórias 

acima de convicções pessoais possivelmente contrárias à diversidade sexual: 

 
“Às vezes isso, é, o trabalho que a gente faz em sala, perpassa pela nossa própria 
postura, e visão de mundo... então alguns de nós têm uma visão mais aberta, mais 
tranquila pra lidar com isso, outros têm a própria sexualidade como, como empeci, 
empecilho, ou dificuldade, como tabu, né” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 

O exemplo encontrado foi a necessidade de intervir num caso de violência 

sexual: 

 
“Por exemplo, esse aluno que eu tive, homossexual assumido, ele, e, era de um, de 
uma outra escola, é, ele, a gente é, o, os inspetores já sabiam, então ficavam no 
banheiro, mas às vezes não tinha como, que eles tinham que acudir outra coisa, mas 
alguém tinha que acudir, os meninos faziam fila no banheiro pra estuprá-lo, e ele era 
assumido, ali, e tal, todo mundo sabia, mais eles faziam fila, por, pela 
maldade...isso... maldade, sabe, ‘já que você gosta então é isso que você vai ter...’ 
sabe é, a, a, a a gente teve que acudir, foram algumas vezes, nós tínhamos que 
acudir...” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 

Por outro lado, também apareceu a atitude de não agir diante de uma 

percebida situação de agressão verbal: 

 
“- Agressão existe, existe, por exemplo, chamou um dos meninos de Bambi, o 
apelido dele é Bambi. 
[...] 
- Eu achei bunitinho, mas o menino não se incomoda com isso. 
[...] 
Entrevistador(a): E como que você s sentiu diante disso? 
- Eu senti que o menino tava sendo violentado ali né, mas como ele aceitou não sou 
eu que vou criar polêmica” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 
4.1.3.2  Atitudes homofóbicas na escola  
 
 

Entre as atitudes homofóbicas mais recorrentes nas falas das pessoas tem-se 

novamente a busca pela causa das sexualidades diferentes da heterossexual – a 
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partir de uma visão de que são erradas, a noção de que são algo que é preciso 

corrigir, a convicção religiosa de que essas sexualidades são antinaturais, a opinião 

de que tratam-se de doença, xingamentos e vocabulário discriminatórios, a 

manutenção do status quo heteronormativo e discursos que reafirmam o 

preconceito, entre outras atitudes.   

 
 
“Agora uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que eu sempre tive e que eu 
gostaria de aprofundar um estudo pra saber se realmente é genético ou não, ou não, 
porque em alguns casos a gente verifica que é genético, é hormônio que de repente 
possa ter tratamento ou não possa fazer. 
[...] 
Mas aí vem aquele menino que é viadinho ou aquela menina bem máscula que é 
visível, agora tem uns que vão por opção e nunca tem, você nunca viu, já viu ex 
viado, ex lésbica, não. 
[...] 
Mas eu gostaria muito de saber isso, se é genético, se é sem-vergonhice, o que que 
é, se é carência” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Hipoteticamente então, se travesti viesse pra escola poderia 
frequentar a escola? 
- ... se não vir para a escola pra fazer um show, né, se ele vem para estudar” (Grupo 
focal com professores(as)). 
 
 

Em relação à atitude de que seja “sem-vergonhice” e quem pode ou não 

frequentar a escola, Seffner traz uma discussão interessante ligada a um tema 

central desta tese, que é a questão da inclusão dos(das) estudantes LGBT: 

 
Mas quando se trata de assegurar a inclusão de travestis, jovens gueis e 
jovens lésbicas, a discussão muda de figura, e aparecem outras questões, 
habitualmente ligadas às concepções que os professores e as professoras 
têm acerca dessas orientações sexuais. Para algumas professoras, a aluna 
lésbica é uma “sem-vergonha”, e o jovem guei um “abusador” em potencial. 
E não merecem ser incluídos. Eles deveriam primeiro mudar de 
comportamento, para então serem incluídos. O fato revela um pensamento 
de fundo que articula as noções de quem merece ser incluído, e quem não 
merece (SEFFNER, 2009, p. 127). 

 
 

Esta linha de raciocínio, de que a aparência ou o comportamento destoantes 

do convencionalmente aceitos de alguma forma justificam atitudes de exclusão, bem 

como a tentativa de explicar a causa da homossexualidade, também se encontra 

refletida nas falas a seguir: 
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“Lá no outro colégio tinha [professores LGBT], era o que mais tinha. Inclusive eu 
tenho uma amiga, um casal de amigas que adotaram um casal de filhos. Elas são 
assumidas e tudo e não eram, foi frustração, uma foi noiva e a outra foi separada. 
[...] 
- Porque elas não acharam homem aí elas pegaram mulher né. 
[...] 
- Uma era noiva e a outra era separada. Então frustraram, se encontraram” (Grupo 
focal com professores(as)).  
 
 

“Mas também tem o gay e a bicha, né? O gay é aquele que já nasceu, que é e tudo. 
Agora, a bicha louca já é desmunhecada, ela quer ser a estrela, ‘ai, ai, ai, ai’.  
[..]. 
Agora, bicha louca ela é muito... 
- Espaventada. 
- Espaventada ‘ai, que não sei o quê, que não sei o quê’. Ela quer se mostrar. O gay, 
não. O gay é ‘eu sou e não tenho que mostrar pra ninguém, provar pra ninguém que 
eu sou’. A bicha não, a bicha ela tem que ser, tem até uma piadinha até delas né. 
[...] 
- Eu tive um caso desse, daí ele tava saindo do limite, ele tava saindo dos padrões 
normais, daí foi chamado, foi falado pra ele ‘olha, independente da sua vida lá fora 
nós não podemos aceitar isso’ que daí ele tava a verdadeira bicha que eu falo, não 
era o gay, era a bicha que ia virar um travesti mais deslumbrado” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

A última fala, “não podemos aceitar isso”, demonstra uma prática de 

repressão a estudantes LGBT que são mais visíveis na escola, assim como a 

tendência associada de invisibilizar a diversidade sexual e promover a 

heteronormatividade.  

Quanto a estas expressões que estabelecem uma distinção entre “nós e 

eles”, imbuídas de terminologias e atitudes depreciativas e críticas, com afirmação 

do que é certo e errado, Silva fornece as seguintes considerações: 

 
A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 
operações de incluir e de excluir. Como vimos, dizer “o que somos” também 
quer dizer “o que não somos”. A identidade e a diferença se traduzem, 
assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, 
sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade 
significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica 
dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte 
separação entre “nós” e “eles”. Essa demarcação de fronteiras, essa 
separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam 
relações de poder. (SILVA, 2000, p. 82). 

 
 

“Dá vontade de dar uma sacudida, perguntar ‘é isso que você quer? Tua mãe acha o 
que?’ Tentar dar um rumo na vida dessa criatura e falar assim ‘ó, agora você se 
coloca no seu lugar. Se [é] isso que você quer, então se dá o respeito pra ninguém 
mais fica te chamando de purpurina’ ... Porque se ele quer seguir a linha de ser 
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homossexual, mas que seja alguém que seja respeitável” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Luís Palhano Loiola aponta para um dos efeitos desta vontade de padronizar os 

comportamentos sobre a vivência de quem não se enquadra:  

 

a máxima da heterossexualidade tem corroído a nossa sociedade em 
preconceitos construídos e conduzidos no decorrer da história da 
humanidade, que se multiplicam eliminando as possibilidades de felicidade 
dos gays, das lésbicas, das travestis e dos bissexuais, a partir de sua 
classificação em ‘anormais’ (LOIOLA, 2006, p. 23). 

 
 
“- Cargas opostas se repelem e cargas diferentes se atrai. Isso é física. Isso é 
química, né? Não é o que acontece dentro de um átomo, né? + e - se atraem e + 
com + tchau, - com - tchau.  
- É um preconceito natural 
... 
- É o conceito natural, toda sociedade humana é baseada nesse conceito social por 
quê? Porque a base da construção social é sempre a procriação e pra que haja 
procriação você precisa ter dois gêneros diferentes, masculino e feminino. A partir do 
momento que essa lei natural é invertida ou é contraposta a uma lei natural, há a 
reação natural das pessoas que estão, que acreditam que dentro dessa lei exista o 
equilíbrio” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

A respeito destas afirmações, Lionço e Diniz apontam que:  

 

enquanto não se reconhece a diversidade sexual, no entanto, a 
heterossexualidade é reiteradamente afirmada na dinâmica das relações 
sociais, nas concepções de família e conjugalidade ou na explicação 
biológica e naturalizada da relação sexual como o encontro dos corpos com 
efeitos procriativos (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 11-12).  

 

Por sua vez, Louro discute a questão do que seria “natural”:  

 

ora, se a identidade heterossexual fosse, efetivamente, natural (e, em 
contrapartida, a identidade homossexual fosse ilegítima, artificial, não 
natural), por que haveria a necessidade de tanto empenho para garanti-la? 
Por que ‘vigiar’ para que os alunos e alunas não ‘resvalem’ para uma 
identidade ‘desviante’? (LOURO, 2008, p. 81). 

 
 
“- É muitas igrejas que condenam o homossexualismo que está na Bíblia, no Novo 
Testamento. 
- Não é natural. 
- Se não me engano é o apóstolo Paulo, né, que falou do homossexualismo, né, a 
depravação contra os princípios de Deus, né. 
- Ou então é sem-vergonhice isso, né. 
... 
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- Não é natural, porque o homem nasceu pra mulher e  a mulher nasceu pro homem. 
... 
- Tanto pra garantir a espécie, né” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Um texto encontrado num dos cadernos do curso Gênero e Sexualidade na 

Escola aponta para a postura que o(a) profissional de educação deve procurar 

manter diante da diversidade, reafirmando o posicionamento do(da) professor(a) no 

item anterior quanto ao “trabalho perpassar pela nossa própria postura”: 

  

O Estado laico implica a obrigação dos(as) professores(as) em desenvolver 
um processo de reflexão e reflexividade. As convicções sobre o que é certo 
ou errado devem ser consideradas no espaço privado e familiar, pois as 
verdades de alguns não valem para o conjunto da sociedade. Conviver 
bem, em um espaço social com distintas visões de mundo e valores, 
diversos modos de avaliação do que é correto e adequado, significa ser 
capaz de levar em conta as diversidades (GÊNERO, 2007, p. 30). 

 
 

Nas falas dos(das) professores(as) acima, no entanto, não há esta separação 

entre convicções pessoais e a manutenção de uma postura de imparcialidade 

durante a atuação profissional. 

Atitudes e práticas semelhantes, acrescidas de violência, encontram-se 

também nas falas dos(das) estudantes: 

 
 
“Tem um garoto na nossa sala. ele não é. A gente tem certeza que ele não é porque 
ele já falou pra mim que gosta de outra garota. Mas todo mundo fala ‘ah sua 
bichinha’. Batem nele, ficam xingando... Mas ele não é. Todo mundo fala ‘ah você é 
bichinha’ com violência. 
Entrevistador(a): Isso é comum? 
- É.  
- Sim, bastante” (Grupo focal com estudantes). 
 

 
Sobre este e outros exemplos de termos depreciativos encontrados nesta 

seção para descrever as pessoas LGBT, Abramovay et al. apontam que: 

 

a recorrência da linguagem pejorativa é comum nas violências contra 
homossexuais. É importante destacar a linguagem porque por ela se 
apresenta visões de mundo, representações e também a nomeação do 
outro por formas negativas ou contrárias à sua vontade, com o intuito de 
humilhar, discriminar, ofender, ignorar, isolar, tiranizar e ameaçar 
(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p. 286).  

 

Por exemplo: 
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“Eu fiz pedagogia em (outra cidade) e tinha um professor de (ininteligível) que ia 
daqui, de terno e gravata, machão, eram dois. Cheguei aqui, descobri que era uma 
tremenda bichona, bem assim, como foi falado pra mim” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Quanto à naturalidade com que se emprega o termo “bichona”, Borrillo 

observa que: “enquanto o racismo, o antissemitismo, a misoginia ou a xenofobia são 

formalmente condenados pelas instituições, a homofobia continua a ser considerada 

uma opinião aceitável” (BORRILLO, 2009, p. 33), constatação esta que se faz 

presente tanto no vocabulário dos(das) estudantes quanto dos(das) professores, 

como se pode observar nos exemplos a seguir: 

 
 
“O irmão do meu professor de capoeira, ele é viado. 
[...] 
Eu tenho duas tias minhas que são sapatonas. 
[...] 
- Tem um traveco na minha rua lá” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
 
“Entrevistador(a): Travestis frequentam essa escola ou não? 
[...] 
- Graças a Deus não. 
- Ah, na frente já passou umas bicha aí indo lá pra (ininteligível) 
- (risos)” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“- Um dia eu confundi uma mulher que era homem, igualzinho a uma mulher 
[...] 
- Eu falei ‘olha que mulher bonita passando’. 
- E o pior é isso né, que tem homem, tem mulher, que são a coisa mais linda e 
quando você olha, ou é biba ou é... 
- Eu percebi que era homem porque a minha amiga que falou. 
Entrevistador(a): O que que é biba? 
- É viado. 
- É viado. 
- Viado. 
- Mesma coisa. 
- Ou Richarlyson59.  
- E o pior é isso, tipo, que você, que aquela pessoa mais bonitinha que você acha, 
que você sai no shopping até com seu namorado, que o seu namorado te dá assim 
um tabefe assim na cabeça, acha que é uma pessoa linda, maravilhosa e quando 
você vai descobrir é biba. 
- Meu primo tava contando que um amigo dele pegou uma bicha numa festa lá, só 
que não parecia né, tomava hormônio pra ficar parecendo mulher. 

                                                             
59

 Richarlyson é um jogador de futebol, tachado de ser homossexual. 
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- Falou que o amigo dele pegou a mulher, tal né. 
- Daí naquela hora de ir lá pro quarto lá, daí ele colocou a mão lá, naquele lugar, e 
viu que tinha bola. 
- (risos) 
- Daí ele falou ‘suma daqui sua bichona’, quase bateu na bicha. 
- (risos) 
- É. 
- E a bicha teve que vazar. O [nome] falou que o amigo dele fez isso, com a bicha” 
(Grupo focal com estudantes). 

 

 
“- Eu tive um problema com um aluno. Ele era um homem e tinha o nome dele lá de 
homem na chamada e ele vinha vestido de mulher. Só que acontecia, na hora de 
fazer a chamada, ai é, bom, eu optava pela questão de número né... Mas e quando 
você tinha que citar o nome, ê, ele não aceitava, tinha que ser o nome dele, que ele 
tava usando, como é, aquela outra pessoa que ele, que ele se colocou, e ele tinha 
dificuldade por que os professores tinham... 
... 
O número vinte e quatro, já tem o preconceito em cima. 
- Sim 
- No jogo do bicho o vinte e quatro é veado 
- Ninguém quer ser o vinte e quatro 
- Viado, viado... 
- É, viado é vinte e quatro” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 

Com relação a estes relatos e estas expressões de opiniões sobre travestis e 

transexuais, Lionço e Diniz observam que eles(elas) 

 

são especialmente vulneráveis à exclusão do espaço escolar, o que 
repercute negativamente em suas oportunidades sociais e profissionais, 
tendo como consequência o reforço de estereótipos que os estigmatizam: é 
o caso da prostituição, que, embora associada em termos essencialistas à 
condição dessas pessoas, resulta da exclusão escolar e familiar (LIONÇO; 
DINIZ, 2009c, p. 11-12). 

 

No entanto, dentro do espectro das manifestações da diversidade sexual, 

também surgem atitudes essencialmente preconceituosas em relação às lésbicas:  

 
 
 “- E agora uma pergunta que não quer calar. Normalmente as lésbicas elas têm uma 
tendência feminina e a masculina. São raras as vezes que a gente encontra duas 
mulheres ditas bonitas que se assumem, porque normalmente uma delas é... 
- Masculinizadas né. 
- Exatamente. 
- É o ativo e o passivo. 
- Não, ela simplesmente, ela pega a figura feminina, estraçalha, se torna barriguda 
como um homem bebedor de cerveja, cabelo curto, aquele andar todo, e eu acho 
que não há necessidade, você não precisa mudar tua essência feminina só porque 
você faz o papel passivo como disse a [nome da professora] e não ativo” (Grupo 
focal com professores(as)). 
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Segundo Abramovay et al., “as características apontadas como estimuladoras 

de atitudes homofóbicas se referem, normalmente, às maneiras de agir e aos 

objetos considerados próprios ao universo do gênero oposto” (ABRAMOVAY; 

CUNHA; CALAF, 2009, p. 197-198), como também exemplificado na seguinte fala: 

 
 
“Gay, lésbica não tem problema não, o problema é travesti. Problema no sentido 
assim que constrange, travesti constrange. É o único problema. Eu acho assim que 
tem alguns que são muito debochados” (Grupo focal com professores(as)).  
 

 

Na opinião de Peres, 

 

a partir da exclusão familiar e da vizinhança, as relações estabelecidas 
entre travestis, transexuais e transgêneros e a escola também se mostram 
bastante prejudicadas. A escola apresenta muita dificuldade no trato da 
orientação sexual e de identidade de gênero, mostrando-se muitas vezes 
insegura e perdida diante das cenas que não estão presentes em seus 
manuais (PERES, 2009, p. 245).  

 

A dificuldade, ou até a recusa, em aceitar a orientação sexual e/ou a 

identidade de gênero diferentes das convencionalmente estabelecidas se manifesta 

no seguinte exemplo: 

 
“a criança é criada com padrão... Homem, mulher, o pai cria sua filha pra quê? Pra 
ele levar no altar, pra casar, pra ter seus filhos, pra ter seus netos, a mãe cria, né, o 
pai cria seu filho homem, pra quê? Pra ter uma mulher bonita do seu lado, que o 
conduz, que o encaminha, que dê filhos, que tenham netos. Isso é o padrão, não 
adianta... é... mas fomos criados assim...  é bem isso, nós fomos todos criados 
assim... eu fui criada assim... 
- E lhe, eu não tenho vergonha de dizer, se isso é medieval, eu sou medieval... 
porque eu fui criada assim... e criei meus filhos pra isso, se... é... eu, ah sofre muito, 
se eu tivesse um filho, uma filha...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Roger Raupp Rios traz considerações relevantes quanto a este ponto de vista:  
 
 

O heterossexismo originou-se e se alimenta de várias ideologias. Sem 
esquecer das cosmovisões religiosas e das visões de mundo da 
Antiguidade greco-romana, Borrillo (2000) fornece um sumário deste amplo 
e complexo quadro, referindo-se a quatro discursos homofóbicos: a 
“homofobia antropológica”, a “homofobia liberal”, a “homofobia stalinista” e a 
“homofobia nazista”. [Especificamente,] a homofobia antropológica, por 
fundar-se na crença de que a evolução das sociedades caminha rumo à 
consagração da conjugalidade heterossexual monogâmica, vê na 
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homossexualidade o risco e a manifestação da desintegração da sociedade 
e da civilização (RIOS, 2009, p. 63). 

 
 

Na fala a seguir, surge a percepção de que os valores tradicionais estão 

sendo chacoalhados pela visibilização da homossexualidade nos meios de 

comunicação de massa, ao mesmo tempo que a visão da suposta “anormalidade” da 

homossexualidade se extrapola e a conceitua como doença: 

  

“- Mas agora a mídia tá trabalhando muito com isso. 
- É, agora sim, mas há uns tempos atrás era... 
- Os autores eu acho que eles tão pegando assim casos polêmicos. 
- Com racismo e com homossexualismo. 
- Exatamente, doença, homossexualismo” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Em relação à percepção de que a homossexualidade seja doença, reforçada 

pelo uso de sufixo “ismo”, Rios aponta que  

 

no horizonte contemporâneo do combate ao preconceito e à discriminação, 
diversamente do que ocorre com o anti-semitismo, o racismo ou o sexismo, 
ainda persistem posturas que pretendem atribuir à homossexualidade 
caráter doentio ou, ao menos, condição de desenvolvimento inferior à 
heterossexualidade (Ibid., p. 61). 

 

A pesquisa Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: intolerância e respeito 

às diferenças sexuais, realizada em parceria pela Fundação Perseu Abramo e a 

alemã Rosa Luxemburg Stiftung em 2008, encontrou os seguintes dados, que vêm 

ao encontro do que foi exposto nesta seção: 

 

“[os entrevistados] dizem não gostar de encontrar: 

 transexuais 24% (10% de repulsa/ ódio, 14% de antipatia) 

 travestis 22% (respectivamente 9% e 13%) 

 lésbicas 20% (8% e 12%) 

 gays e bissexuais 19% cada (ambos 8% e 11%)” (VENTURI, 2009). 
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4.1.4   Homofobia – Práticas da Escola  
 

 

Esta seção aborda as práticas relatadas quanto ao enfrentamento da 

homofobia na escola e também em relação a práticas homofóbicas que ocorrem na 

escola. 

 

 

4.1.4.1   Práticas da escola frente a atitudes discriminatórias  
 
 

Nos relatos apareceram divergências. Por um lado, houve afirmações de que 

as escolas não têm uma prática frente a atitudes discriminatórias contra pessoas 

LGBT, prevalecendo a política de “fazer vistas grossas” e não fazer nada, ou fazer o 

mínimo, não para combater a homofobia, mas para manter a ordem.  

Por outro lado, foram dados exemplos de ações concretas para conter a 

discriminação, às vezes direcionadas à escola como um todo, mas na maioria das 

vezes foram citadas ações pontuais. 

No que diz respeito à falta de práticas para combater a homofobia, alguns 

exemplos incluem: 

 
“Entrevistador(a): Vocês acham que a escola contribui pra aumentar, pra diminuir ou 
ela é omissa em relação a essa homofobia? 
- Eu acho que é omissa. 
- Totalmente omissa” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 
“É muito comum e não é trabalhado, é comum, mais comum do que a gente imagina, 
porque antes era mais camuflado, agora começou a aparecer, não que tenha mais 
do que antes né, é que a gente não fala [...] na sala dos professores a gente quase 
não comenta sobre isso, sobre as opções sexuais, é um tabu ainda embora seje tão 
bem mais avançado, mais ainda é muito fechado ainda...” (Autoridade). 
 
 
“... então da homofobia... [...] talvez ela seja um pouco maior, porque a gente não 
converse, porque a gente não aborde esse assunto na sala [...]” (Grupo focal 
professores(as)). 
 
 

Nos dois últimos relatos, coloca-se que o assunto da homofobia não é tratado 

nem entre o corpo docente e nem com os(as) estudantes na sala de aula, 

caracterizando um silenciamento, tema este que permeia todo este capítulo.  
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“O preconceito é você não conhecer... Os professores não conhecem. Às vezes os 
professores fazem vistas grossas em situações que tão ali, é muito mais fácil, ‘ah, eu 
vou ignorar essa situação, porque, ah, eu não preciso conversar, eu não preciso 
trabalhar esse assunto’” (Autoridade). 
 
 
“[Os professores] passam um pano grosso por cima, um paninho quente pra abafar a 
situação, tá? Eles acabam não expondo o aluno, mas também não ficam do lado do 
aluno. Ficam em cima do muro ali, não vão pra lá, nem vêm pra cá. Então, é uma 
questão ainda que, volto a falar, preconceito. Maldito preconceito” (Autoridade) 
 
 
“Entrevistador(a): Quando acontecem essas piadas com gays, lésbicas, qual..o que 
que é feito na escola? 
Entrevistado(a) – Eu acho que não é feito nada... tenho impressão que acontece e 
passa” (Autoridade). 
 
 

Em relação a estas e outras formas de silenciamento diante da discriminação, 

Junqueira afirma que 

 

tratamentos preconceituosos, medidas discriminatórias, ofensas, 
constrangimentos, ameaças e agressões físicas ou verbais têm sido uma 
constante na vida escolar e profissional de jovens e adultos LGBT. Essas 
pessoas veem-se desde cedo às voltas com uma ‘pedagogia do insulto’, 
constituída de piadas, brincadeiras, jogos, apelidos, insinuações e 
expressões desqualificantes – poderosos mecanismos de silenciamento e 
de dominação simbólica (JUNQUEIRA, 2009b, p. 167). 

 

Outras razões relatadas pelo não enfrentamento da homofobia na escola 

incluem a sobrecarga e a falta de tempo. 

 
“- Em nenhuma das disciplinas vai acabar sendo priorizado... por conta já, das leis 
federais, que compõem a, a distribuição de, de, de, de disciplina, dos currículos, que 
vem, eles... praticamente são uma grande, eles são realmente a maior barreira...  
- É muito apertado... 
[...] 
... é uma sobrecarga...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“- Na verdade a escola ignora porque ela não quer trazer mais essa questão [a 
homofobia] pra resolver. 
- Mais problemas. 
- Porque na verdade todo mundo joga pra escola, a escola é redentora do mundo, a 
escola tem que resolver o problema do mundo, se tem fome o problema tem que ser 
resolvido na escola, então vamos dá bolsa-família que tá relacionada à  frequência 
na escola, se tem violência vamos resolver isso na escola porque a escola tá ficando 
violenta, é tudo escola, tudo escola”  (Grupo focal com professores(as)). 
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“E a gente vai muito pela matéria que você tem que dá e que já tá super atrasada, tá 
embaralhando tudo, com essas reposições60 a gente tá correndo muito com a 
matéria, então a gente não tem esse tempo hábil pra falar exatamente disso” (Grupo 
Focal com professores(as)). 
 
 

Nesta questão da escola aparentemente ter justificativas ou resistências por 

não querer ter um trabalho sistemático de enfrentamento da homofobia, Seffner 

observa que 

 

em parte, o professor precisa ser ‘convencido’ de que a inclusão é boa. No 
geral, para ele, ela não é boa, ela é fonte de problemas intermináveis. É 
necessário estudo, paciência, debates, reflexões sobre o atual momento 
político e educacional brasileiro para que nós, professores, possamos 
perceber a riqueza da diversidade em sala de aula, sob todos os aspectos, 
e particularmente na questão da diversidade sexual (SEFFNER, 2009, p. 
131). 

 
 

Em contraponto aos relatos da falta de esforços contra a discriminação contra 

LGBT, também foram relatados casos de ações específicas que de alguma forma 

tinham a intenção de lidar com esta situação:  

 
“Sempre que acontece alguma coisa, em relação a qualquer assunto discriminatório 
e... existem professores que interferem, existe professores que não estão nem aí, 
mas existem professores que interferem e se a gente sabe, se a direção sabe, se a 
equipe pedagógica sabe, ela chama e faz todo um trabalho” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Na sua opinião a escola está contribuindo pra aumentar isso, ou tá 
contribuindo pra diminuir ou ela é neutra em relação a esse problema da homofobia? 
Entrevistado(a): Nós estamos tentando diminuir. 
Entrevistador(a): Como? 
Entrevistado(a): Na base da orientação, na base da, de palestras com pessoas 
especializadas, com a diversidade, com pessoas que já, que são, que vêm aqui, 
conversam com os alunos” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): E com relação a, por exemplo, gays, lésbicas, travestis, 
transexuais e bissexuais, esse tema é tratado? 
- Eu acho que de forma pessoal, o que eu quero dizer com isso. O professor, quando 
surge a necessidade e quando ele se sente à vontade pra fazer ele faz, mas não é 
uma forma sistemática. Não é uma questão que é colocada inclusive no currículo” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 

                                                             
60

 A pesquisa foi realizada no último trimestre de 2009, em seguida ao surto da Influenza A H1N1 
(gripe suína). Durante o surto as escolas haviam permanecido fechadas, resultado no acúmulo de 
matérias a serem dadas.  



168 

 

 
 

“Nós temos um aluno que é deficiente visual e que sempre tinha um menino, que 
desde a quinta série eles eram muito amigos. Então sempre esse rapaz ele auxiliava 
o deficiente, né? E esse ano ele parou. Então a gente chamou pra saber por que ele 
não tava mais; e daí ele falou que ele vinha sendo motivo de chacota entre os 
colegas, ‘ah, namoradinho’. Tanto que teve que ser feito um trabalho com toda a 
turma pra ele poder voltar a auxiliar o colega” (Autoridade). 
 
 
“Apareceu uma situação no ano retrasado de um aluno de quinta série, que agora ele 
tá na sétima, na sala de aula aqui. Os meninos começaram a chamar ele de gay, que 
ele era gay, que ele era gay. Aí ele veio falar comigo aí eu tive que ter uma conversa 
com a turma, aí eu falei assim ‘gente, se ele é gay ou não é gay isso é problema 
dele, vocês têm que respeitar ele como um coleguinha, se ele disse que é ou não é, 
isso não me interessa, ele é aluno e vocês têm que respeitar né?’” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“...embora [os professores] intervenham, embora as pessoas porque entendem que 
não é correto, mas no fundo essa intervenção ela se dá no espaço, como é que eu 
vou dizer...é pra manter a ordem da escola, mais do que pra discutir o assunto... é 
uma intervenção mais pra manter a ordem do que pra trazer o problema pra 
discussão” (Autoridade).  
 
 
“...o menino tava lá, perdido, né, então, e a turma pega muito no pé dele... nossa, ‘e 
desse jeito vocês tão fazendo isso, que tão falando’, o tal do bullying, ‘vocês não 
podem fazer isso com o menino’, que ninguém tem nada com a opção sexual dos 
outros, né, e, e, e, a gente não consegue encaminhar... eu fico muito ansiosa com 
isso, porque eu não sei como encaminhar, eu quero preservar a, a, o menino, aí os 
outros dizem que eu estou defendendo, que eu sou a favor” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“Eu tive uma vez um aluno, todo travesti, e eu nunca sabia se eu chamava de ele, se 
eu chamava de ela, e, ai como o nome tava na chamada masculino, eu chamava por 
ele... e ele me respondia, sem problema nenhum e nunca falou nada, ai uma vez 
discutindo um assunto (...). Falei ‘veja, veja o que ela disse’. Quando eu falei ‘ela’ a 
turma caiu na risada, e eu olhei pra ele, e pensei, e, e quando eu ia pedi desculpas, 
aí ele falou assim ‘Ai professora, eu fico honrada da senhora me chama assim de 
ela’” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

O que se percebe nestes relatos é que a maioria se refere a ações tomadas 

para resolver situações pontuais e não ações que representam uma política 

estabelecida de enfrentamento da homofobia.  
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4.1.4.2   Práticas homofóbicas na escola  
 
 

A situação encontrada na seção anterior, da falta de uma política 

estabelecida, leva inevitavelmente aos acontecimentos descritos nos relatos a 

seguir:   

 
“Um amigo do amigo, ele estudava lá e ele era mais, ele demonstrava, sim. Ele 
apanhava todo dia. Todo dia que ele chegava no colégio apanhava. 
Entrevistador(a): Apanhava de quem? 
- de um grupinho de piá. 
Entrevistador(a): dentro da escola? 
- Dentro da escola” (Grupo focal com estudantes) 
 
 

Na pesquisa Revelando tramas, descobrindo segredos, Abramovay et al. 

afirmam que 

 

o tipo de discriminação mais visto pelos alunos e alunas no cotidiano da 
escola é referente a ser ou parecer homossexual. Mais da metade (63,1%) 
dos jovens estudantes do Distrito Federal alega já ter visto pessoas tidas 
como homossexuais sofrerem preconceito. Os professores confirmam a 
presença de discriminação contra homossexuais. Mais da metade dos 
professores disse já ter presenciado cenas discriminatórias contra 
homossexuais nas escolas (56,5%) (ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2009, 
p. 193). 

 
 
“- tem salas que não deixava nem entrar o garoto...  tipo assim, eles descobriram um 
dia, depois no outro dia os piá cercava não deixava o garoto entrar na sala. Só 
entrava com a professora. Enquanto a professora não vinha ele não entrava na sala” 
(Grupo focal com estudantes). 
 
 

Este relato recorda Carvalho et al., que afirmam que: “também podemos 

constatar, com base na nossa experiência profissional, que a nossa cultura escolar é 

marcadamente homofóbica” (CARVALHO et al., 2010, p. 260). 

A repressão homofóbica ocorre não somente por parte dos(das) estudantes, 

como também nas ações dos(das) professores(as), como o seguinte exemplo: 

 
 
“Porque ele tava se maquiando no banheiro das meninas. Ele tava indo no banheiro 
das meninas, ele ia pro banheiro das meninas. Aí ele foi chamado no setor 
pedagógico e foi cortado: ‘não, você é homem, aqui pra nós você tá matriculado 
como um homem e você é um homem, você tem que tomar atitude como homem’” 
(Grupo focal com professores(as)). 
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Com relação a esta prática da escola, Abramovay et al. apontam para 

 

um tipo de violência pouco documentado quando se tem referência a 
escola, a homofobia, o tratamento preconceituoso, as discriminações 
sofridas por jovens tidos como homossexuais, sendo que, muitas vezes, os 
professores não apenas silenciam, mas colaboram ativamente na 
reprodução de tal violência (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p. 277-
278). 

 

Carlos Laudari, em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, traz a seguinte 

consideração quanto à onipresença da homofobia: “a homofobia está em todas as 

áreas, parte do professor, do aluno, da família e é reflexo do estereótipo criado na 

sociedade” (DUARTE, 2009, p.7).  
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4.2   PERCEPÇÕES DAS CAUSAS DA HOMOFOBIA  
 
 
 

As principais causas da homofobia apontadas nas discussões tidas nas 

entrevistas e grupos focais incluem fatores como a cultura e a própria família, o 

machismo, o binarismo (homem/mulher), religião, os meios de comunicação e o 

desconhecimento ou a falta de educação pelo respeito à diversidade sexual.  

 
Em relação à cultura e à família, as seguintes falas são ilustrativas: 
 
 
“O medo. Do diferente. [Vem] da cultura, questão da educação... eu acho que é uma 
questão cultural, familiar... Do medo do desconhecido, do medo do diferente...do 
medo que gera o processo de rejeição... É uma questão familiar e cultural, cultural é 
mais abrangente” (Autoridade). 
 
 
“É a questão da sociedade mesmo, que hoje em dia, como eu te falei, veio daquela 
tradição de família, enfim, muitos vêm com aquela postura de família, então já traz 
essa bagagem dentro de casa e acaba tendo essa homofobia” (Autoridade). 
 
 
“Porque, tipo, a pessoa já pensa, pô, se eu sou homem, ele é viado, como que eu 
vou conviver assim no mesmo mundo que ele” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“Então isso é cultural, por isso que, que você acaba gerando algo assim de proibido, 
de maléfico inclusive. Que às vezes dá impressão que ser homossexual é ser 
bandido, é ser do lado errado...” (Autoridade). 
 
 
“Se você for olhar código penal, código de tudo quanto é coisa, não fala só o que é o 
certo, se você não faz o certo, você erra, [é] punido, não é isso? É, aí também é uma 
punição. Opa, você é diferente da, dos outros, tá sendo punido também...” (Grupo 
focal com professores(as)).  
 
 

Percebem-se graduações nestas colocações, que vão desde o núcleo 

familiar, passando pelo entorno cultural e chegando até a institucionalização do 

rechaço a manifestações da sexualidade que não se enquadram na visão 

heteronormativa. 

Incluído nas questões culturais encontra-se o machismo: 
  
 
“Eu acho que os alunos aqui têm um sentimento mais de machismo, né, de achar 
que é, é impossível, né, ter outro, outra existência, ter uma pressão muito grande...” 
(Grupo focal com professores(as)). 
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“Eu acredito que venha um pouco da questão da família já, do machismo, que exista 
já nos seus pais, porque existe muito passado dos pais pros filhos e a gente tá vindo 
de gerações muito fechadas, muito preconceituosas em relação a gays, travestis, 
‘ah, tem que pegar, tem que morrer, cabra safado’...” (Autoridade). 
 
 
“Encontre um amigo teu e dê um beijo no rosto, pronto, são ‘viado’... somos um país 
extremamente machista. Desde pequeno, eu cresci com meu avô dizendo ‘homem 
que é homem não chora’, ‘homem que é homem não leva desaforo pra casa’” 
(Autoridade). 
 
 
“Eu tenho três, três rapazes. Eu levei o caso pra minha casa e disse assim, ‘eu tenho 
um aluno que chegou e perguntou e disse que não sabia, se era, não era 
[homossexual]’. ‘Ah então é, mãe, porque homem que é homem não vai perguntar 
‘será que eu sou homem?’” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Outro fator cultural estreitamente ligado aos anteriores é o binarismo, ou seja, 

a expectativa de que os relacionamentos afetivos e sexuais se deem entre homem e 

mulher e não entre duas pessoas do mesmo sexo: 

 
 
“uma separação de gênero já na nascença, então isso vem culturalmente”. 
(Autoridade). 
 
 
“Nasce a criança, é um menino, é? É. Pra te mostrar olha só, o menino, né. Vem 
aqui, venha ver o pintinho dele... Agora quando é uma menina, ... venha cá, venha, 
venha ver a xexequinha dela aqui, ó, venha ver” (Grupo focal com professores(as)).  
 
 
“É muito cultural, é de berço mesmo, é de berço. Você jamais ouve um pai e... 
admitir quando seus filhos são pequenos principalmente, ele já pensa no futuro do 
seu filho... já ao lado. ‘Oh meu filho, você vai ter uma esposa’. Ou então para 
menina: ‘Você vai ter o teu marido e seus filhos!’ Você jamais vai ouvir um pai falar 
assim: ‘Oh meu filho, você vai ter um companheiro’ ou ‘você vai ter uma 
companheira’” (Autoridade). 
 
 

Com relação à genitália da criança recém-nascida, Bento percebe que já se 

inicia o processo de atribuição de expectativas quanto aos gêneros: “quando se diz 

‘menino/menina’, não se está descrevendo uma situação, mas produzindo 

masculinidades e feminilidades condicionadas ao órgão genital” (BENTO, 2011, p. 

511). 

Louro, se referindo a Derrida, fornece uma explicação sobre o fenômeno do 

binarismo: “conforme Derrida, a lógica ocidental opera, tradicionalmente, através de 
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binarismos: este é um pensamento que elege e fixa como fundante ou como central 

uma ideia, uma entidade ou um sujeito, determinando, a partir desse lugar, a posição 

do ‘outro’, o seu oposto subordinado” (LOURO, 2001. p. 548). Importante nesta 

constatação da autora é o fenômeno da subordinação ou inferiorização de um dos 

lados do par binário, como a mulher em relação ao homem, ou a pessoa homossexual 

em relação à sua contraparte heterossexual.    

Em outra obra, a autora continua a discussão acima, apontando um fator que 

leva a 

 

a concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica 
dicotômica implica um pólo que se contrapõe a outro (portanto uma ideia 
singular de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar 
todos os sujeitos sociais que não se ‘enquadram’ em uma dessas formas’ 
[...] Aqueles homens que se afastam da forma de masculinidade 
hegemônica são considerados diferentes, são representados como o outro 
e, usualmente, experimentam práticas de discriminação ou subordinação 
(LOURO, 2008, p. 34 e 48). 

 

Britzman desenvolve este raciocínio, para estabelecer um binarismo entre 

ignorância e conhecimento em relação à sexualidade. Diz a autora: 

 

se, por exemplo, os(as) jovens e os(as) educadores(as) são ignorantes 
sobre a homossexualidade, é quase certo que eles(elas) também sabem 
pouco sobre a heterossexualidade. [... O] que ocorrerá se lermos a 
ignorância sobre a homossexualidade não apenas como efeito de não se 
conhecer os homossexuais ou como um outro caso de homofobia, mas 
como ignorância sobre a forma como a sexualidade é moldada? 
(BRITZMAN, 1996, p. 91). 

 

Outro fator apontado nas entrevistas como uma causa da homofobia são as 

religiões: 

 
 
“Entrevistador(a): Na sua opinião quais são as causas da homofobia? 
Respondente: O Edir Macedo61 mandar me matar” (Autoridade). 
 
 
“- Esse menino do depilador [...], ele [ininteligível] de gay, daí eu tenho ele no meu 
Orkut, daí eu vi as comunidades dele, tinha várias comunidades gays. Daí de um 
tempo pra cá ele, isso ainda no ano passado, ele veio contar que não era mais gay. 

                                                             
61

 Edir Macedo “é um televangelista, empresário e religioso brasileiro, fundador da Igreja Universal do 
Reino de Deus, e proprietário da Rede Record de Televisão”  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo acesso 17 set. 2011  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Edir_Macedo


174 

 

 
 

- Daí eu vi as comunidades dele de volta e tava lá, eu amo Deus, não sei se 
colocaram na cabeça dele, se tentaram mudar a opção sexual dele” (Grupo focal 
com professores(as)). 
 
 
“Porque tá escrito na Bíblia. Primeiro quem acredita na Bíblia e segundo por causa 
que como que você vai fazer ah, ah (e fez um barulho com as mãos) com um 
homem, com uma mulher, quando que.. 
... E sendo que daí não vai dar pra multiplicar... 
[...] 
- Mulher com mulher... eles podem adotar uma criança que não tem mãe. Em vez de 
ficar só multiplicando, multiplicando, né? ... Ah, eu não sei mais. Que a minha vó fala 
que quando morre, não sei o que e já vai pro inferno” (Grupo focal com estudantes).  

 

 

No quesito religião, a já citada pesquisa a sobre Preconceito e Discriminação 

no Ambiente Escolar revelou que 15,9% dos(das) respondentes católicos(as) e 

19,6% evangélicos(as) concordaram com a frase “Homossexuais não devem 

participar de ambiente escolar de heterossexuais” e que 35,5% dos(das) 

católicos(as) e 40,4% dos(das) evangélicos(as) não aceitam a homossexualidade” 

(MAZZON, 2009b, p. 258). Estes dados servem para referendar as percepções 

relatadas aqui.  

 
 
“[...] quando você começa a ler aquela questão da Grécia e das orgias e tudo mais, lá 
aquilo era normal. Hoje se você fizer isso, é o ó do borogodó [...], até por uma 
questão religiosa [...], por mais que, que o indivíduo não seja cristão, por mais que 
ele não seja da igreja católica, seja de uma, de uma outra religião, quando você 
observa, você, você trava, todo aquele preconceito milenar, que vem na sociedade, 
ele chega em você...” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

Ainda em relação à religião, outra pesquisa, também já mencionada, intitulada 

Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil: Intolerância e respeito às diferenças 

sexuais, traz os seguintes achados: 

 
 

A frase [...] “Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que 
cumpram seu papel e tenham filhos” tem a concordância, em algum grau, 
de 92% (sendo 84% totalmente), contra apenas 5% que discordam; e 
concordam que a “homossexualidade é um pecado contra as leis de Deus” 
66% (58% totalmente), contra 22% que discordam (17% totalmente) –dados 
que revelam o tamanho da colaboração religiosa para a intolerância com a 
diversidade sexual. E a contribuição do discurso médico não fica muito 
distante: 40% concordam (29% totalmente) que “a homossexualidade é uma 
doença que precisa ser tratada” embora 48% discordem (41% totalmente) 
(VENTURI, 2009). 
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Os meios de comunicação também são apontados como uma fonte que 

contribui para difundir valores homofóbicos: 

 
 
“E a televisão infelizmente, por mais que diga dos direitos iguais, respeito à 
diversidade, você olhando detidamente, acaba reforçando outro, outras ideias, outros 
valores” (Autoridade). 
 
 
“Como eu falei, Curitiba é muito conservadora, né. Então se: ‘ah também, menos um 
homossexual’, né, como acontece alguns crimes assim homofóbicos, ou mesmo 
quando eles aparecem lá reclamando que eles apanharam lá no Largo (...) ‘ah 
também, vai procurar, acha’, não sei o que, sabe? Mesmo os próprios órgãos de 
comunicação... Eles fazem uns tipos bem, comentários jocosos, [...] por exemplo, 
quando morre, né, algum homossexual [...], porque [...] coloca qualquer um dentro da 
sua casa, não sei o que, então eles fazem [...] ‘procurou, vai morrer’. Então, aqui tem 
isso sabe, os próprios meios de comunicação, eles fazem esses tipos de 
comentários assim” (Grupo focal com professores(as)). 

 

 

Por último, o desconhecimento e falta de informação também são percebidos 

como fatores que contribuem para a perpetuação da homofobia.  

 

“a não existência de uma educação sexual a, é, não orientação” (Grupo focal com 
professores(as)).   
 
 
“Eu acho que é ignorância... então muita gente que acha, por exemplo... até a própria 
questão da, da aids, por exemplo, ah, se eu conviver com colega que tem aids, então 
eu pego. Então se eu convivo com gay, eu também sou, né? Então, uma espécie 
de... de que as coisas que são defeito. Vai que me passa, vai que me contaminar, vai 
que acontece comigo... isso. Então... você também quer ser bem visto...” (Grupo 
focal com professores(as)).  
 
 
“Quando eu era pequena que a minha irmã um dia me levou né, porque a minha 
também é as amigas dela, ela tem também amiga né.... Eu olhava assim pra ela, eu 
achava estranho ela se vestir de homem né. Daí eu peguei, olhei assim pra ela e 
falei bem assim pra minha irmã, ‘nossa, mas por que que ela é menina e tá, e tá 
vestida com tênis de piá?’ Falei bem assim pra minha irmã. Daí a minha irmã, daí a 
minha irmã pegou e me explicou porque eu ainda não entendia né. Só que achava 
estranho, agora que cresci não, mas não era preconceito, só que eu achava estranho 
porque eu não sabia direito” (Grupo focal com estudantes). 
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Observa-se que há percepções e conhecimentos bastante abrangentes em 

relação às causas da homofobia, mas que de modo geral isso não se traduz em 

ações para combatê-la.  
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4.3 CONSEQUÊNCIAS DA HOMOFOBIA 
 
 

Esta seção examina percepções e conhecimentos quanto às consequências 

da homofobia, tanto na escola como na sociedade em geral. 

 
 

4.3.1   Consequências da Homofobia na Escola - Percepções e conhecimento 
 

 
Os dados das entrevistas e grupos focais informam que a percepção das 

pessoas entrevistadas sobre as consequências da homofobia na escola incluem 

problemas de disciplina – no caso de professores(as) e LGBT ou que são 

percebidos(as) como tal, o impacto no rendimento escolar dos(das) estudantes, a 

evasão e desistência, a rejeição dos(das) outros(as) estudantes, o isolamento, a 

exclusão social, a depressão, o suicídio, o bullying e a violência física. Ainda, 

transparece por parte de alguns a falta de percepção das consequências da 

homofobia.  

No que diz respeito a problemas de disciplina, tem-se: 
 
 
“Eu acho assim há, há muito preconceito em relação, os alunos ao professor. De 
repente o professor tem trejeitos e maneiras de conversar e maneiras de explicar 
sabe, aquele tipo que fica muito fazendo gesto com as mãos e tudo mais, e ai eu 
percebo que a turma rejeita esse tipo de postura, sabe. Na verdade o que eles 
querem lá na frente é a figura do homem que impõe autoridade e tudo mais, e eu 
percebo em algumas situações aqui, que eles querem testar o professor achando 
que de repente ele, aquele professor lá, ele é diferente, não sei o que, e acabam se 
desfazendo dele. Acontece isso sim, aqui na escola, sabe, do professor a rejeição 
dos alunos, em relação a ele. E ai é uma turma  problemática, e com muitos 
problemas em relação a disciplina dele” (Autoridade). 

 
 
Em relação a esta constatação, o relatório da pesquisa sobre Preconceito e 

Discriminação no Ambiente Escolar afirma que 

 

este ambiente escolar, marcado pelo preconceito, especialmente entre os 
alunos, termina por resultar em práticas discriminatórias, como humilhações, 
agressões e acusações injustas que afetam não somente os próprios 
alunos, mas também funcionários e professores (MAZZON, 2009b, p. 354). 

 
 
Exemplos proferidos sobre como a homofobia afeta o rendimento incluem: 
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“O ano passado aqui na escola, a, tipo ela sofria muito preconceito, só que ela era 
bem quietinha, e daí tipo ela era, só que nunca demonstrou. Só que as pessoas 
desconfiava, daí até que uma vez. Nossa ela era a melhor aluna do colégio. Depois 
que aconteceu esse preconceito todo com ela, nossa, ela ficou horrível. Ela não 
estudava mais prova, ela tirava zero. Ela era da minha sala e o trabalho a gente 
sempre fazia com ela porque nossa ela era muito esperta, muito inteligente. Daí ela 
começou. Isso foi no 2º bimestre, daí no 2º ela começou a ir ruim por causa disso e a 
professora perguntou ‘o que aconteceu com você?’ Pegou ela num canto e 
conversou. A gente que era amiga dela, a professora conversou com a gente ‘o que 
tá acontecendo com ela?’ ‘Ah, porque ela é isso, isso.’ Daí tipo a professora 
aconselhava ela ‘ó não ligue pro que os  outros fala, seja o que você é, não o que os 
outros fala. Faça o que você tiver vontade’” (Grupo focal com estudantes). 
 
 

Há percepções também que em vez de afetar adversamente o rendimento 

escolar, o contrário pode acontecer, no esforço do(da) estudante querer provar para 

os demais que mesmo sendo LGBT é uma pessoa capaz e acima da média.  

 
“Ele era discriminado e se tornou o melhor aluno por isso. Ele só estudava também. 
... 
- Daí ele quis provar que ele era capaz, eu acho” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“em compensação [por ser gay], ele tinha que mostra o potencial dele por outro lado, 
e aí ele si mostrava como o melhor, dos melhores da sala...” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Russell observa que tanto a queda do rendimento como o bom desempenho 

acadêmico podem derivar das reações de estudantes LGBT ao estigma: 

“Demoralization and disengagement from school on the one hand, or vigorous 

academic focus on the other, are distinct but probable responses to stigmatization for 

LGBT youth”62 (RUSSELL, 2011, p. 132). 

Uma consequência relatada com frequência é a evasão e a desistência da 

escola, bem como a consciência dos danos psicológicos que podem ser causados 

às pessoas vítimas da homofobia: 

 
 
“[Consequências] desastrosas.  
... dessas que afetam o ser humano e tal. Ela, puxa vida, destruidor com o tempo da 
gente, não é só destruição... física, não. É, destruidor... psicológico, emocional. 
- É, destrói o ser humano como um todo, né. 
... 

                                                             
62

 Desmoralização e afastamento da escola por um lado, ou esforço acadêmico intenso por outro, são 
respostas distintas porém prováveis à estigmatização entre adolescentes LGBT (tradução minha). 
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- A evasão. Evasão da escolar. Baixo rendimento” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 

 

As consequências “desastrosas” apontadas por esse grupo de professores 

também têm sido identificadas pela UNESCO: 

 

Studies show that homophobic and transphobic bullying and harassment in 
the school environment, as a form of gender-based violence that is verbal or 
physical, can have a disastrous impact for the young people subjected to it, 
at a crucial moment in their lives for personal development. In terms of 
schooling, homophobic bullying impedes the right to education of young 
LGBT people by leading to poor school performance or even, in some cases, 
by leading them to drop out of school

63
 (UNESCO, 2011, p. 1, grifo meu). 

 
 

Segundo o organismo internacional, as consequências negativas impactam 

no desenvolvimento pessoal, no direito à educação, no rendimento e até na evasão 

escolar. 

Lionço e Diniz também corroboram esta percepção dos danos sofridos como 

resultado de ações homofóbicas no ambiente educacional, afirmando que “a 

discriminação é uma prática social que marca o cotidiano das escolas. Opera a 

desqualificação do outro, podendo acarretar graves danos pessoais e sociais” 

(LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 9-10). Exemplos de danos desta natureza citados nas 

entrevistas incluem: 

 
“Mas ela não vem pra escola de segunda à sexta. Ela vem um dia sim um dia não. 
Por causa que ela ainda sofre, que à noite, que ela fala que ela ainda sofre 
preconceito. Tem gente que não fica perto dela” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“Eu lembrei que esse menino do segundo ano do ano passado ele acabou parando 
de vim pra escola por um tempo e voltou só esse ano. Mas não sei se foi por causa 
do homossexualismo. O que ele me falou foi que ele tava com síndrome do pânico” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Eu acredito que pode acontecer [o abandono dos estudos] principalmente naqueles 
casos que são os travestis, acho que sim. Porque daí a gente, o que eu percebo, que 
geralmente esse aluno ele vai e vem, ele até volta até, não é que ele vá embora pra 
sempre, ele volta no Jovens e Adultos, ele vai na tentativa, quando ele tá na escola é 
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 Estudos mostram que o bullying e a agressão homofóbicos e transfóbicos no ambiente escolar, 
enquanto uma forma de violência verbal ou física baseada em gênero, podem ter um impacto 
desastroso nos adolescentes que os sofrem, num momento crítico em suas vidas para o 
desenvolvimento pessoal. Em termos de escolarização, o bullying homofóbico impede o direito 
dos(das) adolescentes LGBT à educação, levando ao baixo rendimento escolar ou até, em alguns 
casos, ao abandono dos estudos (tradução minha). 
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porque ele quer ficar né, mas pode, pode acontecer sim de ele abandonar por uma 
pressão, que de uma certa forma ele fica marginalizado...” (Autoridade). 
 
 

Em relação à marginalização, Louro considera que  

 

na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, nos espaços reconhecidos 
e públicos ou os cantos escondidos e privados, é exercida uma pedagogia 
da sexualidade, legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, 
reprimindo e marginalizando outras (LOURO, 1999, p.31).  

 

A marginalização e o subsequente abandono da escola foram retratados nos 

seguintes exemplos, entre outros: 

 
 
“Ele começou o ano bem, ele se entrosou, tentava se entrosar. Já era o terceiro ano 
do ensino médio. Ele, o aluno no colégio, no bairro, pra uma série de coisas, né? E 
quando ele abria a boca a turma fofocava. Foi feito um trabalho com a turma, mais 
são, tudo adolescente, já, né, mas deu uma parada. Eles paralisaram ele, ele ficava 
num canto e esse piá fico muito revoltado, os textos dele, ele assustava, muito 
agressivo. E aí, a, houve um trabalho bem aplicado por pedagoga, a turma e aulas 
diversas, professores. E de repente ele parou de vir, daí foi, fui ver o que, que é, né? 
Ele disse que no pátio acuavam ele no canto, e ele não suportou... não veio mais, e 
se negou a vir. Disse que viria no ano seguinte, não apareceu... Mais ele era 
agressivo, esse menino, também, só podia ser, né?” (Grupo focal com 
professores(as)).  
 
 
“Entrevistador(a): Vocês já conhecem algum caso de alguém que abandonou a 
escola por isso? 
- Eu. Minha prima... Por causa desse negócio, ficava chamando ela de lésbica, as 
gurias não ficavam perto dela de jeito nenhum” (Grupo focal com estudantes).  
 
 
“Eu tive um aluno no ensino médio, aí há uns três an, quatro anos atrás, ele dess, 
desistiu, em sala ninguém soube de nada, mas disse que ele no pátio era um terror a 
vida dele... ele desistiu...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Quando começa, quando fica muito forte, né? Eles ficam muito isolados e muito 
marcados, eles saem. 
[...] 
- É, acontece, né. 
- Depois de alguns anos. 
- Quando chega num determinado ponto que é insuportável” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 

 

Com relação ao isolamento provocado pela homofobia, Silva complementa: 

“os constrangimentos institucionais lançados sobre esses sujeitos através da 
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heteronormatividade, fazem com que jovens homossexuais se constituam em grupos 

isolados na e pela escola” (SILVA, 2008, p. 31), como corroborado nesta fala: 

 
 
“- Na turma lá do segundo ano que tinha esse menino surdo os outros normalmente 
evitavam ele assim, não dirigia nenhuma palavra preconceituosa, mas isolava ele, 
isso era percebido nos trabalhos. 
Entrevistador(a): Você acha que isso é homofobia? 
- Na minha opinião não deixa de ser” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

O isolamento ocorre tanto pela rejeição dos outros, quanto pelo retraimento 

do próprio indivíduo ao querer se afastar dos que o perseguem: 

 
 
“- É, por exemplo, no, na, na questão da, do ensino médio que eu tive um menininho 
do magistério que ele disse, que pegou, que teve um dia lá que ele assumiu na 
frente, ele falou pra professora, ele falou pra não sei [que] professor foi, ele falou pra 
todo mundo, que ele é, que ele assumiu, acabou de se resolver, ele quer, ele 
acabou. E aí eu vi dentro que na sala de aula meninos se afastarem dele. 
Coleguinhas se afastaram por causa dessa reação. Não porque talvez eles 
quisessem, mas porque o pai e a mãe não iam aceitar” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“- ... às vezes uma pessoa dessa quando ela, ela se fecha, ela fica muito intimidada, 
muito interiorizada... 
... 
- Não assim, uma pessoa diferente não isso aquilo outro, uma pessoa quando ela é 
diferente, ela se fecha, é perda...” (Grupo focal com professores(as)).    
 

 

Diz Louro sobre as consequências da homofobia: 

 

meninos e meninas aprendem, desde cedo, piadas, apelidos e gestos para 
dirigirem àqueles e àquelas que não se ajustam aos padrões do gênero e 
da sexualidade admitidos na cultura em que vivem. Consentida e ensinada 
na escola, a homofobia se expressa pelo desprezo, pelo afastamento, pela 
imposição do ridículo (LOURO, 2000, p.81). 

 

O afastamento é percebido como prejudicial para o desenvolvimento do(da) 

adolescente, e certamente também trará consequências adversas posteriores na 

vida adulta: 

 
 
“-... de repente... a questão, por exemplo, da sociabilidade do adolescente, é 
fundamental...  praticamente, ele só existe no grupo, né? Ele não quer ser o eu 



182 

 

 
 

mesmo. Então o isolamento gera um distanciamento, uma falha no processo de 
desenvolvimento” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

Em 2011, foi publicado um estudo sobre as respostas de 6.414.302 

estudantes com idade entre 16 e 25 anos ao questionário socioeconômico do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) abrangendo o período de 2004 e 2008. 

Especificamente, o estudo examinou a incidência de três fatores associados à 

homofobia entre concluintes do ensino médio: (1) sofrer discriminação homofóbica, 

(2) presenciar discriminação homofóbica e (3) admitir homofobia.  

De forma parecida com os resultados que vêm sendo discutidos em relação à 

pesquisa nas quatro escolas de Curitiba, no estudo do ENEM: 

 

a análise da associação entre a homofobia e a percepção dos estudantes 
sobre sua educação no ensino médio revela que os estudantes que não 
relatam ter sido alvos da discriminação homofóbica avaliam sua experiência 
escolar de forma mais positiva que seus pares que sofreram discriminação 
(ASINELLI-LUZ e CUNHA, 2011, p. 87). 

 

Mais especificamente, a crueldade da discriminação homofóbica é descrita da 

seguinte maneira por Abramovay et al.:  

 

a homofobia tem impacto na esfera dos sentimentos, da dignidade e do 
sucesso (ou fracasso) escolar. As agressões físicas e verbais, além das 
exclusões constantes, criam situações tristes e constrangedoras, além de 
impulsionar a saída das pessoas discriminadas das escolas. Lágrimas e 
timidez fazem parte desses ambientes, muitas vezes tão intolerantes 
(ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2009, p. 203). 

 

As consequências psicológicas para quem sofre discriminação homofóbica 

são percebidas não só pelos(as) profissionais de educação, como também pelos(as) 

próprios(as) estudantes:  

 
 
“- Causar revolta por eles querer ser de um jeito e os outros não aceitarem. 
- Problemas psicológicos. 
- Falar menos. 
- É, dá depressão” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“- Nossa! 
- Eles podem ficar com depressão 
- É, depressão 
- Pode ficar de depre 
- Ou senão pode, ele se joga dentro, em cima de um prédio lá, se mata 
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- Se enforca 
- É, é 
- Suicídio.  
- Não, e eles podem... 
- Eles podem ficar louco 
- Pode, isso pode trazer consequência pra vida dele né? Tipo, nossa e agora o que 
que eu faço? 
... 
- A pessoa se isola.  
- Não tem os direitos humanos 
... 
- É, excluído assim do grupo né?” (Grupo focal com estudantes). 
 
 

Observa Junqueira que a homofobia “interfere nas expectativas quanto ao 

sucesso e ao rendimento escolar; produz intimidação, insegurança, estigmatização, 

segregação e isolamento; estimula a simulação para ocultar a diferença” 

(JUNQUEIRA, 2009c, p. 24). 

Lionço e Diniz acrescentam que “a solidão é um efeito marcante da 

homofobia. O recolhimento, a impossibilidade de partilhar experiências ou a 

exclusão do grupo escolar comprometem a meta educacional de promoção da 

convivência democrática” (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 11-12), sendo uma 

constatação que se reflete nas percepções dos(das) estudantes e professores(as): 

 
 
“- Acho que a pessoa às vezes ela fica uma pessoa rebelde... A pessoa fica rebelde 
e ela fica desatenta.  
... 
- Ela se afasta.  
- Pra tudo ela vai ter medo 
... 
- Ela muitas às vezes se refugia na bebida nas drogas.  
... 
- Depressão eu acho. 
... 
- Ela guarda um rancor” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“mas mais principalmente nesta fase né, dez, onze, doze até os dezoito, dezenove 
sei lá, acho que é muito sofrimento... com toda essa pressão, daí tem até tanto 
sofrimento que parece que eles nem aproveitam aquele tempo da vida deles porque 
o tempo todo eles ficam debatendo com alguma coisa que pelo menos que a gente 
acompanha inicialmente é de querer ou esconder ou não aceitar, cada um do seu 
jeito né. 
[...] 
A discriminação é uma violência né, a gente entende que qualquer tipo de direito 
violado, embora seja sutil, é uma violência. Mas sofre, de alguma maneira, seja pelos 
colegas ou seja pelo corpo docente ou pelos funcionários” (Autoridade). 
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A este respeito, o caderno de atividades do curso Gênero e Diversidade na 

Escola destaca que “nem sempre essa violência é física. O preconceito, a 

discriminação, a lesbofobia, a homofobia, a transfobia operam por meio da violência 

simbólica que, assim como a violência física, costuma ser extremamente danosa, 

causando traumas profundos em quem a sofre” (GÊNERO, 2009, p. 37-38). 

A referência à violência simbólica nos remete a Bourdieu, que a define 

conforme segue: 

 
A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado 
não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) 
quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para 
pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de conhecimento 
que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada 
da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural; ou, em 
outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se 
avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, 
masculino/feminino, branco/negro etc.), resultam da incorporação de 
classificações, assim naturalizadas, de que seu ser social é produto 
(BOURDIEU, 2009, p. 47). 

 
 
Conforme já visto anteriormente, a violência pode ser física ou psicológica. Os 

relatos trazem alguns exemplos de ambos os tipos de violência: 

 
 
“Professor(a):Do pai saber que o filho é gay...  Deu uma surra no menino e tocou de 
casa. Daí a mãe ficou desorientada. Esse menino foi trabalhar, foi morar com o tio. 
Entrevistador(a): E a escola fez alguma coisa nesse sentido, porque esse menino 
estava na escola? 
Professor(a): Estava na escola. 
Entrevistador(a): E a escola fez alguma coisa? 
Professor(a): Não, a escola só soube através do tio”  (Grupo focal com 
professores(as)). 

 
 
“eu acredito que se o adolescente, principalmente o adolescente, ele é, ele assume a 
sua sexualidade, eu acho que ele vai sofrer bastante bullying, de um modo geral eu 
acho que ele vai sofrer... Porque aqui na escola a gente tem por exemplo, ‘ah é 
gordo, é vesgo, a orelha é grande, é dumbo...’ Sabe, então a gente tem bastante 
apelidos é... pejorativos. Então eu acredito que se tivesse um aluno assim que se 
assumisse mesmo ele teria problema com os adolescentes” (Autoridade). 

 
 
“Entrevistador(a): E algum outro tipo de violência além da física? 
Entrevistado(a): A violência moral, a violência, né, que, ‘Ah, você é viadão, sai daqui 
seu vagabundo’, ‘vai procurar teus machos’... 
Entrevistador(a): Qual das duas é mais comum? 
Entrevistado(a): Eu acho que a moral e não a física. 
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Entrevistador(a): A violência moral acontece aqui? 
Entrevistado(a): Que eu perceba, não” (Autoridade). 

 
  
É interessante nesta última fala observar há percepção da existência da 

violência moral enquanto fenômeno, mas não a percepção de que possa estar 

acontecendo na escola em questão. 

Um dos relatos descreve a pior das consequências da discriminação 

homofóbica na escola: 

 
 
“- E no outro caso, que o rapaz vinha vestido de mulher pra escola à noite, ele 
morreu. 
[...] 
- O quê? Morreu do quê? 
- Morreu, ele suicidou. 
- Mas é horrível mesmo. 
- Pelas consequências, o fato de não ser aceito na sociedade, provavelmente não foi 
aceito na escola, não foi aceito na família, não foi aceito em lugar nenhum. Das duas 
uma, ou você se torna infeliz porque daí você se enquadra na sociedade, acaba se 
enquadrando né virando hetero sem querer ser, fingindo que gosta, ou então se 
mata. Não tem outra opção. 
- Ou é isolamento. 
[...] 
- Ou você vai procurar os pares” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

Freitas descreve uma das formas como esse processo pode se desencadear, 

quando o(a) adolescente LGBT tem “seus mais íntimos sentimentos e suas 

expressões sexuais, transformadas em dramas pessoais cotidianos, estabelecendo 

um sofrimento tamanho que, em alguns casos, levam ao suicídio” (FREITAS, 2009, 

p. 41).  

Junqueira traz dados de outros países, onde existem mais estatísticas que 

correlacionam suicídio e orientação sexual:  

 

todos esses mecanismos de controle, punição e exclusão social – 
apresentados desde muito cedo -, fragilizam emocionalmente a tal ponto 
que nos Estados Unidos se calcula que 62% dos adolescentes que tentam 
suicídio são homossexuais e, na França, a probabilidade de um 
homossexual tentar suicídio é 13 vezes maior do que seu conterrâneo 
heterossexual de mesma condição social” (JUNQUEIRA, 2007b, p. 61).  

 

Os dados trazidos por Junqueira também são corroborados pela UNESCO: 

“Potential negative consequences of homophobic bullying on the physical and mental 
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health of LGBT young people are many. They are more likely to contemplate self-

harm and as a result the incidence of suicide is much higher among them than 

among young people overall”64 (UNESCO, 2011, p. 1). 

Por outro lado, surge também nas discussões trazidas pelas entrevistas e 

grupos focais a falta de percepção das consequências da homofobia: 

 
 
“O que temos aqui é briga de meninas mas não é é bullying, chama o outro de gordo, 
mas assim, não nessa, não pela opção de sexo” (Autoridade). 
 
 
“Eu estou respondendo aqui enquanto escola. Enquanto a nossa escola assim não 
tivemos casos, caso de aluno de ter realmente abandonado por esse motivo” 
(Autoridade). 
 
 
 

4.3.2  Consequências da Homofobia na Sociedade - Percepções e conhecimento 
 
 

A análise das transcrições das entrevistas e grupos focais trouxe três 

principais áreas enquanto percepções e conhecimento das consequências da 

homofobia na sociedade: a rejeição da família e a dificuldade do assumir-se; 

tentativas de esconder a orientação sexual / identidade de gênero; e, principalmente, 

a violência física. Os exemplos a seguir retratam dificuldades relativas à relação com 

a família e ao assumir-se: 

 
 
“- Quantas pessoas que vivem né é... que família não sonha com o filho ou a filha 
casada, feliz, uma família que a sociedade, eles, querem normalzinha né. 
...  
- Mas que muitas vezes, eu já soube de casos também que daí num determinado 
momento não foram felizes e numa certa época da vida um dos dois realmente 
assumiu porque já não estava mais sobre ali, sobre... então ele já tava estabelecido 
financeiramente, já tinha sabe, já teve uma autonomia pra assumir e acabou se 
separando. Então foi isso, porque ele teve que seguir um caminho pra ser aceito, né? 
Então ele foi infeliz, ele se moldou à situação que não quis. Quantas pessoas né?” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“o que que aconteceu, a menina arrumou um marido, um namorado, a menina casou, 
porque a marcação era tão cerrada em cima dela que ela casou com um homem pra 
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 São muitas as consequências negativas em potencial do bullying homofóbico sobre a saúde física e 

mental de jovens LGBT. É mais provável que pensem em formas de autodestruição e como resultado 
a incidência do suicídio entre eles é muito mais alta que entre os jovens de modo geral (tradução 
minha). 
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continuar tendo a menina por trás, namorando a garota escondido” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Com relação à violência, é interessante observar que são os(as) estudantes 

que demonstraram mais conhecimento de casos específicos:  

 
 
“Tipo foi assim, acho que tava com o meu pai, acho, aí a gente foi lá pro centro e 
tinha um menino ele tava com calça colada, blusinha colada, e tal, daí chegou um, 
acho vileiro, e olharam ‘nossa que bichinha’ não sei o quê, começaram a dar chute 
no piá, daí o piá caiu no chão, começaram a dar chute na cabeça dele” (Grupo focal 
com estudantes). 
 
 
“- Eu já vi um monte (...) de gente surrando, surrando um viado né, tipo (...) Já, já vi o 
cara batendo no, no, no cara assim, e o cara caiu no chão. O cara começo a chuta a 
cara dele (...)  Xinga ele, falou um monte de coisa. Depois ele foi, pego o ônibus e foi 
embora. 
- E o viado? 
- Todo machucado também. 
- O viado! 
- (risos) 
- O viado saiu? 
- (risos)” (Grupo focal com estudantes).  
  
 
“Na faculdade que a minha filha faz, no trote né, uns rapazes deram uma surra num 
viadinho, num gayzinho lá que foi uma coisa horrorosa. 
- Por que você usa o termo viadinho? Eu acho tão... 
- Deram uma surra nele por ser gay, bateram por bater” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“- Eu já tive um amigo, naquela, na, na, na, num período em que eles matavam muito 
homossexual. 
- Mataram o quê? 
- Mataram bastante homossexual, né, por que eles achavam que era uma só uma 
pessoa, mas não é. Então, ele foi assassinado em casa, né, num, num, num, pessoa 
que ele conheceu na rua e levou pra casa e foi enforcado com o fio do telefone” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Meu primo foi morto. (...) Ele era homossexual (...) Só porque ele era gay” (Grupo 
focal com estudantes).  
 
 
“- Tá tendo mortes do travesti. 
[...] 
- Morte, preconceito, é agressão. 
- Agressão. 
- Que eles, o trabalho deles é lá na BR. Lá morreram até demais de travesti lá, morre 
muito lá” (Grupo focal com estudantes). 
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4.4   DIVERSIDADE SEXUAL  
 
 

“Quantas pessoas tinham essa opção de gênero, mas... devido à sociedade, 
guardavam isso dentro delas? Isso pode gerar coisas muito ruins pra 
sociedade” (Autoridade). 
 

 

“Diversidade sexual” abrange as várias formas de expressão da sexualidade 

humana, em especial as destoantes das manifestações heterossexuais. O termo já 

está consolidado no vocabulário das políticas públicas, como por exemplo no Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos ou no próprio título do curso Gênero e 

Diversidade Sexual na Escola, assim como no vocabulário dos movimentos sociais 

que atuam nesta área, como o movimento das mulheres e o movimento LGBT. No 

entanto, como observa Ávila, a natureza genérica do termo, embora às vezes 

facilitadora da abordagem do assunto, pode ter uma efeito que dilui as 

especificidades das diversas manifestações sexuais, como também estar sujeito a 

interpretação conforme a ótica de quem está falando:  

 
O termo diversidade sexual está sendo utilizado de uma maneira ampla 
tanto na área das políticas públicas, dos movimentos sociais e da educação. 
Sua utilização como um termo dado, tende a colocá-lo como um conceito 
naturalizando, constituindo um lugar, um campo e constituindo sujeitos que 
o passam habitar. Nos é necessário refletir sua constituição e os embates, 
por vezes bastante acirrados, que determinaram e determinam seu 
significado e os discursos e saberes que daí decorrem (ÁVILA, 2003, p. 26) 
(p. 48). 

 

Esta seção aborda, em primeiro lugar, percepções quanto à existência da 

diversidade sexual nas escolas e as dificuldades enfrentadas por estudantes LGBT 

na escola e na família, como a escola ajuda ou dificulta nesse processo, bem como 

percepções relativas à educação sobre diversidade sexual.  

Depois das percepções, são exploradas as atitudes em relação a pessoas 

LGBT e, por último, são abordadas as práticas em relação à diversidade sexual em 

termos da existência de um programa de educação sexual, a capacitação dos(das) 

profissionais de educação nesta área, eventuais diretrizes ou recomendações 

existentes nas escolas especificamente em relação a estudantes LGBT e se há 

práticas em termos das políticas públicas de combate à homofobia.   
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4.4.1  Diversidade Sexual - Percepções 
 
 
4.4.1.1 Percepção da existência da diversidade sexual na escola  

 
 

O reconhecimento da existência de estudantes LGBT foi unânime entre os(as) 

profissionais de educação e estudantes nas quatro escolas pesquisadas.  

 
 
“A gente tem vários casos dentro da escola e eles bem declarados né” (Autoridade). 

 

No entanto, houve divergências quanto à proporção de estudantes LGBT em 

relação ao total de estudantes nas escolas. Na percepção de alguns dos(das) 

profissionais de educação, a proporção é pequena, enquanto para outros/outras é 

“razoável” ou até expressiva, sobretudo no período noturno: 

 
 
“A gente sabe que tem [estudantes LGBT], mas não é muito assim” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
“- no ensino médio acho que dá uns 10%” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“... aqui ([nome do Colégio], a população ainda é pequena. No... colégio onde eu dou 
aula à noite é impressionante o número de meninas (enfática), que são mais as 
meninas...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“Na minha escola tem muito, aqui eu também já vi muito caso” (Grupo focal com 
professores(as)). 

 
 
Na percepção dos(das) estudantes, a proporção de estudantes LGBT nas 

escolas também é expressiva:  

 
 
“Entrevistador(a): [Eu] queria saber de vocês sobre a quantidade de alunos e alunas 
gays, lésbicas,  travestis, transexuais, bissexuais na escola, nesta escola tem muito, 
tem pouco? 
- Tem muito eu acho 
- Tem muito 
- Tem muito 
- Tem muito 
Entrevistador(a): Todo mundo acha que tem muito 
- Sim 
Entrevistador(a): Tá, Todo mundo acha que tem muito o quê? 
- Gays 
- Gays 
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- Gays 
Entrevistador(a): Gays 
- A maioria é gay” (Grupo focal com estudantes).  
 

 

Mais visível na percepção dos(das) profissionais de educação e dos(das) 

estudantes são os gays. Já as lésbicas são percebidas em quantidade menor. Entre 

os(as) estudantes, tem até conhecimento da existência de bissexuais na escola: 

 
 
“- Aqui a gente convive, o maior numero é de gays...” (Grupo focal com 
professores(as)). 

 
 
 “- têm lésbicas aqui no colégio. 
... 
- tipo umas cinco; 
... 
- Ah! Na minha sala tem um moleque que fala que gosta dos dois tipos” (Grupo focal 
com estudantes). 
  
 

Em relação às lésbicas, uma constatação repetida entre os(as) profissionais 

de educação foi a dificuldade em identificá-las, ou em função da aparência 

masculinizada, ou porque não se assemelham a estereótipos, ou ainda porque 

os(as) profissionais estão apenas começando a se familiarizar com o fenômeno:  

 
 
“é mais difícil de identificar a menininha que é lésbica do que o gurizinho65” (Grupo 
focal com professores(as)). 
 
“Tem moças do noturno que você tem que olhar bem pra identificar, mesmo por 
causa da vestimenta é toda masculina né, o corte de cabelo tudo...” (Autoridade). 
 
 
“- As lésbicas são  mais difícil você encontrar elas são muito mais discretas... 
... 
- É, é, agora é difícil você detectar, o, o lesbianismo pelo seguinte: é natural da 
mulher você ter a melhor amiga, você abraçar a amiga, andar de mão dada, trocar 
maquiagem é, é beijar, elas chegam de manhã elas se beijam, elas se abraçam tá, 
senta no colo às vezes uma da outra. São sutilezas femininas, que são mais comuns. 
Então a gente olha e você não detecta. Eu sinceramente tenho dificuldade pra 
separar o que é feminilidade digamos assim o comportamento mais feminino de um 
comportamento afetivo”  (Grupo focal com professores(as)). 

 

                                                             
65

 Guri (m); guria (f): termo originado da língua indígena tupi que denota, respectivamente, menino ou 
menina. 
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“Agora o que acontece agora dentro da escola, o que tá acontecendo atualmente é o 
seguinte: meninas estão se iniciando às vezes com meninas” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Para Carvalho et al., a invisibilidade relativa de muitas lésbicas é um fator que 

por um lado as têm poupado da discriminação por orientação sexual, mas por outro 

tem sido um impedimento para seu avanço no campo político: “em geral, as lésbicas 

não sofreram perseguição aberta como os homens homossexuais e, pelo menos no 

Brasil, a identidade lésbica tem tido menor visibilidade e dimensão política” 

(CARVALHO et al., 2010, p. 245-246). 

Dentro do espectro da diversidade sexual, também há a percepção e o 

conhecimento da existência de travestis nas escolas. Não houve uso específico da 

palavra “transexual” em nenhum dos discursos dos grupos focais, embora as 

descrições às vezes deixam entender que se trata de uma pessoa transexual. 

Nesses discursos, além do mero conhecimento da existência desse aspecto da 

diversidade sexual, também começam a transparecer opiniões e a percepção do 

trânsito entre os gêneros:  

 
 
“Tem um caso de noite que ele vem... deslumbrante... tem um caso, diz que ele já foi 
pra França, já fez cirurgia, já mudou de sexo, e ele vem deslumbrante, 
deslumbrado... e é feliz... Ele tem quase dois metro de altura, então ninguém se mete 
com ele, porque se ele vira a mão...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“Tem casos aqui à noite aonde a pessoa, digamos, ele vem vestido de mulher, vem, 
ele é travestido” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“Mas a gente tem um menino que vem pintado, que vem maquiado” (Grupo focal 
com professores(as)). 
 
 

Além da existência de estudantes LGBT, também há a percepção da 

existência de profissionais de educação LGBT nas escolas, tanto por parte dos(das) 

professores(as) como dos(das) estudantes. A percepção é menor em relação a 

profissionais travestis/transexuais: 

 
 
“Entrevistador(a) – A gente falou muito referente aos alunos mas, entre a equipe de 
professores, existe as diversidades, gays, lésbicas, travestis...? 
Entrevistado(a) – Travesti não conheço nenhum acho... deve ter algum, mas eu não 
conheço, entre professores...” (Autoridade) 
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“Vem, desde o nome social né, como opção. Nós já tivemos professor, professora, 
que tinha o nome social feminino por opção e isso foi respeitado, né, na educação 
infantil. Nós temos profissionais homossexuais e, claro que a gente sabe que isso é 
um tabu ainda, né, em muitas escolas” (Autoridade).  
 
“Conheço, tenho vários casais que conheço de, mulheres biologicamente e vivem tão 
bem. Se amam, se entendem melhor que muitos casais heterossexuais (ri) Conheço, 
nós temos profissionais da rede também” (Autoridade). 
 
“Entrevistador(a): Vocês conhecem professores ou professoras ou funcionários ou 
funcionárias na escola que sejam gays e lésbicas? 
- Conheço. 
- Sim. 
- Isso já deu para perceber” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“- Sim, nós lidamos com muitas...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“- Conheço 
- Conhecemos (risos) 
- Conhecemos sim” (Grupo focal com estudantes).  
 
 

Transparecem novamente em alguns discursos opiniões acima a respeito 

dos(das) profissionais LGBT, com nuances de ironia. Também surge a percepção de 

que o(a) profissional com características culturalmente associadas à 

homossexualidade muitas vezes é alvo do desrespeito dos(das) estudantes: 

 
 
“E a gente sente muito isso quando se tem um professor que é homossexual e tem 
essa homossexualidade mais aflorada, que eles percebem já de cara esse professor 
já recebe um nome, apelidos e... basta a pessoa ser um pouco mais educada, um 
pouco... ele já... é bem complicado”  (Autoridade).  
 
 

Mesmo assim, também há a percepção de que este desrespeito a 

profissionais LGBT vem diminuindo com o passar do tempo, refletindo as mudanças 

ocorridas na sociedade como um todo: 

 
 
“Quando eu comecei a trabalhar, em final de 89, 90. Uma pessoa homo, 
homossexual, dificilmente conseguia dar aula. Era piadinha atrás da outra... Hoje em 
dia, já é bem diferente” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

4.4.1.2  Percepção das dificuldades de estudantes LGBT na escola  
 
 

Um dos principais temas que surgiu na análise dos discursos sobre este 

quesito foi o assumir-se, para si mesmo e também para os outros. No nível 



193 

 

 
 

individual, a falta de autoaceitação e a falta de apoio da família neste processo 

foram vistas como fatores que contribuem para as dificuldades de estudantes LGBT 

na escola:  

 
“Eu acho que se for um, uma pesso[a]..., um alu[no]..  um estudante que ele é  bem 
resolvido, bem decidido na na  opção dele,  ele prá ele vai ser tranquilo. Agora se for 
um estudante, se for um estudante mais reservado, mais tímido, indeciso, que não 
tenha talvez um apoio familiar, aí vai ficar bem complicado prá ele, acho que daí fica 
bem difícil” (Autoridade). 

 
 
“- É, porque tem muita pessoa que não aceita no começo ser o que é, entendeu?   
(...) 
- É tipo si tu próprio não aceita, é, como os outros vão aceitar, entende?” (Grupo 
focal com estudantes). 
 
 

A falta de autoaceitação perante a percepção da própria homossexualidade 

tem sido descrita como “homofobia internalizada”, um processo por meio do qual a 

pessoa assimila o discurso negativo predominante na sociedade a respeito da 

homossexualidade, e se percebe a partir desta ótica negativa. Entre outros autores, 

Borrillo descreve este fenômeno da seguinte maneira: 

 

no nível pessoal, [a homofobia] é um processo mental de subjetivação – em 
que se faz o indivíduo discriminado aceitar a natureza essencial de sua 
diferença – que torna possível alimentar regularmente a resignação dos 
dominados ao status atribuído pelo dominante (BORRILLO, 2009, p. 31). 

 

Louro descreve em mais profundidade esta situação:  

 
[...] para que um(a) jovem possa vir a se reconhecer como homossexual, 
será preciso que ele(ela) consiga desvincular gay e lésbica dos significados 
a que aprendeu a associá-los, ou seja, será preciso deixar de percebê-los 
como desvios, patologias, formas não-naturais e ilegais de sexualidade. 
Como se reconhecer em algo que se aprendeu a rejeitar e a desprezar? 
Como, estando imerso(a) nesses discursos normalizadores, é possível 
articular sua (homo)sexualidade com prazer, com erotismo, como algo que 
pode ser exercido sem culpa? (LOURO, 2008, p. 83-84).     

 

Também característico do processo da falta de autoaceitação é o esforço do 

indivíduo de esconder sua condição dos outros, por medo de ser rejeitado e de ser o 

objeto do escárnio e da discriminação alheios: 

 
 “... a gente sabe de casos de pessoas que não conseguem se assumir na frente de 
todo mundo, fica sempre, acho que escondido. Deve ser terrível, né, porque, você tá 
fazendo, representando sempre para as pessoas, eu acho” (Autoridade). 
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É recorrente no discurso dos participantes da pesquisa nas escolas a 

percepção de que quem consegue esconder sua condição sexual diferente da 

convencionalmente aceita não sofre este processo de rechaço, ou, como afirma 

Abramovay et al., “imperando a ‘lei do armário’: homossexuais são pensados como 

aceitos desde que não demonstrem a homossexualidade” (ABRAMOVAY; CUNHA; 

CALAF, 2009, p. 204), observação esta corroborada por um dos pesquisados: 

  

“dependendo de como ele é, ele passa desapercebido” (Autoridade). 
 
 

Por outro lado, há a percepção de que lutar contra a própria natureza, 

disfarçar e guardar para si o segredo da condição sexual traz danos para o 

desenvolvimento do indivíduo e para seu próprio bem-estar: 

 
 
“- Assim, devido, à situação [de] preconceito na sala, né, são indivíduos que ficam 
acuados, ficam com medo, ficam inseguros, ficam com a autoestima baixa, né, 
principalmente se ele não é assumido” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Plummer destaca o impacto do estigma sobre uma identidade em 

desenvolvimento: “The awareness of stigma that surrounds homosexuality leads the 

experience to become an extremely negative one; shame and secrecy, silence and 

self-awareness, a strong sense of differentness – and of peculiarity – pervades the 

consciousness”66 (PLUMMER, 1995, p. 89) 

A escola é vista como um dos lugares mais difíceis para a pessoa LGBT 

assumir sua sexualidade, justamente em função da reação dos outros, 

principalmente os(as) outros(as) estudantes: 

 

“A gente percebe que o adolescente tem um lado muito cruel... sabe, ele tem um 
viés, assim, maligno, às vezes, e isso se manifesta inclusive na sexualidade do 
outro” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Vocês acham que é fácil ou é difícil pra um estudante LGBT? 
... 
- Uma prova de matemática. 

                                                             
66

 Perceber o estigma acerca da homossexualidade faz com que a experiência seja extremamente 

negativa; vergonha e segredo, silêncio e autopercepção, um forte sentimento de ser diferente – e de 
ser estranho – permeia a consciência (tradução minha). 
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- (risos) 
- É mais difícil que o preconceito contra os gordos, contra os pretos, os morenos, é 
mais seco 
... 
Entrevistador(a): Por quê? 
- Por causa que, tipo assim, tem, é, os mais zoados da escola” (Grupo focal com 
estudantes).  

 
 
É percebido que o período mais difícil para o assumir-se é nos primeiros anos 

da adolescência, época em que a pessoa se depara, e muitas vezes se assusta, 

com a própria sexualidade, e época em que os(as) adolescentes ainda estão 

imaturos(as) ao ponto de não moderar ou refletir sobre o que falam e como falam a 

respeito dos outros, podendo ser cruéis, conforme o(a) professor(a) observou acima.   

Assis et al. observam que esta interação entre os(as) adolescentes inibe o 

assumir-se:  

 

as agressões contra adolescentes homossexuais no espaço escolar 
costumam ser sutis, como é o caso de sua exclusão de grupos de 
convivência, de jogos e de outras atividades coletivas. Para muitos, a 
revelação da orientação homossexual é difícil e não ocorre no espaço da 
escola, ficando subentendida (ASSIS et al., 2010, p. 137). 

 

No entanto, também há a percepção de que com a maturidade os(as) demais 

estudantes respeitam mais e, por outro lado, o próprio indivíduo vence a barreira 

interna e se assume: 

 

“o preconceito tá muito da quinta à oitava série. No ensino médio já é mais, eles já 
mais aceita a diferença de gênero, essas coisas toda, toda né, mas no, no ensino 
fundamental não, é cria-se muito transtorno,...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“... você vê casos assim e, como estou há bastante tempo aqui na escola e, até 
interessante de se ver isso por causa que você vê o aluno na quinta série e você já 
percebe que ele não segue o mesmo sistema dos outros, que ele tem uma tendência 
à homossexualidade. Daí vai quinta, vai sexta, vai sétima, vai oitava e... engraçado 
que quando eles chegam no terceiro ano eles assumem, eles assumem, daí eles 
expõem, porque também existe um amadurecimento né, mas até então eles seguram 
por um bom tempo, não por causa da escola enquanto instituição, mas por causa da 
escola enquanto sociedade, por causa dos colegas, pelo medo que eles têm de se 
expor, mas no terceiro ano a gente tem um pessoal assim que bem... assumem 
mesmo a sexualidade” (Autoridade).  
 
 

Mas enquanto o indivíduo não se assume e se mantém calado quanto à sua 

condição sexual, há a percepção de que exista um silêncio a este respeito ao seu 
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redor. Sua sexualidade pode até ser percebida pelos outros, como os(as) 

professores(as) e a família, mas enquanto não assuma, o assunto não é abordado. 

Forma-se um ciclo vicioso do silêncio e a pessoa é deixada para lidar sozinha com 

seus conflitos relativos à sexualidade, em vez de poder resolvê-los com a ajuda dos 

adultos mais próximos. 

 
 
“Que eu sinto mais é, que eu percebo, que é menos falado e que eu acredito que 
seje um problema ainda que é a identidade sexual e acho que isso deve atingir 
muitos alunos, e que é menos falado, e que é necessário falar, que muitos ficam 
nessa indecisão, nessa interrogação em relação ao que eu sou, ou que eu quero ser, 
ou que eu preciso ser, e não é falado em casa..., totalmente e na escola a gente 
percebe alguns comentários de professores de que determinado aluno esta nessa 
fase de indecisão e que eu não vejo ainda com tanta fala, com tanta explicação, que 
não tem sido falado tanto, acho que isso é problema...” (Autoridade). 

 
 
Uma consequência percebida desse processo todo do assumir-se é que a 

pessoa fica desestabilizada e que isso afeta o rendimento escolar: 

 
 
“- Vamo supor o nosso, por exemplo, se ele não tem a certeza se ele, ou se ele se 
reprime... daí aquilo ali fica só pensando naquilo, naquilo, naquilo, vai atrapalha o 
seu desenvolvimento... ou já é aquele que aí tá, vou assumir, vai, vai, vai aquilo, 
também pode atrapalhar” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Eu acho que [estudante LGBT]... de quinta à oitava provavelmente vai ter alguns 
problemas ... e vai tendo um monte de preconceitos de fora dele mesmo,. de 
criação... que de quinta à oitava deve ser bem complicado pra ele render na escola” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Outro tema observado na análise do discurso, o qual é corroborado por Joca, 

é que os(as) estudantes LGBT são vistos(as) como “‘geradores de problemas’, 

quando não o próprio ‘problema’” (JOCA, 2008, p. 171-172) e que têm 

comportamentos que agridem. No entanto, muitas vezes a agressão é uma reação 

contra o acúmulo de agressão que a pessoa sofreu dos outros:    

 
 
“... tudo aquilo que ele passou até ele assumir, e aí então ele quer mostrar então que 
quer é, como se fosse assim, é, ele com, né, [ininteligível] de agredir, mostrar o que 
ele é de uma maneira como se fosse, né, agredindo” (Grupo focal com 
professores(as)). 
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Esta constatação é corroborada por Williamson, com base na teoria de Allport 

sobre “traços devidos à estigmatização”67: “stigmatized individuals engage in 

defensive reactions as a result of the prejudice they experience. These mechanisms 

may be extroverted, including exaggerated and obsessive concern with the 

stigmatizing characteristic”68 (WILLIAMSON, 2000, p. 98).   

As principais dificuldades apontadas como sendo enfrentadas pelos(as) 

estudantes que são, ou que são percebidos como sendo LGBT nas escolas são o 

preconceito, a discriminação e a exclusão, às vezes mesmo antes de ter tomado 

consciência da própria sexualidade:  

 
 
“- Mas sofre muito, né, eu acho né. 
- Sofre bastante, bastante preconceito” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“ - Mas na hora do recreio a gente percebe que eles não fazem parte daquele grupo, 
daqueles meninos, mas fazem parte do grupo, sabe, do outro grupo. 
- Do grupo das meninas” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“É meio escondido né, assim que a gente possa perceber, inclusive eu acho que tem 
alguns alunos eles não têm noção” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Uma descrição deste processo é fornecida por Junqueira a partir de uma 

revisão da literatura, apontando que 

 

um garoto pode ser objeto de escárnio por parte de colegas e professores 
(‘o veadinho da escola’) antes mesmo de identificar-se como gay. Em tal 
caso, tenderá a ter seu nome escrito em banheiros, carteiras e paredes da 
escola [...], permanecendo alvo de zombaria, comentários e outras variadas 
formas de assédio e violência ao longo de sua vida escolar (JUNQUEIRA, 
2009c, p.17).  

 

Um tema recorrente nos discursos da pesquisa nas escolas de Curitiba e 

também na literatura é a dificuldade enfrentada em função da postura esperada do 

gênero, ou seja, a sexualidade da pessoa faz com que ela não se sinta bem, ou não 

                                                             
67

 ALLPORT, G. The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1954. 
 
68

 Os indivíduos estigmatizados têm reações defensivas como resultado do preconceito que 
vivenciam. Tais mecanismos podem ser extrovertidos, incluindo a preocupação exagerada e 
obsessiva com a característica estigmatizante (tradução minha). 
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seja considerada apta pelos outros, para realizar uma atividade geralmente atribuída 

a seu gênero:  

 
“...na hora ele [amigo gay] sofre na aula de educação física dos meninos das 
meninas” (Grupo focal com estudantes). 
 
 

Em sua dissertação, Santos descreve este processo de desconforto e 

inversão dos papéis geralmente esperados: 

 

A compreensão da maioria dos entrevistados é que a aula de Educação 
Física era de esportes, sendo que para o caso de alguns gays foram 
experiências que levaram a criar aversão pela prática esportiva. Aos que 
conseguiam inserção nas atividades, geralmente se dava através da 
inversão do tipo de atividade, ou seja, o vôlei no caso dos gays e futebol de 
salão no caso das lésbicas, mas não escapavam das chacotas e 
brincadeiras pejorativas de colegas (SANTOS, 2008, p. 18, grifos da 
autora). 

 

 

Por último, mas definitivamente não menos importantes, são as travestis que 

são percebidas como alvo principal da discriminação nas escolas do que os(as) 

demais estudantes com sexualidade diferente da norma heterossexual, em função 

de sua visibilidade:   

 
 
“- Ah, eu acho assim que se há situação pros gays que não se vestem, que não são 
assumidos, imagina pra eles que são travestidos” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“E voltando no assunto do preconceito, eu acho que o travesti tipo é mais, as 
pessoas tem mais preconceitos do travesti do que o gay, lésbica e bi” (Grupo focal 
com estudantes).  

 
 
As dificuldades sofridas pelas travestis nas escolas pesquisadas, bem como a 

forma como são percebidas, aparecem com mais ênfase na seção específica mais 

adiante neste capítulo.   

 
 
4.4.1.3  Percepção de profissionais de educação e estudantes frente à reação da 

família de estudantes LGBT 
 
 
“Tem mãe que olha e fala, tipo, ‘Meu Deus, o que que eu fiz de errado’?” (Grupo 
focal com estudantes). 
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Depois de ter analisado a percepção quanto às dificuldades enfrentadas por 

estudantes LGBT na escola, passa-se agora a examinar as percepções que os(as) 

profissionais de educação e estudantes têm relativas às experiências de estudantes 

LGBT com as famílias, ampliando assim o leque da visão e da consciência quanto à 

vivência destes últimos. 

O que se percebe, em primeiro lugar, é que não está entre as expectativas 

dos pais que seus filhos sejam gays, lésbicas, bissexuais, travestis ou transexuais: 

  
“Os pais, em hipótese alguma, eles imaginam seus filhos homossexuais... jamais! 
Tanto que a princípio, o primeiro impacto quando o filho conta ao pai, tem muitas 
famílias que se desestruturam totalmente, com o passar do tempo daí eles vão se 
habituando” (Autoridade).  
 
 
“Entrevistador(a): Como que os pais reagem quando eles sabem ou quando eles 
suspeitam que seu filho seja LGBT? 
- Fica louco. 
- Louco. 
- Fica de cabelo em pé. 
- Meu Deus imagine, nossa 
- Meu mundo caiu! 
- Imagino, é, é, a maioria, imagina a mãe vê a criança nascendo, tipo, um piá69, um 
macho, vê o cara, a mãe dele segurando ele e daqui a pouco ela, ele vira viado e 
daí, nossa a mãe então começa a chorar” (Grupo focal com estudantes). 
 
 

O desdobramento percebido em relação à reação dos pais ao tomarem 

ciência do fato é o espanto, a decepção, a não aceitação e o impacto negativo que a 

revelação pode ter na estrutura da família e nas relações intrafamiliares: 

 
 
“Então assim, você pega umas tiradas, só que pra você afirmar isso pra uma mãe, 
uma mãe que criou aquela filha como uma bonequinha, uma princesinha e, de 
repente a filha dela tem uma outra opção... pra mãe isso aí é uma catástrofe” 
(Autoridade).  

 

“Uma aluna do ensino médio falou ‘professora, eu gosto de tal menina da outra 
turma’. Essa se declarou pra mim que era lésbica e que amava a outra menina e a 
outra menina também era (..) E a mãe conversou comigo e a mãe tava num 
desespero total” (Grupo focal com professores(as)). 

 

“Por exemplo, pode acontecer um choque do casal, mas a tendência é o pai não 
aceitar e a mãe, a mãe, a mãe, daí por ser mãe, eu acho que é mais fácil, porque ela 

                                                             
69

 Piá: termo regional significando menino. 



200 

 

 
 

não vai abandonar seu filho. O pai abandona o homem. A mãe nunca abandona seu 
filho, assim como ela não abandona o drogado que ela vai buscar na esquina, ela 
também não vai abandonar o filho que fizer uma outra opção” (Grupo focal com 
professores(as)). 

 

A sexualidade diferente do esperado também pode criar conflitos no convívio 

familiar, entre a percepção dos pais de como o filho ou a filha deve se comportar e o 

desejo deste(a) de vivenciar sua identidade homossexual: 

 

“Eu tenho uma amiga que ela, que ela falou, contou pra mãe dela, né, com quatorze 
anos. Mas a mãe dela não gostava. Daí um dia ela tava contando que ela foi no 
shopping comprar uma roupa pra ela e a mãe dela comprou um vestido, e ela, ela 
não gosta de vestido, ela gosta de vestir roupa [ininteligível]. Daí ela pegou e chorou 
bastante, não vestiu o vestido, daí tipo, daí quando ela chegou em casa com o 
cabelo curto, a mãe dela ficou louca” (Grupo focal com estudantes). 

 

 
 “Que nem a minha melhor amiga, ela me conta tudo, ela me contou ‘Ô, tô ficando 
com uma menina, tô gostando dela, tô namorando ela’. Só que ela namorava 
escondido porque a mãe dela não gosta disso, essas coisas assim” (Grupo focal com 
estudantes). 
 
 

A análise dos discursos revelou não somente percepções, como também o 

conhecimento de casos, que impressionam pela violência das reações dos pais: 

 
“... a psicóloga ligou, insistiu, insistiu pra ela ir lá, e ela não ia, porque ela já sabia da 
resposta que ia ter. Nós tivemos que chamar a [ininteligível] pra ela, quando a esca, 
a psicóloga disse, ‘ó eu vô tê que falar por telefone, teu filho, não tem mais o que eu 
fazê por ele, né, você que não aceita que ele é gay’. Ela desmaio, caiu dura, aí voltou 
e chorou, gritou, esperniô, tiveram que internar a mulher” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“Professor(a): Aliás uma coisa eu sei, eu sei que ela [a mãe] espancou o filho um dia 
(...) Ele chegou todo roxo, cheio de marcas na escola. 
Entrevistador(a): Nesse caso, o que foi feito quando ele chegou machucado, a escola 
fez alguma coisa ou não? 
Professor(a): Não sei, a coordenação foi avisada mas não sei” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“Já me contaram história, que nossa! Essa verdade, porque me contaram [que] um 
menino morreu porque ele [era] gay e o pai dele matou ele porque não aceitava” 
(Grupo focal com  estudantes). 
 
 
“Foi assim, é essa pessoa pegou, falou pra mim assim, tava eu e mais três pessoas 
falou assim ‘ah eu vou me assumir pro meus pais’. ‘Vai lá, a gente tá com você e a 
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gente vai te dar força’ e tal, daí eu fui junto ele falou assim, chegou assim, o pai dele 
sentado e tal começaram conversar a discutir até que numa hora ele chegou e falou 
‘pai eu sou gay’. Nossa! tipo o pai dele começou a chorar a mãe dele começou a 
chorar, o pai dele falou ‘você não pode, vou te internar’, tipo chegou até chegar 
internar esse piá.  
 (...) 
- e o irmão dele não aceita até hoje, tipo o irmão dele falou assim, ‘ah você é um 
gayzinho’, não sei o quê. 
(...) 
tipo quando ele vai sentar na mesa assim, o pai dele fala ‘não fica perto de mim’. O 
pai dele tem nojo dele mesmo do filho”  (Grupo focal com  estudantes). 
 

 

Preocupa a constatação aqui, e também em fala anterior, de que não está 

claro se a escola toma providências em casos de violência doméstica contra 

estudantes LGBT. 

Observa-se também no último relato um fenômeno que diferencia a 

homofobia de outras formas de preconceito e discriminação, que é a falta de apoio, 

ou até a rejeição, por parte da família, como apontam Lionço e Diniz:  

 

Apesar de equiparável a outras práticas discriminatórias em termos de 
prejuízos sociais, como, por exemplo, ao racismo, ao sexismo e ao 
antissemitismo, a homofobia vulnerabiliza as pessoas à maior precariedade 
do laço social, já que, mesmo na família ou no grupo social de origem, os 
processos de exclusão são operantes. Nesse sentido, diferentemente de 
outras expressões da discriminação, a homofobia impõe uma experiência de 
solidão ao sujeito vítima da opressão, pois alguns dos mais importantes 
espaços de cuidado são também os de maior manifestação das injúrias 
homofóbicas (LIONÇO; DINIZ, 2009b, p. 57). 

 
 

A falta de apoio familiar e suas expectativas heteronormativas também são 

destacadas por Russell como um fator que dificulta a socialização da maioria dos 

jovens LGBT: “most LGBT young people grow up with parents and in families that 

expect them to grow up to be heterosexual; with rare exceptions, family-based LGBT 

socialization has not been possible”70 (RUSSELL, 2011, p. 133).  

A reação da família pode se estender além da mera não aceitação, onde a 

rejeição se concretiza na expulsão de casa:  

 
“Aí um dia a mãe dele chegou saiu do serviço pegou ele com um rapaz beijando 
dentro de casa sabe, aí mãe dele expulsou ele de casa. Ele foi embora. Depois de 
quase um mês a mãe foi atrás dele, aí ele voltou pra casa sabe, aí depois agora tá 

                                                             
70 A maioria dos adolescentes é criada por pais e em famílias que esperam que sejam 

heterossexuais; com raras exceções, não é possível a socialização LGBT a partir da família 
(tradução minha).  
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normal, mas simplesmente a mãe dele entrou em depressão” (Grupo focal com  
estudantes). 
 
“Eu conheço um menino gay que foi mandado pra fora de casa quando o pai 
descobriu. Depois de muitos anos que eles voltaram a conversar” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Em outros casos, a reação não é tão extrema, e a resignação, ou até a 

aceitação dos pais, pode vir com o tempo:  

 
 
“A mulher que tá pintando a minha casa lá, com o marido, ela me contou, ela me 
contou que o filho de dezessete anos, assumiu ser gay, e, ela não aceitou. Hoje ela 
aceita, uns quatro anos depois ela passou a aceitar, e o padrasto também não 
aceitava e agora que eles estão aceitando o filho. Ela disse, ‘é muito difícil pra uma 
mãe ter um filho gay, muito... mas hoje eu aceito, vô fazê o que? É meu filho... ’” 
(Grupo focal com professores(as)). 
 

 
Outra situação relatada foi que, embora consigam conviver com o filho, os 

país nunca passam a aceitar:  

 
“Eu tenho uma amiga, o filho dela, ele tem, o filho dela está hoje com vinte e três 
anos, terminando a faculdade, ele é homossexual assumido, mas ela ignora 
totalmente isso, ela não fala. Às vezes em grupo, é normal, sempre vem piadas ou 
coisas do gênero, aí ela sai, ela ignora... ela não aceita, e trata o menino em casa, 
como se ele fosse um heterossexual...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Por outro lado, na percepção das pessoas entrevistadas, há pais que 

preferem fazer de conta que é filho não é homossexual, manifestando-se um outro 

tipo de silêncio:  

 
“Às vezes tem um aluno ali que, por exemplo, ele tem um determinado tipo de 
tendência. Muitas vezes você chama os pais, os pais ou fingem que não veem, ou 
não querem ver, às vezes são pais mais tradicionalistas” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

A este respeito Louro observa que “o conceito gay representa uma 

homossexualidade que desafia e ameaça os que estão ligados ao ‘status quo moral’” 

(LOURO, 1999, p.70, grifos da autora). Diante disso, seria preferível agir como se a 

homossexualidade do filho não existisse, do que enfrentar um conflito com os 

valores preconizados, permanecendo uma espécie de hipocrisia. 
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Por outro lado, o preconceito pode se manifestar escancaradamente, como no 

seguinte relato: 

 
“- O que eu sei desse menino, [nome] da sexta série, foi que um dia eu tava fazendo 
[ininteligível]. Ele falou ‘professora, eu não posso sentar perto do [nome do 
estudante] que é o outro menino que os dois andam juntos, se bem que agora eles 
tão juntos de novo, não sei, ele só falou isso, ele não falou ‘ah, minha mãe mandou 
eu sentar longe’” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Esta percepção da intolerância de alguns pais também apareceu de forma 

mais forte, de que o(a) estudante que de alguma forma desvia do padrão deve ser 

retirado(a) da escola. 

 
“Os pais eles, eles são bastante, eles reclamam bastante quando tem coisas assim, 
eles não costumam aceitar, sabe. Por exemplo, se é um aluno que tem dificuldade e 
ele tem digamos lá, um comportamento difícil, os pais se queixam, e querem que o 
aluno seja retirado da escola, sabe, muitos pais vêm com essa visão ainda de 
exclusão” (Autoridade). 

  

A existência desta atitude dos pais não quererem que seus filhos tenham 

contato na escola com estudantes LGBT tem sido corroborada por outras pesquisas, 

como a intitulada “Juventudes e Sexualidade”, na qual uma média de 34,6% dos 

pais “não gostariam que homossexuais fossem colegas de classe dos filhos” 

(ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004, p. 282).  

 
 

4.4.1.4   Percepção se a escola ajuda ou dificulta o exercício da diversidade sexual 
 
 

Na construção do universo de percepções sobre o que seria ser um(a) 

estudante LGBT, a partir da opinião dos(das) profissionais de educação e 

estudantes, passa-se agora a verificar se, no entender deles, a escola ajuda ou 

dificulta o exercício da diversidade sexual. 

Houve várias respostas indicando o meio-termo, no sentido de que nem ajuda 

e nem dificulta: 

 
 
“Eu acho que depende [...], que pergunta difícil [...], na verdade o próprio grupo, a 
turma do aluno que vai ou facilitar ou vai [...] impedir, né?” (Grupo focal com 
professores(as)).    
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 “Eu acho que... nem permite nem dificulta, ela fica no meio termo né, por causa que 
é, esse tipo de assunto dentro da escola é algo novo no sentido de ser algo oficial, 
por causa que você tem esse tipo de conversa mas geralmente é extra-oficial né, não 
é nada que tenha oficializado” (Autoridade). 
 
“Eu acho que nem permite nem proíbe, não é colocado nesse caso, ó, você não ter 
essa postura porque aqui não é permitido, mais também não libera, então fica 
naquele meio termo” (Autoridade). 

 
 
As raras percepções de que a escola ajuda no exercício da diversidade 

sexual foram no sentido de que a escola é um espaço social no qual de alguma 

forma o(a) estudante LGBT tem contato com outros e assim evita o isolamento: 

 

“Eu acho que a escola ajuda [...] Porque, muitos alunos eles acabam se revelando 
dentro da escola, eles acabam se libertando dos olhares de família, de pai, mãe, tio, 
que têm a responsabilidade deles como filho. Então é dentro da escola que eles 
acabam se revelando, acabam se identificando com o próximo, então acredito que a 
escola facilite bastante esse convívio que eles têm, essa aproximação com o outro” 
(Autoridade). 

 

Todavia, a maioria dos(das) entrevistados(as) considerou que a escola 

dificulta o exercício da diversidade sexual, por ser um assunto acerca do qual há um 

silenciamento, por causa do preconceito alheio. Dessa maneira, as principais razões 

mencionadas foram o medo de se revelar e a percepção de que os(as) 

professores(as) não se sentem preparados(as) para lidar com a diversidade sexual:  

 
 
“eu acho que ela inibe, ela acaba inibindo, ela acaba regulando por inibir, ela acaba 
criando certas regras internas que não permitem que a pessoa discuta isso” 
(Autoridade). 

 
 
“- Eu acho que é difícil... 
- É difícil... 
- Pela questão do preconceito dos próprios colegas(...), mas também tem dos nossos 
colegas... (...) 
Pelo preconceito... então eles não se sentem seguro, né, nem com a gente...  
(...) 
- E até a gente fica todo cheio de, de dedos, né, pra lidar com a situação...” (Grupo 
focal com professores(as)). 
 
 
“- Difícil...  
- Ele já se autodiscrimina, também, né... 
-... a sociedade... é discriminadora... 
- É, ele se afasta dos outros... 
(...) 
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- Um amigo meu que assumiu a sexualidade... depois de adulto, ele disse assim 
que... pois ele disse... que quando ele era... adolescente, era muito difícil, porque ele 
se sentia... ele se sentia mal, ele se sentia errado. Então nós ainda temos eu acho 
que muito disso, a pessoa, o próprio adolescente, se sente como se tivesse algo de 
errado com ele, ou algo sujo, tem uma porção de, de, de palavras pejorativas ligadas 
a essa sexualidade diferente...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“- Porque tem vergonha 
(...) 
- a vergonha, o medo 
- o medo dele 
- do preconceito 
- críticas”  (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“É difícil ela falar, ela tem que mudar o jeito de ser dela” (Grupo focal com 
estudantes). 
 
 
“[...] os professores não estão preparados, os alunos não recebem orientação, [...]a 
falta dessa educação sexual, sexualidade” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

A percepção da falta de preparo ou capacitação dos(das) profissionais de 

educação para lidar com o assunto da sexualidade e da diversidade sexual permeou 

as respostas obtidas por meio da pesquisa e será objeto de recomendações nas 

Considerações Finais. 

 
 

4.4.1.5   Percepções quanto à educação sobre diversidade sexual  
 
 

Na análise das transcrições sobre percepções relativas à diversidade sexual, 

apareceram percepções que não haviam sido previstas nas variáveis de estudo 

originalmente definidas. Estas percepções dizem respeito à educação sobre 

diversidade sexual.  

As percepções nesta área variam entre positivas, negativas e a manifestação 

de demandas. As positivas confirmam a necessidade de ter ações abrangentes de 

educação sexual nas escolas; as negativas levantam restrições diversas quanto à 

realização de ações educativas nesta área; enquanto as demandas se referem à 

insuficiência da capacitação e à necessidade de encontrar soluções para isso. Na 

área das demandas também surgiu um elemento de mudança para o trabalho da 

temática da diversidade sexual nas escolas. 
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A fala a seguir destaca a importância dos(das) profissionais estarem 

capacitados(as) para tratar da questão da homofobia e da diversidade sexual:  

 
 
 “Porque eu acho que é um fato [a homofobia] que tá acontecendo em vários lugares 
e as pessoas têm que saber lidar com isso, saber enfrentar, ainda mais nós 
enquanto escolas que lidamos com os alunos pequenos, temos aí quarta, quinta e 
muitas vezes julgamos, falamos coisas erradas que marcam até a criança pro resto 
da vida. Então é um assunto importante sim, o professor tem que tá sabendo e tendo 
noção de como tratar disso” (Autoridade). 
 
 

Na percepção a seguir as ações de enfrentamento da homofobia na escola 

ainda são muito incipientes e precisam ser intensificadas. Há a percepção de que há 

fatores culturais que dificultam esse processo:   

 
 
“Mas eu diria assim que não tá, ainda, efetivando na intensidade que deveria efetivar 
de combate à homofobia, nesse sentido. [A escola] não é neutra, por opção de ser 
neutra. Ah não, eu fico em cima do muro eles que se vire, esse assunto não tem 
nada a vê comigo. Não é isso. Eu diria que é um momento, vamo dizer assim, de 
mudança que tá se vivendo e que essa mudança ainda não causa o impacto, vamo 
dizer formativo que nós gostaríamos que fizesse” (Autoridade). 
 
“Entrevistador(a): E qual é a sua opinião sobre esses Programas... de Educação 
Sexual nas escolas? 
- Olha, aí eu avalio assim. Ainda as intenções e as articulações são mais fortes do 
que o resultado que a gente observa. Certo? Porque não é um processo fácil mudar 
culturas, mudar formações pessoais, visões religiosas e tudo isso tá relacionado” 
(Autoridade). 
 
 

A percepção de que os esforços são incipientes é reafirmada por Joca, que 

observa que “apesar da disponibilidade de alguns educadores(as), no campo da 

efetivação de uma educação sexual comprometida com o reconhecimento da defesa 

da diversidade humana, portanto comprometida com o enfrentamento à homofobia, a 

escola ainda parece estar iniciando este debate” (JOCA, 2008, p. 171-172).    

Na fala a seguir, a percepção é de que há um silenciamento a respeito da 

homofobia nos esforços de enfrentá-la, de forma que ela foi encaixada dentro da 

estratégia de combater o bullying, sem ter sido explicitamente especificada, por causa 

do estigma a ela associado: 

 
 
“Eu acho que o bu... homofo[bia]... isso tá dentro do bullying mesmo. Sabe, então 
deram um disfarce, uma maquiagem pra homofobia. Eu acho que aquilo tá 
camuflado dentro de bullying... é assim que eu vejo, que o bullying sabe que é aquilo 
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que vai contra, tirando sarro daquele colega, por causa da cor, da raça, da religião... 
e porque não, se o cara, se é lésbica, é gay, é homossexual, o diabo que for. Eu 
acho que a homofobia tá dentro do bullying, foi uma maneira de mascarar aquela, 
pra não dizer assim, ‘como é que vou falar dentro da escola sobre lésbica, gay?’, 
porque ainda as pessoas são preconc... preconceituosas a respeito disso, então eu 
vou jogar dentro do tal do bullying, que é crime, perante a lei é crime, então eu 
acredito que isso que vocês estão fazendo agora seja exatamente pra... dar uma 
quebrada na coisa, mas eu vejo que o, a homofobia tá dentro do bullying” 
(Autoridade). 
 
 

Na visão de Fontes,  “o silenciamento e a omissão, no universo cotidiano da 

sala de aula, [...] contribu[em] para a invisibilidade dos homossexuais no contexto 

social e a manutenção do conjunto de preconceitos vigentes” (FONTES, 2009, p 

100). 

Entre os fatores negativos em relação à educação sobre diversidade sexual, 

surge a figura da resistência, seja por questões internas nas escolas, seja por forças 

externas, como nos casos das religiões, por exemplo: 

 
 
(Falando da criação do Departamento da Diversidade ...) “houve bastante, bastante 
resistência nesse período, que muita gente, dentro da Secretaria mesmo, [achou] 
que não tinha necessidade de criar, que tinha que ser inserido na Educação Básica” 
(Autoridade). 
  
“Ao mesmo tempo que a gente avança em algumas relações dentro da Educação, a 
gente tem uma relação bastante conservadora de um certo modo na sociedade (...), 
então a gente tem bastante resistência. Eu acredito que daí se reproduz um estado 
de uma maneira bastante complexo né, complicado, pelo avanço das Igrejas 
Pentecostais, que têm bastante impedimento assim como uma coisa, eh, um desvio, 
isso é bastante complicado (...) a [igreja] Católica agora tem feito o papel de 
carrasco” (Autoridade). 
 
 

Segundo Borges e Meyer, o fator resistência tem sido presente desde as 

primeiras iniciativas de abordar a educação sexual nas escolas brasileiras:   

 
 

Desse modo, é interessante destacar que, desde a década de 1920, a lei 
brasileira prevê a educação sexual na escola. Entretanto houve muita 
resistência para sua implementação, especialmente por setores vinculados 
à igreja católica. Ainda hoje essa resistência existe e não se restringe à 
instituição igreja, mas está diluída em boa parte da sociedade, que 
incorporou seus valores, inclusive os(as) professores(as) que têm 
dificuldade de tratar o tema da sexualidade, uma vez que, ao mesmo tempo 
em que esta é entendida e tratada como um instinto natural é, também, 
altamente vigiada como algo ameaçador e perigoso que precisa ser contido 
e disciplinado (BORGES; MEYER, 2008, p. 61). 
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Venturi, em seus comentários sobre a pesquisa da Fundação Perseu Abramo 

referente à Intolerância à Diversidade Sexual, apresenta o resultado de que 

 

diante de duas alternativas, se ‘os governos deveriam ter a obrigação de 
combater a discriminação contra homossexuais, bissexuais, travestis e 
transexuais’ ou se ‘isso é um problema que as pessoas têm de resolver 
entre elas’ 70% concordam com a segunda alternativa, contra apenas 24% 
que entendem que o combate contra a discriminação da população LGBT 
deve ser objeto de políticas de governo (VENTURI, 2008) 

 

A constatação de Borges e Meyer de que há professores(as) que assimilaram 

a cultura de resistência à educação sexual e, por conseguinte, à educação sobre a 

diversidade sexual, bem como a constatação de Venturi quanto à questão do 

combate à discriminação homofóbica não ser a responsabilidade do governo (e por 

inferência tampouco das escolas públicas), se encontram refletidas nas falas a 

seguir: 

 
 

“Agora tem uma coisa, a gente não quer essa responsabilidade, mas eles adorariam 
que a gente tivesse, porque a gente não tem isso em casa, então é na escola que 
eles vêm buscar” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“- o medo de abordar um tema, não só da comunidade como dos professores, os 
professores acho que temem muito mais do que a própria comunidade... 
- mas tudo isso por falta ...(ininteligível) de orientação... 
- por falta de empenho 
- e a retaliação depois que vem a estória de pais, de diretores da Secretaria né” 
(Grupo focal com professores(as)).   

 
 

Nesta última fala, aparece a preocupação dos(das) profissionais de educação 

de abordar o assunto da sexualidade na sala de aula e depois serem objeto de 

cobrança por parte dos pais que possam entender que a escola está incentivando a 

homossexualidade. Esta constatação foi reiterada por Britzman, no sentido de que a 

“mera menção da homossexualidade vá encorajar práticas homossexuais e vá fazer 

com que os(as) jovens se juntem às comunidades gays e lésbicas” (BRITZMAN, 

1996, p. 79-80):  

 
 
“Nós ficamos assim de mãos atadas, você fica pensando que de repente até por não 
querer incentivar o aluno e pra algumas pessoas né, até os pais, está ultrapassando 
né os limites né ‘ah, porque isso daí a gente não tá falando em casa’” (Grupo focal 
com professores(as)). 
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Foi apontado um paralelo entre a educação sobre diversidade sexual e a 

educação sobre a cultura afrobrasileira, que recentemente entrou no currículo nos 

esforços de combater o racismo, no sentido de que o preconceito existente é um 

fator que dificulta a abordagem desses assuntos:  

 
 
“Entrevistador(a): [Por que] diversidade sexual, gênero, direitos sexuais e 
reprodutivos não estavam incluídos? 
Entrevistado(a): Acho que são coisas que não são novas para a sociedade, mas 
ainda, para a nossa sociedade, eles são vistos como tabus né, então é muito difícil. É 
a mesma coisa que a cultura afro né, ela foi incluída oficialmente, em nível nacional, 
e, ela é difícil de ser implementada dentro da escola justamente por causa de alguns 
tabus e, gêneros então... vai entrar mas vai ser difícil porque as pessoas ainda são 
muito preconceituosas, existe muito preconceito para se trabalhar” (Autoridade). 
 
“Mas na hora de olhar e não olhar com preconceito é muito difícil. Porque os valores 
vêm na frente. A história, a cultura machista é muito forte. Muito forte e prejudicial. A 
gente sabe” (Autoridade). 
 

 
 

Também transparece nas falas o medo de que o conteúdo de uma aula sobre 

sexualidade possa ser distorcido pelos(as) estudantes, de modo a criar conflitos ou 

problemas entre os pais e a escola, numa dinâmica em que os pais são percebidos 

como não cumprindo a função de educar os filhos sobre sexualidade, ao mesmo 

tempo que a lei estaria do lado dos pais e dos(das) estudantes, em detrimento 

aos(às) professores(as):  

 
 
“Daí de repente ele [o aluno] chega em casa e reproduz de uma outra maneira em 
casa, ‘ah a professora [nome] de matemática falou isso, isso e isso pra você é?’ ... 
Tem um jogo de cintura aqui, falar uma coisinha ali mas sem se comprometer. 

[...] 
- ... a gente não sabe como é que vai chegar distorcido. Como nós temos o programa 
de serem, de ser processados administrativamente, então fica muito difícil, eu acho 
que nesse caso, primeiro que nós não temos formação pra isso” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 
“Então a nossa situação hoje é muito delicada,  porque os alunos e os pais podem 
tudo, são cheios dos direitos,  só que não cumprem seus deveres. 
- Só que a família também não cumpre os seu... 
-  Nós somos reféns do ECA71...” (Grupo focal com professores(as)). 
 

                                                             
71

 ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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Neste sentido, Joca observa que há 

 

o entendimento de que a educação sexual na formação da juventude seja 
atribuição da família e da religião e não da escola. Assim, educadores(as) 
evitam assumir uma abordagem positiva da homossexualidade, por gerar 
dentro da escola uma posição de confronto de valores morais oriundos da 
formação familiar e religiosa dos jovens (JOCA, 2008, p. 171-172). 

 

Outra questão apontada em relação à resistência diz respeito à formação que 

os(as) profissionais mais velhos tiveram, numa época em que a homossexualidade 

ainda era classificada como doença pela Organização Mundial da Saúde:      

 
 
“... essa discussão ela é recente. Eu lembro do tempo que eu fiz faculdade há mais 
de 24 anos atrás, se discutia educação sexual. E aí era orientação sobre 
desenvolvimento biológico, desenvolvimento psíquico assim muito rapidamente. Era 
isso. E era o homem e a mulher. Não se falava disso e isso incluía, inclusive estava 
incluído nos livros como um distúrbio grave a ser combatido né, a ser tratado” 
(Autoridade).  
 
 

Além da formação dos(das) profissionais de educação, outro empecilho 

percebido diz respeito às convicções pessoais dos mesmos, resultando no que 

Fontes descreve como “a abordagem inadequada, ratificadora da discriminação, não 

raro ancorada ou associada a crenças morais e religiosas privadas do professor e 

advindas do ambiente familiar e social dos alunos” (FONTES, 2009, p. 100):  

 
 
“Tem alguns problemas em relação aos professores também...  não aceitação de 
certos temas trabalhados na escola né, então mostra assim, às vezes o despreparo 
mesmo do professor que, que não consegue aceitar certos conteúdos, certos 
assuntos, certos temas né, e daí, há um confronto...” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

Em relação às restrições também há a percepção de que a restrição quanto a 

educação sobre a diversidade sexual parte simplesmente do preconceito, tanto por 

parte dos(das) estudantes, quanto dos(das) profissionais de educação e também por 

parte dos pais: 

 

 “- é aquilo que falei só (ininteligível) gays e lésbicas não se discute. 
Entrevistador(a): Porque que esses temas não são abordados na escola? 
- por preconceito e tabu” (Grupo focal com professores(as)). 
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Outro fator apontado como um obstáculo que dificulta a abordagem da 

educação sexual e da educação para a diversidade sexual é a imaturidade dos(das) 

estudantes em relação ao assunto, fazendo com que não tratem o tema com 

seriedade e, em vez disso, se utilizem dele para constranger os(as) professores(as): 

 

“...E outra coisa também que é, raramente, ou talvez nunca...um aluno me perguntou 
sobre sexualidade de uma maneira séria assim, que tivesse uma dúvida assim 
sincera sobre alguma coisa, eles me perguntam assim pra testar ou pra instalar um 
clima na sala de aula de brincadeira. ...como é o caso de uma aluna da sexta série 
que falou: ah, professor, o que é gozar? Eu sabia que ela sabia e que era deboche e 
a classe todo mundo rindo e aí eu falei ‘olha, gozar é o seguinte: é você tá 
trabalhando e chega suas férias e você vai gozar trinta dias de férias, então é a 
mesma coisa de usufruir’ ... agora eu não sei se é postura minha que não dou 
abertura pra esse tipo de coisa...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 “Eles vêm pelo lado da malícia, da maldade, eles não vêm uma coisa positiva...tem 
sempre aqueles alunos que levam pro lado da malícia e aquelas crianças que 
precisam, aqueles adolescentes que precisam de orientação acabam não tendo por 
causa dessas situações assim” (Grupo focal com professores(as)).  
 

 

Também apareceu nas discussões neste tópico a percepção de que os(as) 

professores(as) não estão preparados(as), ou não tiveram formação, para tratar da 

sexualidade e da diversidade sexual na sala de aula. Este foi um tema recorrente e 

representa uma demanda, ou uma ação necessária para efetivar as políticas 

públicas de educação nesta área: 

 
 
“Na minha formação dentro da biologia o máximo que eu tive foi o... eu não tive uma 
matéria específica dentro dessa área de educação, educação sexual de como é que 
você vai ensinar aos seus alunos” (Grupo focal com professores(as)). 
  
 
“O problema está aí, nunca foi abordado, quando aparece a gente tenta resolver, não 
sabe como, vai, vai arremendando...” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 

Esta percepção é corroborada por Junqueira, que afirma que 

 

profissionais da educação, no entanto, ainda não contam com suficientes 
diretrizes e instrumentos adequados para enfrentar os desafios relacionados 
aos direitos sexuais e à diversidade sexual. É comum que tais profissionais 
declarem não saber como agir quando um estudante é agredido por parecer 
ou afirmar ser homossexual, bissexual ou transgênero (JUNQUEIRA, 2009c, 
p. 34). 
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Há percepções de que esta falta de preparo também resulta na incapacidade 

de agir em casos envolvendo estudantes LGBT e que uma das causas da 

manutenção da homofobia nas escolas é justamente a falta de ações educativas 

nesta área: 

 
 
“O fato da sexualidade não estar assim presente dentro do conteúdo, não tem como 
você trabalhar isso, só à parte, sendo que muitas vezes, você não tá vendo a coisa 
acontecer. Se a coisa acontecer, você vai orientar. Se a coisa não acontecer, você 
deixa passar...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): O que que mantém a homofobia na escola? 
- A falta de informação 
... 
- Falta de disciplina 
- Educação sexual” (Grupo focal com professores(as)). 
  

 

Na visão de Rios, isto resulta numa abordagem inadequada da questão da 

homofobia, tanto em termos educacionais como em termos da postura de 

enfrentamento:  

 

dentre tais expressões discriminatórias, a homofobia é aquela menos 
discutida e a mais controversa. Isto se constata pela discrepância entre a 
bibliografia e as políticas públicas desenvolvidas a partir de cada um destes 
temas, sem esquecer da relativa leniência diante de manifestações 
homofóbicas, se comparadas, por exemplo, às reações diante do racismo 
ou do sexismo (RIOS, 2009, p. 53). 

 

Nas percepções quanto à educação sobre a diversidade sexual, surgiram 

opiniões de que o atual enfoque do ensino do respeito à diversidade sexual a partir 

de aulas de educação sexual talvez não esteja o mais adequado:  

 
 
“Eu acho importante [programas de educação sexual nas escolas], porém como 
muitas coisas dentro da escola eu vejo que às vezes eles não surtem muito efeito 
porque às vezes você faz todo um trabalho e você continua tendo gravidez... esse 
ano nós tivemos o quê... umas seis ou sete adolescentes grávidas na escola, né? 
Você faz todo um trabalho assim de prevenção de DST e você continua vendo que a 
juventude continua imprudente com relação a esse tipo de coisa. Então, ele é 
importante? É importante, só que eu não sei se o foco tá de maneira correta né, por 
causa que os problemas gerados, os problemas... e os tabus né, eles acabam 
continuando, por mais que você trabalhe” (Autoridade). 
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Uma sugestão seria de dar um outro enfoque, em uma outra disciplina, ou 

outras disciplinas, enfatizando o valor do respeito a todos os seres humanos: 

 
 
“trabalhar a questão do preconceito em todas as questões. Se o aluno está 
interiorizando a questão do respeito em todos os sentidos, ele vai também estar 
atingindo a questão da homofobia” (Autoridade). 

 
 

Também foi expressada a opinião de que a educação sobre diversidade 

sexual, para acontecer efetivamente, deveria ser incluída formalmente no currículo, a 

partir do que Fontes descreve como “uma abordagem que conduz à discussão sobre 

os direitos fundamentais e as liberdades individuais de homens e mulheres, 

independentemente do modo como estes vivem e fazem suas escolhas sexuais” 

(FONTES, 2009, P. 100): 

 
 
“teria que estar no currículo [...], eu acho que aí sim essa discussão vai entrar no 

programa da escola e aí a escola, sendo curricular a discussão, ela é responsável 
em combater essa fobia” (Grupo focal com professores(as)). 

 
 
 
4.4.2  Diversidade Sexual - Atitudes: Opiniões e sentimentos em relação a pessoas 

LGBT 
 
 
“Eu acho normal, eles fazem coisas engraçadas, é legal de conviver com eles, é 
como se você tivesse convivendo com uma pessoa normal” (Grupo focal com 
estudantes). 
 
 

A seção anterior tratou de percepções relativas à existência da diversidade 

sexual de um modo mais geral. Nesta seção serão apresentadas opiniões e 

sentimentos especificamente a respeito das pessoas LGBT, não somente na escola, 

como também na sociedade. As respostas se dividem entre opiniões positivas e 

negativas. 

Um tema recorrente nas entrevistas é o da invisibilidade das pessoas LGBT, 

no sentido de não serem percebidas como tal, e no sentido de a sociedade supor 

que só exista uma única forma de expressão da sexualidade, a heterossexualidade: 

 

“Imagino que a sociedade tem é, veja, talvez não tenha uma uma afronta direta, mas 
existe assim uma invisibilidade, ela se trata disso, não se diz que tem, é, às mesmas 
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pessoas que talvez tenham uma outra orientação sexual (...) É conservador nesse 
sentido. Então não é que em todos os lugares que vão ter um tratamento 
diferenciado, mas também você não vê, ai em função de caso que não vê, a pessoa 
não existe ali, então aquilo não tem. Como se não existisse em lugar nenhum” 
(Autoridade)  
  
 

Junqueira analisa que esse fenômeno traz implicações graves: 

 

essa invisibilidade a que estão submetidas lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais comporta a sua exclusão enquanto tais do espaço 
público e, por isso, configura-se como uma das mais esmagadoras formas 
de opressão. É inquietante notar que alguém que não pode existir, ser visto, 
ouvido, conhecido, reconhecido, considerado, respeitado e tampouco 
amado pode ser odiado (JUNQUEIRA, 2009c, p. 30).  

 

No desenvolvimento desta seção, surgem vários destes aspectos nas falas 

das pessoas entrevistadas.  

As opiniões a seguir foram selecionadas como sendo positivas porque, de 

modo geral, não emitem julgamentos que possam ser considerados depreciativos 

das pessoas LGBT, com a parcial exceção da primeira, que procura dar uma 

explicação do porquê da pessoa ser travesti, embora a partir de um ponto de vista 

de compreensão; e a referência na penúltima citação à masculinidade do amigo. 

Também procurou-se obter uma amostra abrangente, indo desde a gestão até 

os(as) estudantes.   

 

“Eu vou dar um outro exemplo. Cê passa pela rua você vê um monte de, travesti, 
você vê... as pessoas já se afastam já como se aquilo fosse uma doença... Mas eu 
vejo eles como uma pessoa como eu, que tiveram uma, ou talvez não tiveram, uma 
oportunidade, de ter uma um esclarecimento, ou que foram talvez quando pequenos 
até.... como é que eu posso dizer, serem abusado sexualmente e acharam aquilo 
uma coisa que seria pra vida deles, entendeu? Eles não são assim, eles não tiveram 
a oportunidade de sentar com alguém que explicasse. Sabe, eu acho que o problema 
é esse, eu vejo isso” (Autoridade). 

 

“Mas eu não tenho nada contra, assim, converso numa boa, a gente conversa, tudo, 
tem um amigo da minha mãe que ele é gay, nossa, ele é muito divertido” (Grupo 
focal com professores(as)). 

 

“Entrevistador(a):  Como vocês se sentiriam se tivessem uma colega travestida na 
sala de aula? 
- Eu ia fica meio de olho. 
- Eu pediria a roupa emprestada.  
- Eu ia dá uma cuidada nela” (Grupo focal com estudantes). 
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“- Nada contra [travestis). A pessoa, tudo bem, ela nasceu homem quer virar mulher, 
tudo bem. Vai dela se ela quiser ser mulher, que seja mulher, pronto” (Grupo focal 
com estudantes).  

 

“- Eu tenho um amigo... que contou. Ele veio me contar, chegou assim, eu pensava 
que ele era homem né, daí eu cheguei e falei ‘ó a minha amiga quer ficar com você’, 
daí falou, ‘ó da fruta que ela gosta eu como até caroço’. Daí eu falei assim, ‘ah! tá 
bom’. Daí ele pegou falou ‘não, mas fala se ela tiver um amigo pra ela me apresentar’ 
começou a falar dela, risos, risos...” (Grupo focal com estudantes). 

 

“- Eu acho normal porque eu tenho um primo...  que é homossexual” (Grupo focal 
com estudantes).  

 

Como meio-termo entre as opiniões positivas e negativas manifesta-se a 

posição ambivalente de que as pessoas sexualmente diferentes são aceitáveis, 

desde que à distância:  

 

“- É até, até assim legal, assim tá exposto né, como é hoje em dia. A sociedade ficou 
mais liberal, mas... mas isso tem uma distância, não sei o que faria se pegasse meu 
filho, se eu soubesse ou minha filha né e tal. [...] 
- É porque quando, quando o problema é próximo da gente, a gente muda, assim né” 
(Grupo focal com professores(as)). 

   

As atitudes e opiniões negativas variam desde manifestações relativamente 

leves de preconceito, como brincadeiras, até opiniões francamente homofóbicas.  

Como exemplo do primeiro tipo tem-se:  

 
 

“... porque, quer queira, quer não, eu entendo, quando o sexo é entre iguais, não 
chega no clímax. Até eu brinco com alguns, eu disse, quando se é gay, do mesmo 
sexo, é... principalmente com homens, tinha que ter uma cabeça que girasse cento e 
oitenta graus, [para p]oder participar por inteiro...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

A aparente brincadeira esconde uma visão heterossexista de como a relação 

sexual deve se dá. Bourdieu explica da seguinte maneira: 

 

o corpo tem sua frente, lugar da diferença sexual, e suas costas, 
sexualmente indiferenciadas e potencialmente femininas, ou seja, algo 
passivo, submisso, como nos fazem lembrar, pelo gosto ou pela palavra, os 
insultos mediterrâneos contra a homossexualidade... não há insulto pior que 
as palavras que designam o homem possuído (BOURDIEU, 2009, p. 26). 

 

O estigma quanto ao passivo na relação sexual também se manifestou na 

seguinte fala: 
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“A gente percebe assim que, hã, acho que pras mulheres, sexo entre homem e 
homem é homossexualismo, pros homens me parece que não, que tem meio 
embutido assim, se ele é ativo, ele é homossexual, se ele é passivo ele é macho, 
então tem, ou o contrário” (Grupo focal com professores(as)). 

 

O uso do sufixo “ismo” também conota outra atitude que surge em vários 

momentos, a de que a homossexualidade é doença ou desvio, apesar da decisão da 

Assembleia Mundial da Saúde ao contrário, já em 1990.  

 
“Todo mundo hoje em dia tá sujeito a ter alunos com isso né?... Às vezes é um 
distúrbio que o aluno tem também, que acaba levando a isso” (Autoridade). 
 
 

Aparecem também as tentativas de explicar a causa da 

homossexualidade, a partir do pressuposto de que a heterossexualidade é a 

única expressão “normal” da sexualidade, e que qualquer outra é desviante:  

 
“... sexualidade deve ser discutida desde a educação infantil, porque se for genético 
você, ela já [vai] identificar, porque tem o genético e tem o opcional, então tem que 
ser desde o começo” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Quanto à curiosidade de saber o que causa a homossexualidade, Sousa Filho 

inverte o paradigma: 

 

[...] quando o preconceito crê como certo que a homossexualidade é um 
fenômeno a ser esclarecido em sua causa especifica, devemos deslocar a 
questão sobre a sua pretendida causa para uma outra: assim, ao invés de 
se querer saber ‘qual a causa da homossexualidade?’, deve-se perguntar: 
por que e qual a origem do preconceito em torno da homossexualidade? 
(SOUSA FILHO, 2009, p. 118). 

 

Outras tentativas de explicar as causas ou questionar a normalidade da 

homossexualidade incluíram: 

 

“Às vezes não tem nada a ver com a genética. É uma opção da pessoa. Que ela 
adquiriu culturalmente, sem ter nada a ver c’a... Não é nada natural” (Grupo focal 
com professores(as)). 
 
 
“Eu me sinto meio chocada, assim, sabe, porque hoje em dia tá muito mais exposto 
isso do que antes, de uns tempos pra cá até a mídia tá colocando que isso é muito 
normal. Não sei, eu na minha opinião eu não sei até que ponto que isso é normal, 
né? Mas às vezes eu fico meio espantada assim por ser tão escancarado porque tem 
gente que é muito escancarado né, a gente sabe” (Grupo focal com professores(as)). 
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“A mãe tinha comentado que, a única coisa que aconteceu com essa menina foi, é, o 
pai querer um filho homem, desde o início da gravidez, porque ele já tinha duas filhas 
mulheres, queria um filho homem, é que o pai, masculinizava a menina, fazendo ela 
descarregar areia de caminhão, fazendo ela descarregar tijolo de caminhão, fazendo 
serviço mais, mais masculino, não que a gente não possa fazer, né, mais muito 
serviço masculino, e resultou nisso, sabe, e aqui o ano passado aconteceu a mesma 
coisa, só que assim ela não se identificou, ela não se manifestou diretamente pra 
mim, é porque ela saiu do colégio” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

A respeito das atitudes que enquadram as diferenças sexuais como não 

sendo “normais”, Lionço e Diniz apontam que 

 

aliada à censura implícita à diversidade sexual, encontra-se afirmada a 
compulsoriedade da heterossexualidade. Essa exigência normativa tem 
como efeito a desqualificação de outros modos de viver a sexualidade, 
gerando a prática discriminatória homofóbica (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 11-
12). 

 

Borrillo completa que 

 

o sistema a partir do qual uma sociedade organiza um tratamento 
segregacionista segundo a orientação sexual pode ser denominado 
“heterossexismo”. Ele e a homofobia – compreendida como a consequência 
psicológica de uma representação social que, outorgando à 
heterossexualidade o monopólio da normalidade, fomenta o desdém em 
relação àqueles e àquelas que se distanciam do modelo de referência – 
constituem as duas faces da mesma intolerância (BORRILLO, 2009, p. 20). 

 

A seguir há uma sequência de falas que gradativamente vão ganhando um 

teor cada vez mais imbuído de preconceito contra as pessoas cujas sexualidades 

não se encaixam na visão heteronormativa. Em especial, o que provoca a expressão 

das opiniões mais hostis entre estudantes, mas mais fortemente entre 

professores(as), é a manifestação do afeto entre pessoas do mesmo sexo:  

 
 
“- ... dois alunos que a gente tem na sexta série que eles até se deram nomes de 
mulheres, eles se chamam Valdete, não me lembro qual que é o nome. 
- Maria Odete, um é Maria Odete e o outro eu não sei o nome. [...] 
- Que eles têm assim umas atitudes, eles gesticulam e dão gritinhos. 
- Eles são meio histéricos em sala” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Eu já tive uma escola que foi um terror que a menina começou a me perseguir. 
Arranjou o telefone da minha casa na secretaria...” (Grupo focal com 
professores(as)). 
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“Vocês dois são namorados, vocês estão aqui, do jeito que vocês tão conversando 
comigo, eu vou adorar conversar com vocês, a gente pode passar a tarde inteira 
juntos. Agora se vocês vierem se beijar na minha frente eu não vou gostar...” (Grupo 
focal com professores(as)). 
 
 

Reafirma Borrillo: 

 

dos textos sagrados às leis laicas, passando pela literatura científica e pelo 
cinema, a tentativa de promover a heterossexualidade não hesita em 
condenar ao anátema não somente a homossexualidade, mas também 
qualquer manifestação de afeto entre pessoas do mesmo sexo (BORRILLO, 
2009, p. 21).  

 

Na fala a seguir, tanto a questão do afeto como a influência da religião 

se fazem presentes: 

 
“Eu acho que é feio ficar se beijando na frente dumas crianças, vamo supor, passa 
uma criança de dez anos lá e fica olhando eles se beijarem. Eles não vão saber 
ainda escolher a sexualidade que ele vai segui. Daí aí, se é dois homens se beijando 
tal então ‘quer dize que eu posso ficar com homem?’ Não, na lei de Deus é homem 
com mulher” (Grupo focal com estudantes).  
 
 
“... a primeira pergunta, ‘você se incomoda com a presença de um homossexual?’ 
Não me incomodo, mas dois homossexuais namorando me incomoda, me incomoda, 
tanto homem quanto mulher. 
Entrevistador(a): O que você sente?. 
... uma mistura de constrangimento com nojo” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Isso, constrangimento... olha enquanto tá só de mão dada tudo bem, agora se 
começarem com caricias, é repugnância mesmo” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

É relevante aqui apresentar dois dados da pesquisa nacional “Perfil dos 

Professores Brasileiros”, realizada em 2002: 59,7% dos(das) docentes afirmaram ser 

inadmissível uma pessoa ter relações homossexuais e 21,2% deles não gostariam 

de homossexuais em sua vizinhança. (UNESCO, 2004, p. 143 e 146). 

A mesma atitude de repugnância diante do afeto entre duas pessoas do 

mesmo sexo se repete entre os(as) estudantes:  

 
“... aqui embaixo, porque dali dá pra vê, porque também tem uma parede. Aí quando 
tirei xerox olhei do lado. Tinha dois que era mudo, não sei, tinha dois meninos se 
beijando  
- Ai que nojo, que nojo. 
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- Aí eu olhei tá, que absurdo, aí voltei. 
- risos, risos, risos,... 
- Traumatizei, sabe” (Grupo focal com estudantes). 
 

 

A reprovação da expressão não convencional do afeto encontra uma 

explicação em Borrillo, que observa: “relegado ao papel de marginal ou excêntrico, o 

homossexual é tido pela norma social como bizarro, estranho ou disparatado (...). O 

homossexual (...) é sempre o outro, o diferente, aquele com o qual qualquer 

identificação é impensável” (BORRILLO, 2009, p. 15-16). 

Louro retoma a discussão sobre os conceitos de naturalidade e normalidade, 

e afirma que 

 

a heterossexualidade é concebida como ‘natural’ e também como universal 
e normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenham uma 
inclinação inata para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de 
seus afetos e de seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. 
Consequentemente, as outras formas de sexualidade são constituídas como 
antinaturais, peculiares e anormais (LOURO, 1999, p. 17). 

 

Talvez uma das opiniões mais carregadas de preconceito encontrada nesta 

seção seja a que segue, ainda mais porque vem dos(das) adolescentes, e mostra o 

quão cedo na vida fica arraigada a intolerância às pessoas sexualmente diferentes: 

 
“Entrevistador(a): Aqui na escola teria problema se uma estudante travestida usasse 
o banheiro das meninas? 
(...) 
... ele é viado, mas ele querendo ou não ele tem ereção 
(...) 
- Ah não, eu acho errado se for, tipo, travesti entrar no banheiro de menina eu acho 
errado. Tem que entrar no banheiro de viado 
(...) 
- Eu acho que tinha quer ter banheiro pra lésbica, gay e banheiro pra, pra, normal” 
(Grupo focal com estudantes). 
 

 

Junqueira resume da seguinte forma esta situação enfrentada por travestis e 

transexuais nas escolas: “não raro, enfrentam obstáculos para se matricularem, 

participarem das atividades pedagógicas, terem suas identidades minimamente 

respeitadas, fazerem uso das estruturas das escolas (os banheiros, por exemplo) e 

conseguirem preservar sua integridade física” (JUNQUEIRA, 2009c, p. 25). 

As atitudes negativas encontradas em relação a pessoas LGBT confirmam os 

achados de outras pesquisas, como a Pesquisa sobre Preconceito e Discriminação 
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no Ambiente Escolar, cujos resultados foram publicados em 2009. Trata-se de uma 

pesquisa nacional com mais de 18 mil respondentes, incluindo estudantes, 

profissionais de educação e pais. No quesito Orientação Sexual, a pesquisa revelou 

que a abrangência das atitudes preconceituosas, ou o percentual de respondentes 

com algum nível de preconceito, foi de 87,3%. Por sua vez, a intensidade das 

atitudes preconceituosas, numa escala de 0 a 100, foi de 26,1% (MAZZON, 2009a, 

p. 12). 

Em resumo: 

  

El país está lleno de símbolos de libertad sexual representados en 
imágenes que van desde el carnaval y las playas, a relaciones interraciales, 
travestis y samba. Sin embargo, esta representación oculta la realidad de la 
sociedad brasileña; debajo de un fingido liberalismo, el país se encuentra 
profundamente afectado por el sexismo, la homofobia y el racismo, los 
cuales, cuando van de la mano con otros marcadores sociales, crean una 
realidad de desigualdades masivas (VIANNA; CARRARA, 2008, p. 27). 

 
 

 

4.4.3   Diversidade Sexual – Práticas  

 
 

Tendo explorado nas seções anteriores percepções e atitudes sobre a 

diversidade sexual entre as pessoas pesquisadas nas escolas contempladas pelo 

estudo, esta seção se concentra nas práticas: o que se faz para educar quanto à 

diversidade sexual e as práticas da escola em relação aos(às) estudantes LGBT. 

  

 

4.4.3.1   Programa de educação sexual 
 

 

O primeiro tópico abordado é como se faz a educação sexual nas escolas e 

se ela aborda as questões da diversidade sexual. 

Para tanto, foi perguntado para autoridades de educação sobre a política 

estadual e municipal de educação sexual: 

 
“Entrevistador(a) – Qual é a política pública da Educação Sexual [...] no Estado, e 
qual é o grau de implementação dessa política?) 
Entrevistado(a) – Há pouco mais de dois anos atrás, foi criado o Departamento da 
Diversidade... mas uma intervenção direta e efetiva nas escolas, acho que a gente 
não deu conta de fazer ainda... criou estrutura dentro da Secretaria, criou os 
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representantes dos Núcleos, mas interlocuções efetivas com a escola a gente não 
deu conta de fazer”. 
[...]  
 “Entrevistador(a) – Esse departamento, núcleo que vocês criaram, isso é exclusivo 
para diversidade de gênero e educação sexual de um modo geral, tem alguma 
política de Estado? 
Entrevistado(a) – Uma política definida, não. Fica muito aberto né... Fica aberto. Não 
fica nem na atividade da Educação Básica. Não fica nem ligada a alguma 
disciplina.... Ela fica vaga, ela fica...ela fica solta. 
Entrevistador(a) – E as escolas estaduais, tem educação sexual, é incluída a 
educação sexual nas escolas? 
Entrevistado(a) – Não”. 
[...]  
“Entrevistado(a) – Como que isso de incluir as questões que abrangem o 
Departamento da Diversidade sem precarizar o currículo, que isso é o nosso desafio. 
A gente não acredita que colocando como disciplina a gente vá ter resultado, não 
acredita que atribuindo pro professor de ciências vá ter resultado, ou de biologia. 
Acredita que tenha que ter uma intervenção que mude práticas sociais...(ininteligível) 
por respeito aos diferentes”. 
 
 
 
“Entrevistador(a): Qual é a política pública de educação sexual aqui em Curitiba? No 
município, na Secretaria Municipal de Educação? ... De educação sexual de um 
modo geral. 
Entrevistado(a): ... A gente trata da temática como um tema transversal. É, mas não 
naquele foco dos parâmetros curriculares nacionais somente... A educação sexual é 
entendida de forma transsetorial... Nós temos articulações com a Secretaria de 
Saúde bastante forte. A Secretaria de Saúde tem o Programa Adolescente Saudável, 
que trabalha especialmente com as turmas de 5ª a 8ª. 
Entrevistador(a): E como que tá a implementação desse Programa Adolescente 
Saudável, por exemplo? Qual o grau de implementação desse Programa dentro das 
[escolas]? 
Entrevistado(a): É muito forte. Nós trabalhamos integradamente com eles, com a 
Saúde, já há mais de 10 anos. Então nós temos por exemplo, materiais publicados 
para alunos e para pais e para professores, que fizemos de forma articulada com 
eles. Produzimos com eles segundo os problemas que nós diagnosticamos com a 
falta de formação dos profissionais e sobre essa temática ... Com as Ongs, que 
trabalham com a questão da educação sexual também.... E, trabalhamos com a 
questão da mulher muito fortemente.... porque a violência em relação à mulher e a 
discriminação em relação à mulher é uma questão de gênero... Então a gente não 
fica restrita, como é que é? à questão biológica. Evidentemente que os alunos têm 
isso na formação, precisam ter, os professores às vezes não estão preparados nem 
pra isso. Isso também é trabalhado mas não é só. É uma questão social mais 
importante que tem a ver com prostituição infantil, que tem a ver com prevenção 
desses problemas e as questões da homofobia, né. Então nós temos uma 
articulação boa também com a saúde nessa prevenção dos problemas da 
homofobia”. 
 

 
Faz-se necessário determinar qual é a política de educação sexual do Estado 

e também do Município, tendo em vista duas das escolas pesquisadas serem 

estaduais e as outras duas serem municipais. 
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Segundo as autoridades, no período em que a pesquisa foi realizada (último 

trimestre de 2009), o Estado não tinha uma política de educação sexual implantada, 

mas estava em vias de estruturá-la, iniciando com um setor específico na Secretaria 

de Educação. Já, o município teria uma política de educação sexual realizada de 

maneira transversal e transsetorial, em parceria já existente há dez anos com a 

Secretaria Municipal da Saúde.  

O fato de o ensino da educação sexual estar “aberto” se reflete nas respostas 

de gestores(as) escolares: 

 
 

“Entrevistador(a): Qual a política pública de educação sexual? 
- Olha, geralmente são trabalhados projetos né e aqui especificamente na nossa 
escola foram trabalhados muitos projetos em convênio com postos de saúde do 
município. 
[...] 
- São projetos relacionados à sexualidade, adolescência, tudo que tem mais ou 
menos nesse sentido, gravidez né [...] 
- Eles [pessoal do posto de saúde] vem pra escola, eles fornecem profissionais pra 
vir fazer palestra, pra vir fazer todo esse trabalho com os adolescentes...  
[...] 
- Por iniciativa da escola, mas todos os anos nós temos uma palestra, por iniciativa 
dos professores da escola, vem uma moça da Schering do Brasil pra conversar 
sobre sexualidade com os adolescentes, sobre métodos contraceptivos. Então todo o 
ano ela vem, todo o ano ela faz um trabalho, geralmente com a sétima série né, 
todos os anos e esse ano já foi feito inclusive. E também a Schering tem um trabalho 
chamado “ATOS” e daí eles vêm todos os anos. 
[...] 
- Geralmente os temas são: Gravidez na adolescência, DST, geralmente são esses 
os temas. 
Entrevistador(a): O tema de gênero já foi incluído alguma vez ou não? 
- Que eu lembre... estou nessa escola há onze anos...trabalhar especificamente com 
gêneros não. 
Entrevistador(a): Direitos Sexuais, direitos reprodutivos? 
- Não, que eu me lembre não. 
Entrevistador(a): Diversidade sexual? 
- Só se o trabalho for determinado isoladamente e for determinado professor em sala 
de aula, agora em forma de projeto que englobe toda a escola? Eu estou aqui há 
onze anos e nunca... nunca vi”. 

 
 
“e muitas vezes é porque os próprios professores estão despreparados pra isso né, 
então abrimos para os professores fazerem aquele curso que tem acho do Governo 
Federal né... teve um curso do Governo Federal que é online né, esse de diversidade 
né, então a gente abre para que eles possam ir se inteirando para que a hora que for 
oficial... então, dizer que é permitido e dizer que não é... é que existe um meio termo 
né”. 

 
 
“Entrevistador(a): Qual é a política pública de educação? 
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- Olha, a minha percepção em torno do que eu tenho lido em termos de política 
pública, ela tá ligada à questão da concepção de cada uma das disciplinas dos 
conteúdos indicados pelas diretrizes do Paraná é... em termo de cada uma das 
disciplinas”. 

 
 
 

Algumas respostas refletem a atuação em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, mas não está claro se existe a abordagem interdisciplinar: 

 
Entrevistador(a): Qual é a política pública de educação sexual aqui no município, na 
Secretaria Municipal de Educação? 
- Na verdade a, o estudo da educação sexual é trabalhado..., não tem uma disciplina 
específica, né. Trabalha-se com a matéria, a disciplina de ciências, mas assim num 
enfoque geral, não há um trabalho específico. Este ano nós estamos tendo assim um 
enfoque maior com o posto de saúde, que vai começar um trabalho com as 7ª séries, 
sobre... adolescência, num sentido amplo assim, né, então aí vai ter um trabalho 
mais direcionado”. 

 
 
Entrevistador(a): Qual é a política pública de educação sexual no Município? 
- Nos temos o Saúde e Prevenção, e que é uma.. Um projeto da secretaria e que a 
gente desenvolve na escola já algum tempo existe os professores de ciências que 
trabalham com esse Projeto... dentro desse projeto tem o Protagonismo Juvenil que 
eles fazem as atividades dentro e fora da escola nos encontro, gincanas eles têm 
algumas palestras então dentro desse projeto eles trabalham todas as questões 
relativas à saúde, sexualidade”. 

 
 

Em relação ao grau de implementação, ou há quanto tempo se trabalha com 

educação sexual, houve encontros e desencontros de informação entre os diferentes 

níveis (autoridade na secretaria de educação, diretor(a), pedagogo(a), 

professores(as). 

Para um(a) gestor(a), a intenção de implantar uma política de educação na 

área da diversidade sexual encontra resistência não somente nas escolas, como 

também nas secretarias de educação de alguns municípios: 

  
“porque não é só na escola que tá fora da questão, não é só na escola que o debate 
tá fora [...] do espaço de discussão, [...] tem cidades que ainda estão indiferentes 
achando que isso não se deve ser tratado” (Autoridade). 
 
 

Em seu artigo “Não temos que lidar com isso. Aqui não há gays nem lésbicas! 

– estados de negação da homofobia nas escolas”, Junqueira informa respostas 

recebidas de secretarias de educação relativas à implementação do curso Gênero e 
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Diversidade na Escola (GDE), que reafirma a dificuldade apontada pela autoridade 

acima: 

 

Isso é muito complicado, a gente achou melhor deixar de lado essa 
discussão, por você sabe como a coisa funciona, essa questão em cidades 
do interior como a nossa, os pais não aceitam que a gente fale disso com os 
alunos’. Argumento de uma técnica da SME quando questionada acerca do 
porquê da não escolha pelo GDE (JUNQUEIRA, 2009d, p. 152). 

 

Outra autoridade explica o histórico da política e como se chegou à forma como 

a educação sexual é feita na escola em que atua:  

 

 
“Entrevistador(a): E qual que é o grau de implementação desta política? 
- [...] algumas escolas eram contra a educação sexual na escola, outras eram a 
favor. Então ficou aquela... a escola optou, as escolas optaram pra fazer ou não... tá. 
Mas é uma... da Secretaria de Educação, né, diz que nós poderíamos... só teríamos 
que preparar uma pessoa exatamente pra não desvirtuar, né, o que seja falado... 
Entrevistador(a): E isto aconteceu? Esta preparação desta pessoa? 
Entrevistado(a): Nós fizemos aqui... agora... alguns professores da, de.... ciências né, 
eles como trabalham já com essa... eles ficaram encarregados de fazer um trabalho 
caso surgisse alguma... né... tanto a partir de 5ª até a 8ª série”. 
 
 

Outras respostas recebidas incluem: 
 
 
“Entrevistador(a): E qual que é o grau desde quando ele existe, qual o grau de 
implementação? 
- [...] uns quatro anos que ele existe aqui dentro da escola, acontece com os alunos 
de sétima porque os assuntos que são tratados não prevê trabalhar com alunos de 
quinta e sexta pela falta de maturidade pra trabalha essas questões gravidez na 
adolescência, distribuição de preservativos então não é trabalhado com a quinta e 
sexta por causa da questão da maturidade, porque prevê a distribuição de 
preservativos” (Autoridade).  
 
 
“Entrevistador(a): Existe uma, um trabalho com educação sexual assim de forma 
sistemática na escola? Nesta escola? 
- Não, não existe isso 
- Que eu saiba não 
- Não 
... 
- Devia ter disciplina, devia ter 
- Devia ter educação sexual, e não tem” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“A gente tem que trabalhar de forma interdisciplinar até né. 
...  
Entrevistador(a): Vocês, que não são da disciplina de ciências, vocês têm um 
trabalho de sexualidade, de educação sexual dentro da disciplina de vocês ou não? 
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- Não. 
- Não, especificamente não. 
- Em história também não. 
Entrevistador(a): Não? 
- Especificamente não” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Aqui na escola, tem é, é oferecido educação sexual, assim, de 
forma sistemática? Está incluído nu currículo, o tema da... 
- Não... 
- Infelizmente, não... 
Entrevistador(a):... educação sexual? 
- Não... 
- Não... 
Entrevistador(a): Não está. 
- Ela é sistemática e interrompida” (Grupo focal com professores(as). 
(Depois esclarecem que é tratada de forma informal, não tem uma disciplina). 
 
 

A impressão que se tem a partir dos relatos é que a política ou a 

recomendação para o ensino da educação sexual vai se diluindo à medida que se 

desce pela hierarquia, chegando-se a uma implementação precária em alguns 

casos.  

 
“E a gente pede que esse tema [sexualidade] seja trabalhado. Mas, eu temo e assim 
posso te afirmar, ele não é devidamente trabalhado ainda na, no, com a quantidade 
de tempo que deveria porque a escola é perpassada por n situações e o próprio 
ensinar a ler, hoje, ainda é um problema pra escola” (Autoridade). 
 

 

Com relação aos materiais disponíveis para o trabalho de educação sexual, o 

que mais transparece nos relatos é a existência de material voltado para o enfoque 

biológico e de prevenção da gravidez de doenças sexualmente transmissíveis e não 

um enfoque em gênero ou diversidade sexual: 

 

“Entrevistador(a): Vocês têm materiais pra trabalhar sexualidade e educação sexual 
na escola? Que materiais vocês têm? 
... 
Entrevistado(a): Lá [no laboratório de ciências] tem a parte dos animais, tem o 
esqueleto humano onde né... é trabalhado agora, material assim... 
Entrevistador(a): Didático. 
Entrevistado(a): Didático mesmo não, não tem” (Autoridade). 
 
 
“Material da escola não... a escola não tem esse material. Quem tem esse material 
são os próprios professores, os professores de ciências eles têm” (Autoridade). 
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“Sim, material de dados do projeto de sexualidade tem muitos livros panfletos, o 
posto de saúde fornece os membros genital, masculino, feminino, preservativo 
masculino, preservativo feminino” (Autoridade). 
 
 
“Nós temos vídeos, nós temos materiais visual pros alunos, tem o laboratório, 
inclusive tá guardado na sala de artes, tá aumentando a escola e a gente tá 
montando uma sala de ciências e tem os materiais concretos pra eles apalparem e 
pegarem.  
[...] 
- Tem pênis, tem o órgão aberto, aquelas estruturas do órgão aberto, como que é por 
dentro, como que não é. Isso tem na escola” (Autoridade).  
 
 

Fontes traz a informação de que de fato há uma insuficiência de material 

didático para apoiar a educação sobre a diversidade sexual: 

 
 

em uma amostragem significativa, representada por 70% dos livros 
didáticos mais distribuídos entre as escolas públicas pelo Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD) e pelo Programa Nacional do Livro 
Didático para o Ensino Médio (PNLEM), não foram encontradas imagens 
que fizessem referência à homoafetividade, à representação dos 
homossexuais e sua presença na sociedade e à diversidade sexual, nem 
tampouco às noções de família destoantes das variações em torno da 
heteronormatividade (FONTES, 2009, p. 100). 

 

 

A este respeito Lionço e Diniz observam que 

 

o Ministério da Educação tem privilegiado a estratégia de capacitação de 
professores(as) [para o enfrentamento do sexismo e da homofobia]. Essa é 
uma iniciativa de grande valor, mas deve estar associada ao compromisso 
de desenvolver e oferecer materiais didáticos que venham a subsidiar a 
atuação em sala de aula (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 12-13). 

 

Ao examinar quais assuntos são abordados na realização da educação 

sexual, repete-se o enfoque encontrado em relação aos materiais: 

 
 
“Entrevistador(a):  Aqui na escola tem educação sexual, é oferecida educação sexual 
de forma sistemática, tá no currículo ou não? 
- Não, o único conteúdo relacionado é o da sétima série quando a gente estuda 
sistema reprodutor e métodos contraceptivos, só” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a):  Quem trabalha a sexualidade na escola, nessa escola? 
- Ninguém! 
- Ninguém! 
- Quem trabalha ó, na verdade, por  exemplo,  de manhã nós temos o de biologia. 
... 
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- Biologia. Daí as, as ciências biológicas. Por exemplo de manhã eu sei, à tarde que 
eu não sei como é que é trabalhado, mais de manhã sim como eu trabalho no 
magistério a gente tem um trabalho coordenado, então a professora [nome] de 
biologia ela aborda a sexualidade, ciclo de reprodução humana e etc. , e tal. Mas 
com uma visão bem biológica” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Cê já começa a trabalhar anatomicamente, até a parte da higienização. Depois 
sexta série, aí, assim, dentro da grade de ciências, você trabalha prevenção, assim 
como toda essa parte, é, quando você vai falar de DSTs, de gravidez...  né, na 
adolescência, então, é voltado mais na disciplina de ciências” (Grupo focal com 
professores(as)).  
 
 
“.. todos os anos nós temos uma palestra, por iniciativa dos professores da escola, 
vem uma moça da Schering do Brasil pra conversar sobre sexualidade com os 
adolescentes, sobre métodos contraceptivos. Então todo o ano ela vem, todo o ano 
ela faz um trabalho, geralmente com a sétima série ... Geralmente os temas são 
gravidez na adolescência, DST...” (Autoridade). 
 
 

Em relação à abordagem dos assuntos de gênero e diversidade sexual, as 

seguintes respostas são representativas:   

 

 
“Entrevistador(a): [...] o que é falado sobre diversidade sexual e sobre por exemplo 
esses dois temas, sobre orientação sexual e identidade de gênero? 
Entrevistado(a): O que é falado eu não sei, eu realmente não participei da 
capacitação, eu sei que ele é abordado” (Autoridade). 

 
 
“Entrevistador(a) É falado com eles [os estudantes], o tema ... sobre gays, lésbicas, 
travestis? 
Não faz parte do currículo. Não. Do currículo não faz parte, não. 
Tema? 
Como tema? 
Não. 
Entrevistador(a): Não é falado porque não faz parte do currículo? 
Não. É falado quando a situação exige...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Em relação ao currículo, Lopes observa que 

 

na sala de aula entram corpos que não têm desejo, que não pensam em 
sexo ou que são, especialmente, dessexualizados para adentrar esse 
recinto, como se corpo e mente existissem separadamente um do outro ou 
como se os significados, constitutivos do que somos, aprendemos e 
sabemos, existissem separadamente de nossos desejos. Não surpreende 
que os livros didáticos e propostas curriculares tradicionais operem também 
nessa lógica (LOPES, 2008, p. 126). 
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Seffner novamente indica uma maneira mais adequada de se abordar a 

educação sexual nas escolas:  

 

as questões que envolvem a diversidade sexual são complexas e exigem 
estudo por parte dos professores. Devemos lutar para ter acesso a materiais 
pedagógicos adequados, a cursos de formação, a participação em eventos 
que discutam os temas da sexualidade. Não devemos abordar nenhum 
tema de forma improvisada na escola. Escola é lugar de aprendizagens, e 
isto se faz de forma planejada (SEFFNER, 2009, p. 136). 

 
 
“Entrevistador(a): É falado sobre a temática da diversidade sexual? Gays, lésbicas, 
travestis, bissexuais? 
- Não, isso eu acho uma falha mas a gente não chega nisso. 
Entrevistador(a): Por que que não é falado, você saberia me dizer? 
- Na verdade eu acho que por não constar normalmente nos livros didáticos a gente 
acaba não relacionando, quando os alunos comentam a gente acaba falando, não 
pelo preconceito mas sim pelo fato de não estar dentro das matérias que são 
colocadas no livro” (Grupo focal com professores(as)). 
 
“Entrevistador(a): O tema sexualidade está incluído no currículo? 
- Não.... Não, é o professor que tem direito de fazer seu projeto, e trabalhar o projeto 
enfim... mas não que seja o conteúdo que esteja lá no planejamento que tenha que 
ser trabalhado... mas você tem a liberdade de fazer o projeto...” (Grupo focal com 
professores(as)). 
 
 

A respeito da insuficiência de abordagem da temática da diversidade sexual, 

Lionço e Diniz afirmam que:  

 
Prevalece a exigência do silêncio sobre a diversidade, em matéria de 
sexualidade. Essa omissão denuncia uma tendência à censura implícita ao 
tema. A sexualidade não-heterossexual, em sua dimensão de superação da 
lógica reprodutiva e supostamente natural, é um interdito, constituindo-se 
em um tabu. Nos livros didáticos, a sexualidade somente é passível de 
enunciação quando remete ao coito heterossexual e à compreensão de 
seus efeitos reprodutivos (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 11-12). 

 
 

Na visão dos(das) estudantes também percebe-se que o enfoque está em 

reprodução humana e prevenção de doenças, com pouquíssima abordagem da 

diversidade sexual:   

 
 
“Veio é alunos de outra, de uma faculdade que tava quase formados. Daí  eles tinha 
uma aula por semana sobre sexos, só que não falava sobre sexualidade, tipo 
homossexual ou não, falava só de sexo assim, pra prevenir essas coisas... uma aula 
por semana mais ou menos, um mês, um mês e meio, por aí” (Grupo focal com 
estudantes). 
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“... explicava todo processo assim, do bebê essas coisas assim, tudo sobre o corpo 
humano mais mesmo sobre o corpo humano sim, relacionado ao sexo. 
Entrevistador(a): Tá! E sobre homossexualidade, por exemplo, bissexualidade, 
travestis, ninguém falou em sala di aula? 
- Não 
Entrevistador(a): Então tá, porque que vocês acham que esse tema não é falado? 
- Porque acho que deve ter muito preconceito e ou deve ter pais que não aceitam 
que fale, daí os professores ficam com medo de falar” (Grupo focal com estudantes). 

 
 
“Entrevistador(a): Já foi falado com vocês sobre gays, lésbicas, bissexuais... aqui na 
escola como tema de educação sexual? 
... 
- Aquelas mulher que vêm aqui, que vêm tipo do, do ônibus, que vêm... que vêm, 
elas falam. Comentaram um pouco tal. Mas não falaram tudo. 
- É. 
- Bem pouco. 
- Não falaram tudo. Falaram pouco, mas falaram” (Grupo focal com estudantes). 

 
 
Braga considera que este enfoque essencialmente em questões biológicos e 

de reprodução humana leva ao silenciamento da discussão sobre sexualidade, 

diversidade sexual e assuntos correlatos: 

  
(...) convocando o indivíduo a ser responsável pela higiene do corpo, pela 
sua integridade física e moral, orientando comportamentos, dúvidas e 
atitudes sexuais, e abordando o tema corpo/organismo geralmente ligado 
ao aspecto biológico e reprodutivo, o que acaba por secundarizar e por 
vezes silenciar outras questões, tais como relações e constituição de 
gênero, sexualidade infantil e homossexualidade, etc., desprezando assim a 
realidade escolar brasileira, onde diferentes culturas se fazem presentes 
(BRAGA, [20--], p.180). 

 
 

 

 
 

 
 
4.4.3.2 Capacitação / preparo de professores(as) em diversidade sexual e homofobia 
 

 

Quando da realização das entrevistas, no último trimestre de 2009, segundo 

uma autoridade, não havia tido capacitação em educação sexual para os(as) 

professores(as) no período coincidente com o mandato do governo estadual, ou 

seja, a partir de janeiro de 2007:  

 
“Entrevistador(a) – E as professoras recebem capacitação em educação sexual? 



230 

 

 
 

 – Olha do tempo que eu estou aqui... e mesmo na Diretoria, não, não...no segundo 
governo... Eu não tenho conhecimento do primeiro72, não posso garantir” 
(Autoridade). 
 
 

No município, segundo outra autoridade, há capacitações todos os anos, mas 

não em número suficiente para atender o número de docentes. A estratégia para a 

implementação da educação sexual seria por meio da capacitação dos(das) 

pedagogos(as). Há cursos adicionais que podem ser feitos e é da responsabilidade 

dos(das) pedagogos(as) incentivar os(as) professores(as) a trabalharem o tema com 

os(as) estudantes:  

 
 
Entrevistador(a): Os professores nas escolas eles têm recebido capacitação em 
educação sexual ou não ? 
Entrevistado(a): Aí é uma questão séria. Nós temos capacitações anualmente, que a 
gente também monta com o grupo da saúde e internamente também. Mas em 
quantidade eu diria que não é suficiente... Embora sejam 11 escolas só de 5ª a 8ª 
nós temos outras 164 que além, que oferecem só os anos iniciais do ensino 
fundamental. Então, atender todo esse pessoal com essa temática somente, todos 
os anos, é impossível. Mas, nós trabalhamos com os pedagogos das escolas 
(Autoridade). 
 
 
“Então existem cursos de educação sexual abertos pra quem quiser fazer, né. Mas 
também os pedagogos têm essa obrigação de trabalhar isso no interior da escola. 
Isso é, incentivado e aqui as equipes nossas trabalham com essa temática” 
(Autoridade). 
 

 

As respostas de gestores(as) escolares refletem essas informações:  

 
 
“Entrevistador(a): Os professores daqui receberam alguma capacitação em 
educação sexual e sexualidade ou não? 
- É... especificamente... pelo Estado, num projeto que tinha, que se chamava... 
“Tecendo a rede do Adolescer”, daí teve toda uma capacitação, inclusive essa 
professora está aqui ainda, ela trabalhava juntamente com o posto de saúde né, ela 
teve toda a capacitação na época né, mas isso já faz algum tempo, agora fora isso... 
só por iniciativa... 
Entrevistador(a):: Quanto tempo mais ou menos? 
-: Uns cinco anos atrás, a mais ou menos cinco anos atrás.  
Entrevistador(a): Que foi assim um programa oficial da Secretaria Estadual? 
-: É, era um projeto né “Tecendo a rede do Adolescer” que daí era da Secretaria de 
Educação que eles faziam né e daí, juntamente com o posto de saúde eles faziam 
todo esse trabalho na escola, mas isso já faz, aproximadamente, uns quatro ou cinco 

                                                             
72

 Primeiro governo Requião, 2003-2006, segundo governo Requião, 2007-2010. 
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anos atrás. Fora isso, de iniciativa da Secretaria não, não vi nada, não teve assim 
nenhum programa, nenhum professor empenhado...” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Aqui na escola os professores receberam capacitação em 
educação sexual ou não? 
- Olha, alguns têm, eu não posso pontuar exatamente pra você mas a Secretaria e a 
própria Universidade Federal andaram fazendo alguns treinamentos, algumas 
capacitações e alguns professores participaram é... desses Programas” (Autoridade). 
 
 

Já outras respostas se contradizem: 

 
 
“Entrevistador(a): E os professores e as professoras aqui na escola receberam 
capacitação em educação sexual? Ou não? 
Entrevistado(a): Houve uma capacitação, mas não recentemente, tá, não 
recentemente.... faz... acho, que uns 4 anos, aproximadamente. Aí houve um 
trabalho com 8ª séries, só que aí, faz uns 2 a 3 anos que este trabalho não tá tendo 
continuidade” (Autoridade). 
  
 
“Entrevistador(a): Os professores e as professoras elas receberam ou já receberam 
capacitação em educação sexual por exemplo? 
Entrevistado(a): Recebem. O projeto tem os encontros de capacitação isso já 
acontece desde que o projeto existe na rede. Existem os professores de referência, 
eles são, têm oportunidade, é oferecido pela Secretaria o encontro em que eles 
fazem uma capacitação. Então no início do ano eu enviei lá o curso que fala sobre 
educação sexual os professores que têm interesse principalmente os da área, a 
gente também abre para os demais, porque não e só o professor de ciências que 
pode trabalhar esse assunto” (Autoridade). 
 
 

Entre a maior parte dos(das) professores(as) das redes estadual e municipal 

a percepção é de que não houve muita capacitação recentemente, quando houve, e 

que às vezes não é uma capacitação aprofundada. 

 
 
“Dois mil e dois foi quando eles começaram a lidar com isso, e ai a gente fez uma 
semana na Federal do curso, liberaram de sala de aula, isso é difícil acontecer, e na 
época foi feito, a gente saiu de sala de aula, fizemos a capacitação, depois na escola 
a gente montou, tinha salinha onde os alunos que precisavam de material, 
precisavam conversar, precisavam de, de, de... situações de esclarecimento, eles 
iam procurar os coordenadores das escolas ai a gente foi minando...” (Grupo focal 
com professores(as)). 

 
 
“Olha, vou ser bem sincera. Três anos atrás a gente teve um treinamento, não foi um 
treinamento, foi um, um curso que a gente fez, né... Foram, foram dois encontros, foi 
bastante produtivo, muito bem. Porém eu sinto que nós precisávamos ter mais 
preparo, porque é uma coisa que a gente, é, a gente lida no dia a dia com isso... Né. 
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A gente tem alunos de várias, e fico, que têm escolhas diferentes, dentro da sala de 
aula, e eu não sei como trabalhar com isso...” (Grupo focal com professores(as)).  
 
 
“- Vocês receberam já alguma capacitação em educação sexual ou não? 
- Não” (Grupo focal com professores(as)). 
 

 

Outro fator que apareceu nas discussões é que muitas vezes são poucos(as) 

ou apenas um(a) professor(a) que é capacitado(a) e realiza o trabalho de educação 

sexual com abordagem de diversidade sexual, de modo que quando a pessoa deixa 

de trabalhar na escola, não há continuidade: 

 
“Entrevistador(a): Aqui na escola, tem educação, sexual de uma forma sistemática? 
- Olha o que teve um pouco mais era justamente com a [nome da professora]... 
- Era professora de ciências 
- Mais aí, era um trabalho dela, mais especifico com as séries que ela trabalhava... 
[o] projeto [...] já e ela já não esta mais aqui [...]e ela já se aposentou” (Grupo focal 
com professores(as)). 

 
 

A experiência de Torres também demonstrou esta deficiência na estratégia de 

capacitação:  

 

em projetos nos quais atuamos na formação continuada de educadores(as), 
sempre identificamos a dificuldade de educadores(as) com a população 
LGBT. Na maioria das vezes, a pessoa que participou do curso sente que foi 
um ganho pessoal, mas não vê como socializar os conhecimentos adquiridos 
(TORRES, 2010, p. 52). 

 
 
 
 
4.4.3.3   Postura / prática da escola diante de estudantes LGBT - recomendações, 

regras e práticas na escola  
 

 
“... eu achei a coisa mais genial da face da terra o que a Secretaria fez esse ano... 
pela primeira vez você tem no um portal de educação a participação de uma pessoa 
de alto escalão dentro da Secretaria de Educação participando de uma parada gay... 
eu disse assim ‘meu Deus do céu, tá aí um exemplo de que não basta falar, você 
tem que fazer’” (Autoridade). 
 
 
 

Esta seção examina a postura e prática da escola frente a estudantes LGBT, 

abordando questões como a existência e observância de eventuais recomendações 
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oficiais ou regras, a postura e prática da escola frente a estudantes LGBT, bem 

como a postura da escola frente ao exercício da diversidade sexual. 

De um modo geral, a fala da autoridade a seguir resume o que transparece 

nas entrevistas e grupos focais com os(as) profissionais de educação: ao iniciar as 

perguntas sobre como a escola lida com estudantes LGBT, a resposta geralmente é 

que todos(as) estudantes são tratados(as) de forma igual, sem distinção. No entanto, 

à medida que há aprofundamento nas perguntas e os(as) respondentes se abrem, a 

situação que emerge é outra, como se averigua nos itens deste capítulo.  

 
 
“Se você perguntar, eles [os(as) profissionais de educação nas escolas] vão dizer 
que eles não fazem nada que é tudo normal, tudo igual, Eles vão te dizer esses 
termos, ‘ahhhhhhhhh é tudo igual’. É claro que a gente sabe que não né... A gente 
sabe que ainda eles [estudantes LGBT] são motivos de brincadeirinha ou de ...às 
vezes não diretamente, mas indiretamente, ... assim se você perguntar, a pessoa 
não vai responder ... porque politicamente correta ela sabe responder. Mas nas 
relações da escola a gente...hoje, eu entendo que aconteça ainda 
muita...diferenciação” (Autoridade). 
 
 
 

A postura da Secretaria Estadual de Educação, para o lidar com a diversidade 

sexual nas escolas,  conforme informada por uma autoridade é a seguinte: 

 
 
“Então a política de inserção, é, de outros segmentos da comunidade escolar nos 
conselhos de classe é pra qualificar esta fala, porque daí o professor tem que falar 
exatamente da questão que ele tem que dar conta, que é o ensino e a aprendizagem 
e não julgar moralmente os alunos por algum ato, por alguma coisa que ele 
considere, que ele considere a partir dos conceitos dele que seja inadequado” 
(Autoridade). 
 
“Entrevistador(a) – Quando a escola sabe que um estudante é gay, travesti, 
bissexual, ela a escola chama a família ou não?  
– Não, não tem esta orientação, pode ser que chame, mas não é uma orientação 
assim comum” (Autoridade). 
 
 

Para informar qual seria a postura da Secretaria Municipal de Educação, uma 

autoridade explicou qual é a orientação para os(as) profissionais de educação sobre 

essa questão: 

 
 
“Eu vou dizer como é que eu oriento as escolas, os pedagogos [...] Eu digo olha, a 
primeira coisa é faze uma entrevista, se na sala de aula a professora ou a equipe 
não tá conseguindo trabalhar talvez seja uma forma de entender como é que tá 
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acontecendo a situação ali e conversar com a família. Mas não chama a família 
porque ele tem a manifestação homossexual, vamo dize assim, ou aparente ser 
menina e biologicamente é menino. Acho que isso não pode ser motivo pra chamar a 
família. Certo? Quando é que se chama a família? Primeiro quando tem coisas a 
perguntar referente à aprendizagem, a frequência escolar. Primeira coisa seria 
trabalhar com essa criança. Se você não sabe trabalhar com essa criança, esse 
adolescente e você quer conhecê-lo melhor então chame a família. Mas primeiro 
antes de tocar diretamente no assunto verifique qual é a visão que essa família tem 
dessa criança. Porque pode ser uma visão positiva, uma visão de aceitação o que 
seria muito bom e a escola vai ter que aprende com esse pai e se essa família tem 
uma ação de rejeição não é porque a questão da homossexualidade tem que tá 
presente que você vai, então vamos ver. Porque se há rejeição quanto a esse fato ou 
qualquer outro, isso pode fazer mal pra criança. Então se sente que a família está 
rejeitando a criança, o adolescente, talvez uma ação com a família seja necessária, 
mas não pelo que a criança está manifestando é pra que essa família aprenda a 
trabalhar com ela” (Autoridade).  

 
 

“Nos concursos a gente faz questões que tentem pegar esse preconceito pra evita 
que essa pessoa entre, tá. Teve concurso recentemente (...). Então, tem uma 
preocupação nossa em evitar que profissionais que tem uma visão equivocada 
cheguem” (Autoridade). 
 
 

Houve a afirmação de que todos(as) são tratados(as) igualmente, mas a 

maioria afirmou desconhecer uma regra ou recomendação oficial em relação a 

estudantes LGBT. Além disso, surgiu uma resposta no sentido de que há outras 

prioridades mais importantes: 

 
 
“Entrevistador(a): Qual a postura da escola frente a estudantes gays, lésbicas... 
travestis, bissexuais, transexuais? 
Entrevistado(a): Eles são tratados da mesma forma que os outros estudantes sem 
discriminação alguma” (Autoridade). 
 
 
 “Olha, eu acho que não existe especificamente [recomendação oficial] pra esse caso 
não existe algo específico pra esse caso” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Qual é a postura da escola frente aos estudantes que não são 
heterossexuais? Ou seja, aos estudantes que são gays que são lésbicas, são 
travestis, transexuais? Qual é a postura da escola? 
Entrevistado(a): Nós... normal, pra nós são todos iguais, não têm distinção... Pra nós 
o tratamento é igual, como se eles... não tivessem... problema nenhum” (Autoridade). 
 
 
“Não há regras pra isso, né? Na escola cada professor tem seu pensamento a 
respeito, mas como eu falei pra você, eu não tenho percebido, tenho tido dificuldade 
com essa questão, até por isso não tem regras, e quando as coisas começam a 
aparecer, as dificuldades, as regras são criadas pra evitar né?! ... mas como a gente 



235 

 

 
 

não tem esse problema aqui (...) Nós temos outras situações ainda muito mais serias 
que a questão da opção sexual, que é o uso de drogas” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Existe alguma diretriz, ou alguma recomendação oficial da 
Secretaria de Educação pra orientar as escolas em relação a postura frente a esses 
estudantes ou não, não existe? 
Entrevistado(a): Que eu saiba não” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): A escola tem alguma diretriz ou recomendação oficial ... 
Entrevistado(a): Não” (Autoridade). 
 
 
“Entrevistador(a): Tem alguma diretriz oficial, uma recomendação oficial da escola a 
esse, a esse respeito? 
Entrevistado(a): Não” (Autoridade).. 
 
 
 

A maioria dos(das) professores(as) também desconhece qualquer 

recomendação neste sentido: 

 
 
“Não conheço nenhuma postura oficial, acho que não tem” (Grupo focal com 
professores(as)).  
 

 
“Entrevistador(a): Qual que é a postura da escola em relação a homo, a 
homossexualidade? Existe alguma diretriz? Existe alguma recomendação oficial? 
Entrevistado(a): - Nenhuma” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Qual a postura da escola, em relação à homossexualidade? Existe 
alguma recomendação oficial? Cada professor tem sua própria postura? 
- Não... não... 
- Não... 
- Não... 
- Não tem nenhuma recomendação...” (2º Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Qual que é a postura da escola em relação a homossexualidade? 
- Não sei” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 

No que diz respeito à prática da escola frente a estudantes LGBT e frente ao 

exercício da diversidade sexual, foram diversas as práticas que apareceram nas 

falas, incluindo o tratamento com naturalidade, os esforços de trabalhar situações de 

preconceito, até a repressão.  

 
 



236 

 

 
 

“Não, não, isto é feito nas reuniões através das direções, do pedagógico, que é 
orientado os professores que interfiram, que não deixe a coisa se estender. Ta, se 
ele... se o jovem é... se tem um casalzinho de homens se abraçando, isto é coisa 
natural, acontece como meninas... que eles vejam isso com naturalidade, não como 
um horror, como uma coisa de outro mundo. Isto é orientado” (Autoridade). 
 
  
“Acontece problemas, a gente vai em cima, a questão de... racismo, de 
homossexuais, todas as coisas, a gente faz um trabalho com as crianças já contra o 
preconceito, contra... eu acho que cada um tem o direito de ser o que é, então, eu 
posso ir contra... Então este trabalho é feito com nos, nossos alunos” (Autoridade). 
 
 
“Tem bastante sala que tem um gurizinho na sala que é gay e às vezes o pessoal 
pegam no pé do guri daí você tem que ‘opa, para com isso, você não tem nada a ver, 
não tem que preocupar com nada’”  (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
 “Entrevistado(a): Então a gente trabalha no processo de prevenção sobre isso 
sempre impondo a questão do respeito ao diferente. 
(...) 
Entrevistado(a): Mas já tivemos e a gente teve que conversar, vamos nem céu nem 
terra, vamos coacionar pra que você não seja alvo de uma situação de bullying. 
Entrevistador(a): O que que seria nem céu nem terra? 
Entrevistado(a): É, ele pode se vestir um pouco mais discretamente com roupas 
femininas que é o desejo dele né” (Autoridade). 
 
 
 “... quando eu tava trabalhando à noite eu tinha um que tinha, assim bem diferente, 
assim a roupa, maquiagem, (...) saltos enormes, até a pedagoga enchia o saco, 
porque ‘como é que vai fazer educação física desse jeito? Tem que vir com uma 
roupa adequada pra educação física, como é que vai andar?’. ‘Eu não sei andar de 
tênis, só de salto.’ ‘Ahh, meu Pai e agora vai fazer de que jeito essa educação 
física?’ Aí conversei e tal né? Não teve jeito, veio de salto, então faz outra atividade, 
tem como, nesse caso à noite é bem mais maleável, de dia eles têm que vim de 
tênis, ah se eles entrarem aqui..., eles voltam pra casa” (Autoridade). 
 
 
“Digamos assim: às vezes, às vezes a pessoa travestida que está dentro da sua sala 
de aula, nós não temo problema nenhum de conviver com a pessoa, é a opção dela, 
ela é livre enquanto um cidadão para fazer o que quiser da sua vida. Aonde é que 
interfere na nossa sala de aula? Quando ele ultrapassa eticamente os limites de 
comportamento do grupo que ele esta inserido. Por exemplo, eu tenho de manhã 
primeiros anos de magistério, eu lido com menininhas de 14 anos tá, e eu tenho um 
caso né, o menino é gay, inclusive ele mora com o outro que já foi transferido pra 
noite por que tinha dado problema de manhã e agora ele retornou, só que agora que 
ele retornou ele está muito mais querendo se mostrar mais do que no começo do ano 
e teve a parada  gay... tá, então ele veio relatando experiências da parada gay que 
eu acho assim: pra dento de uma sala de aula não é o lugar adequado, mesmo por 
que ele é bem mais velho que as menininhas de 14 anos que ainda não passaram 
pela, por, por esse tipo de experiência sexual  tá, e tem  muita coisa ali que elas não 
precisam saber daquela forma depravada como ele estava colocando em sala, então  
não é uma questão de aceitação ao preconceito, mas é uma questão ética” (Grupo 
focal com professores(as)). 
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De modo geral, em caso de desconfiar que um(a) estudante é LGBT, de 

imediato a escola não interfere (a próxima seção expõe o que acontece se surgir a 

necessidade da escola tomar alguma ação):   

 
 
“Entrevistador(a): Quando a escola desconfia, suspeita que existe um aluno 
homossexual, um aluno bissexual ou ela sabe disso, o que ela faz?   
- Nada... 
- Nada, o que que nos vamos fazer? Nada 
- A opção sexual é dele... 
- É indiferente...” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“Entrevistador(a): Quando a escola então fica sabendo ou então ela suspeita de que 
alguém é homossexual, o que essa escola faz? 
- Nada. 
- nada. 
- nada” (Grupo focal com estudantes). 

 
 
Também apareceu nas falas de alguns(algumas) professores(as) que não 

levantam propositalmente o assunto da diversidade sexual, seja no conteúdo das 

aulas, seja em relação à percepção de que um(a) estudante seja LGBT: 

  

“- É o mesmo caso da droga, eu não enxergo, não tou vendo  
... 
- ... deixa como está, né? 
- É mais fácil para mim” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
 

4.4.3.4   Postura / prática da escola diante de estudantes LGBT, com dificuldades 
em lidar com a orientação sexual 

 
 
“Os meninos e as meninas que têm questões sexuais eles devem, pelo que eu tenho 
observado, sofrer pela contradição do discurso e da prática da escola” (Autoridade). 
 
 
 

As respostas nesta seção parecem girar em torno de quatro ou cinco temas 

quando é percebido que um(a) estudante LGBT está com dificuldades em lidar com 

a orientação sexual: de quem é a responsabilidade, a escola, os pais, ou ambos; se 

está correto afirmar que o(a) estudante é LGBT, quando ele(ela) ainda está em fase 
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de formação / definição da sexualidade; a decisão de chamar ou não a família; o 

encaminhamento para apoio psicológico; ignorar / não fazer nada. 

É a opinião da maioria que, em caso de dificuldade em lidar com a orientação 

sexual, a responsabilidade deve ser conjunta, a escola e a família devem procurar 

trabalhar juntos. 

 
 
“Entrevistador(a): Quando um estudante LGBT está com dificuldade pra lidar com a 
sua orientação sexual, na sua opinião essa ajuda seria responsabilidade da escola 
ou da família? 
- Eu acho que dos dois, dos dois, seria uma parceria entre a escola e a família” 
(Autoridade). 
 
  
“Eu acho que é responsabilidade da escola e da família” (Autoridade). 
 
 
“- Eu acho que a escola deveria ajudar. 
(...) 
Entrevistador(a): Por que que a escola deveria ajudar? 
- Eu acho porque tem muitos dos pais que vai muito pela escola, entendeu? E tipo 
pros pais às vezes a escola abre um pouco o olho dos pais, entendeu? Por isso eu 
acho que a escola devia ajudar” (Grupo focal com estudantes).  
 
 
“Eu acho que a escola tem uma responsabilidade porque, em geral a família também 
tá num conflito. Se é que você entende? O que acontece? Eu falei em aceitação. 
Quando a criança é bem aceita na família, seja qual for a situação que ela teve 
‘diferente’ Se ela é bem aceita ela enfrenta o mundo. Então o trabalho da escola é 
com a família no sentido de tá direcionando, encaminhando esta aceitação da 
criança tal qual ela se apresenta, mas dando orientação pra que essa família 
também se dê o direito de buscar apoio em algum lugar. Não é a escola que vai 
resolver problemas psicológicos, emocionais da família, não vai mesmo” 
(Autoridade). 
 
 

Apareceu muito o debate no sentido de que os(as) adolescentes ainda estão 

em formação / definindo a sexualidade e que pode não ser correto afirmar que são 

ou não são LGBT: 

 
  
“Às vezes ele ainda nem sabe se ele é ou não é, entendeu, ele não tá preparado. 
Então é complicado se vai trabalhar com um que tá discriminado e o outro que não 
sabe se tá preparado pra ouvir aquilo ainda, se ele nem sabe o que que é ainda, cê 
entendeu? Por isso que é uma situação difícil pro professor, eu mesma aqui, [nome] 
tá acontecendo o seguinte, fulano de tal assim, assim, ele tá sofrendo discriminação 
e os outros dois lá, e como é que eu vou chamar todo mundo aqui pra falar sobre 
isso, eu vou falar, mais fácil falar com quem tá discriminando do que com quem é 
discriminado” (Autoridade). 
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“- Têm comportamentos né  
- Tendências sim   
- É tendências, tanto é que assim... 
- Você vai afirmar se é ou não, eles estão em formação... 
... 
- ...  é muito complicado você rotular” (Grupo focal com professores(as)). 
 
 
“[A gente] não força a situação porque aí nós vamos pra delegacia responder 
criminalmente por essa situação, porque de repente é difamação ou coisa parecida, 
vamos deixar ele pensar que a gente não tá percebendo nada e vamos tentar fazer 
um outro caminho, mas normalmente mais tarde ele acaba se abrindo” (Autoridade). 
 
 

Há situações em que a escola procura ajudar o(a) estudante por meio de 

orientação, sem envolver a família: 

 

“Entrevistado(a): Olha, a escola não interfere diretamente. 
Entrevistador(a): Mas se ele tá com dificuldades e procura a escola... 
Entrevistado(a): Não... a gente chama, é conversado, é orientado, se acontece algum 
problema a gente deixa sempre bem claro pra eles que essa opção é uma opção da 
vida dele (...), a escola jamais vai interferir nesses níveis mas que sempre... na 
realidade acontece muito isso assim eles vão sempre em professores, então esses 
professores que têm um pouco mais (...), eles vão muito nos professores, eles 
conversam muito e daí os professores orientam, os professores conversam, falam 
que é uma coisa normal, essa história de opção sexual né, só que daí para... sabe 
como é a sociedade né? Mas os professores sempre orientam” (Autoridade). 

 

 

“Entrevistado(a): As dificuldades que eles podem ter em relação aos colegas apenas, 
em relação ao que é ofertado dentro da escola, relacionamento, atendimento na área 
administrativa, setor pedagógico, inspetores, secretaria, o atendimento deles é 
normal, é com todos, não tem diferença, é como eu... eles podem ter dificuldades na 
sala com os colegas e que muitas vezes nem o professor percebe. 
Entrevistador(a): Que tipo de dificuldades? 
Entrevistado(a): De serem evitados, de serem discriminados, de serem apelidados  
[...]e eles acabam ficando quietos, eles não falam com o professor porque eles 
sentem vergonha, [...] então eles acabam não falando, eles se fecham mais, [...] 
porque eles têm medo, porque aqui a lei é diferente, falou, apanha lá fora, eles catam 
como eles falam, ...” (Autoridade). 

 

  

Conforme apareceu na fala de algumas autoridades, normalmente os pais 

somente são chamados se o(a) estudante está com dificuldade e quiser envolvê-los; 

ou se ocorrer uma situação que sai fora do controle da escola: 
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“O que no momento nós fazemos, quando há situação assim, a gente chama os 
alunos pra conversar, pra eles ‘tarem desabafando o que tá acontecendo. E a gente 
pergunta se quer que entre em contato com a família, então tem essa ponte, alguns 
alunos ‘aí pode chamar minha mãe’, outros têm medo ou receio da reação da mãe, 
então, a gente acaba muitas vezes no caso, a escola acaba sendo confidente desses 
alunos” (Autoridade). 

 
 
“Eu acho que é uma situação assim bem complicada ... prá nós, estar informando [a 
família], acho no caso deveria até uma conversa,  mas eu acho assim que o ideal 
seria conversar com o aluno no caso, prá chegar à conclusão final e aí sim no caso a 
escola auxiliar no caso pro aluno falar prá mãe, prá família, mas não a escola por 
conta fazer isso” (Autoridade). 

 
 
“Não, sempre tem um princípio assim, o princípio é assim, a não ser que haja um 
comportamento de risco pra essa criança ou pra esse adolescente (...) Você tem 
alguma preocupação assim né, então você trabalha, a não ser que seja uma situação 
de risco, daí você tem que chamar a família” (Autoridade). 

 
 
“Nunca chamamos um pai pra falar que o aluno era homossexual.... que ele é 
bissexual, a não ser que dentro da escola ele esteja fazendo algumas coisas que 
estejam comprometendo o andamento escolar dos demais” (Autoridade). 

 
 
 “É que na verdade  quando a  gente percebe algum caso de desse, a gente já leva 
pra coordenação, daí um professor começa a comentar ‘você viu fulano?’ ‘Sim’. 
Como aconteceu com uns aluninhos nosso, um era Maria Odete e a outra era não 
sei quem, criaram uma personagem e a partir dessa personagem começaram a 
estereotipar o que é pior, ok? Então o que aconteceu: levei o caso,  levamos por que 
não foi só um professor que detectou,então nós nos reunimos e levamos  para 
coordenação o assunto, chamamos os pais pra vê o que que tava acontecendo, por 
que eles iam começar a ser, como foram né, rotulados na escola e essa não é a 
nossa intenção...” Grupo focal com professores(as)). 
 
 

Em casos em que a dificuldade em lidar com a orientação sexual está 

causando problemas para o bem-estar mental do(da) estudante, é tomada a decisão 

sobre se ele(ela) deve ser encaminhado(a) para um serviço de psicologia. Neste 

caso há de se envolver os pais:  

 
 
“Mas normalmente nós chamamos o pai tá, não abordamos sobre o que e fazemos 
uma solicitação de encaminhamento ao psicólogo, em todas as situações você faz 
como, por exemplo, dependendo da situação de aprendizagem ou coisa a gente 
encaminha pro psicopedagogo pra fazer uma avaliação (...) Não tocamos no assunto 
da sexualidade. (...), Você tem que trabalhar muito bem a situação pra evitar 
qualquer tipo de constrangimento seja com a família, sempre sobra pra mim né, 
porque eles não têm coragem de falar, o único que tem coragem de falar sou eu, tem 
coisa que eu não tenho informação pra isso” (Autoridade). 
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“Dependendo da situação é chamado os pais pra conversar, orientação, e o que a 
gente pode tá fazendo é tá encaminhando pra unidade de saúde, que daí eles têm 
condições de ofertar uma psicóloga e fazer um tipo de trabalho diferenciado, 
geralmente na unidade de saúde tem uns atendido, e eles inclusive, passam o 
retorno pra nós. Então eles nos atendem ali com psicólogos” (Autoridade). 
 
 
“Neste caso nós fizemos assim, porque ele ainda não sabe. Tem horas que ele é 
bastante afeminado e tudo, então tem horas que ele demonstra muito indicativos de 
que ele seja, em outros momentos já não. Então até pra questão dele mesmo que a 
gente percebe assim esse problema dele emocional, dele não conseguir lidar com 
isso; então nós encaminhamos pro psicólogo” (Autoridade). 
 
 
 

Desta forma, as dificuldades de estudantes LGBT não são avaliadas como um 

problema da escola como um todo, que deveriam ser enfrentadas pela comunidade 

escolar, mas uma situação isolada, pontual, enxergada como um conflito psicológico 

que deve ser resolvido pelo(a) estudante e sua família. 

Outro tema que surgiu foi a não intromissão na vida do(da) estudante, ignorar 

a situação, ou simplesmente o fato de que o(a) estudante não se abre para ninguém, 

mesmo estando com dificuldades:  

 
 

“Entrevistador(a): Tá, como que os professores e as professoras reagem diante 
desses casos? 
- Eles não ficam sabendo; 
- É; 
- Não, depende, tem professora que vem e ninguém fala, só cala, mas daí continuar 
deixa quieto. 
Entrevistador(a): Deixa quieto, se omitem? 
- É, não se intrometem” (Grupo focal com estudantes). 
 
 
“Principalmente aqui, acho que não dá para se intrometer, né, eu acho” (Grupo focal 
com professores(as)). 

 
 

“A gente fica neutra, a gente não invade a privacidade ali do aluno” (Autoridade). 

 
 
“Nesse caso a escola pode tá ajudando, sabe? Precisa ajudar. Acho que é uma 
situação muito séria, interfere muito na vida da pessoa, e a vida, a vida de um ser 
humano e isso vai influenciar em tudo. Não pode simplesmente ignorar e atualmente 
o que eu percebo que e mais ignorado de que trabalhado...” (Autoridade). 
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“- Quando a gente percebe, a gente respeita... a gente respeita... mas a gente não 
faz nada... 
- Se ignora... mais ignora  
(...) 
- Porque não sabemos como trabalhar... e vem a preocupação agora, envolve a 
família, que não é só trabalhar aqui dentro... o ambiente é para isso, até onde nós 
podemos ir?... até onde?” (Grupo focal, professores(as)). 
  
 
“Olha, normalmente pela situação que a gente vê ele não abre o jogo com a gente 
não.... muito raramente” (Autoridade).  
 

 

Neste último caso, do(da) estudante não se abrir para nenhum profissional de 

educação na escola, Lionço e Diniz comentam que 

 

muitos adolescentes que começam a reconhecer desejo por pessoas do 
mesmo sexo se sentem constrangidos pela desvalorização corriqueira da 
homossexualidade e tendem a omitir sua condição, não encontrando na 
escola ou no(a) professor(a) uma referência para compartilhar suas dúvidas 
sobre sexualidade. Esse segredo em relação à própria vivência da 
sexualidade tem consequências para a saúde: não se pode saber ou ter 
informações sobre aquilo que não pode ser dito (LIONÇO; DINIZ, 2009c, p. 
11-12). 

 
 
 

4.4.3.5   Políticas públicas de combate à homofobia 
 
 
“A gente tem uma vontade política bastante firme de intervir nessa área... só que a 
vontade política sozinha não vai desencadear” (Autoridade). 
 

 
Não há uma política municipal ou estadual de combate à homofobia. No âmbito 

federal, quando o projeto do Estudo qualitativo sobre a homofobia no ambiente 

escolar em 11 capitais brasileiras foi elaborado e aprovado (2008), existia apenas o 

Programa Brasil Sem Homofobia73. Durante as entrevistas, foi feita a seguinte 

pergunta: “Vocês conhecem ou já ouviram falar do Programa Brasil sem 

Homofobia?” Os resultados relevaram que a maioria desconhecia ou não tinha 

conhecimento aprofundado de seu conteúdo, apontando para a necessidade do 

desenvolvimento de um mecanismo que resulte na abordagem nas escolas da 

temática da homofobia.  

                                                             
73

 O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT foi lançado em maio de 
2009.  
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Embora duas das autoridades tenham mencionado que conhecem o 

programa, uma delas reconheceu que nenhuma atividade foi implementada na 

educação e a outra indicou que a discussão do programa ainda está restrita a fóruns 

e debates principalmente com a área da saúde. 

Diante disso e de todo o exposto neste capítulo, a seguinte observação de 

Venturi é especialmente oportuno:  

 
por trás da imagem de liberalidade que o senso comum atribui ao povo 
brasileiro, particularmente em questões comportamentais e de sexualidade, 
há graus de intolerância com a diversidade sexual bastante elevados – 
coerentes, na verdade, com a provável liderança internacional do Brasil em 
crimes homofóbicos. O que indica que há muito por fazer, em termos de 
políticas públicas, para tornar realidade o nome do programa da Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, criado em 
2004, Brasil sem Homofobia – ele mesmo, segundo a pesquisa, conhecido 
por apenas 10% da população (2% dizem conhecê-lo de fato e 8% já 
ouviram falar) (VENTURI, 2008). 

 
 

 

Termina-se aqui a apresentação dos resultados da pesquisa, bem como a 

análise e a discussão a seu respeito. Por meio deste processo foi revelada uma 

ampla gama de conhecimentos, atitudes, práticas e percepções dos(das) 

profissionais de educação e dos(das) estudantes das escolas pesquisadas a 

respeito da diversidade sexual e da homofobia, contribuindo assim para o 

cumprimento do objetivo principal desta tese.   
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5.  REFLEXÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
“Quanto mais me dou à experiência de lidar sem medo, sem preconceito, com 
as diferenças, tanto melhor me conheço e construo meu perfil”  
 
“É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal 
maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”. 
 

Paulo Freire 
 

 

Nestas reflexões e considerações finais, seguem-se as sugestões de Gil, de 

que “as conclusões devem derivar naturalmente da interpretação dos dados. Para 

bem servir às suas finalidades devem ser breves, mas suficientes para representar 

‘a súmula em que os argumentos, conceitos, fatos, hipóteses, teorias, modelos se 

unem e se completam’” (GIL, 1999, p. 190).   

Nesta tese, que teve como tema a homofobia no ambiente escolar, a revisão 

da literatura evidenciou e reafirmou que em teoria, embora a maioria da comunidade 

escolar desconheça, há uma quantidade considerável de políticas públicas de 

respeito à diversidade sexual e combate à homofobia nas escolas, fundamentadas 

nos princípios da Constituição Federal (1988), regulamentadas pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996), complementadas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997) e por programas, planos e iniciativas subsequentes, 

como o programa Brasil Sem Homofobia (2004). Além disso, há as políticas 

desenvolvidas no âmbito dos estados e municípios, neste caso o governo de estado 

do Paraná e a prefeitura do município de Curitiba, através de suas respectivas 

secretarias de educação e redes públicas de ensino e saúde.  

Mais recentemente, houve outras iniciativas, como o curso Gênero e 

Diversidade na Escola, as disposições sobre educação contidas no Plano Nacional 

de Políticas para as Mulheres e no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT, entre outros, embora seja importante destacar que 

estas últimas iniciativas ainda eram incipientes no período da realização da pesquisa 

em Curitiba (2009).  

Mesmo assim, diante das evidências, foi possível concluir que as políticas 

públicas existentes de respeito à diversidade sexual e combate à homofobia não 

estão sendo sistematicamente implementadas nas escolas pesquisadas, 
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confirmando uma tendência observada por Venturi (2008) na pesquisa “Intolerância 

à Diversidade Sexual” quando apenas 2% afirmaram conhecer de fato o Programa 

Brasil Sem Homofobia e só 8% já ouviram falar. 

Segundo os dados da pesquisa analisada como parte da presente tese, o 

enfoque da educação sexual, quando realizada, foi voltado para as aulas de biologia 

/ ciências e as questões tradicionalmente abordadas, como a reprodução humana e 

prevenção da gravidez não planejada e das doenças sexualmente transmissíveis.  

Junqueira atribui esse fenômeno ao fato de que os Parâmetros Curriculares 

Nacionais 

 

deixaram de mencionar as homossexualidades e mantiveram total silêncio 
sobre as transgeneridades. No documento, a noção de orientação sexual e 
a tematização das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), da aids e 
da gravidez adolescente, aliadas a um discurso de responsabilização dos 
sujeitos, não ensejaram o alargamento e o aprofundamento do debate em 
termos mais críticos, plurais e inovadores (JUNQUEIRA, 2009b, p. 164). 

 

A natureza “biologicista” da educação sexual realizada nas escolas 

analisadas foi corroborada tanto pela natureza dos materiais educativos citados 

(falos de borracha, pelves, preservativos, etc.), como pelo conteúdo das palestras e 

aulas. De modo geral, não foi abordado o assunto da diversidade sexual como parte 

da educação sexual, com a exceção da visita esporádica de profissionais de saúde 

que teriam comentado brevemente sobre essa questão. 

As evidências da pesquisa informaram que os(as) profissionais de educação 

e os(as) estudantes, mesmo não sabendo os termos técnicos e politicamente 

corretos (como orientação sexual e identidade de gênero), estão conscientes da 

existência da diversidade sexual (estudantes e profissionais LGBT) e da existência 

da homofobia na escola. Também percebem as dificuldades que podem ser 

enfrentadas por estudantes LGBT em lidar com a sua orientação sexual ou 

identidade de gênero e o processo do assumir-se, para si mesmo e para os outros. 

As dificuldades percebidas dizem respeito às relações com a família, ao preconceito, 

à discriminação, à exclusão e ao efeito adverso disso sobre o rendimento escolar e a 

permanência na escola, bem como o dano psicológico provocado pela rejeição, 

incluindo a depressão e o suicídio.  

As opiniões dos(das) profissionais de educação e estudantes em relação a 

pessoas LGBT variam entre positivas, meio-termo e negativas, pendendo mais para 
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o lado negativo.  As práticas dos(das) profissionais de educação diante de atitudes 

discriminatórias e práticas homofóbicas geralmente se caracterizam como ações 

pontuais em face de situações que surgem, mas não de um processo contínuo de 

educação para o respeito à diversidade. No entanto, em tais casos, os(as) 

profissionais tendem a demonstrar sensibilidade no lidar com a relação entre o(a) 

estudante e seus pais, no que diz respeito à revelação da orientação sexual. 

Tanto os(as) profissionais de educação como os(as) estudantes foram 

capazes de identificar diversas causas e consequências da homofobia, em 

consonância com a literatura existente sobre o assunto. Além disso, demonstraram 

conhecimento de casos concretos ocorridos com pessoas conhecidas, incluindo 

bullying / violência física e assassinato. No entanto, apesar disso, manifestaram-se 

repetidas vezes atitudes e práticas homofóbicas e machistas, tanto entre os(as) 

profissionais como entre os(as) estudantes.  

Em diversos momentos o preconceito se encontrava estampada no 

vocabulário e no discurso dos(das) professores(as) e autoridades – que deveriam 

ser os agentes da prevenção e não da perpetuação do status quo discriminatório – 

bem como a ignorância e o desconhecimento intencional dos(das) mesmos(as), 

além de se repetir na fala dos(das) estudantes: “é uma opção da vida de dele” 

(Autoridade); “o tratamento é igual, como se eles... não tivessem... problema 

nenhum” (Autoridade);  “acho que tinha quer ter banheiro pra lésbica, gay e banheiro 

pra normal” (Grupo focal com estudantes). Também surgiu nas falas dos(das) 

profissionais e dos(das) estudantes o conceito de que ser LGBT é um distúrbio ou 

um desvio, além de vocábulos inadequados e concepções do senso comum; “é 

como se você tivesse convivendo com uma pessoa normal” (Grupo focal com 

estudantes); eu gostaria muito de saber isso, se é genético, se é sem-vergonhice, o 

que que é, se é carência”; “viadinho”; “bicha louca já é desmunhecada, ela quer ser 

a estrela, ‘ai, ai, ai, ai’”;  “ela [a lésbica] pega a figura feminina, estraçalha, se torna 

barriguda como um homem bebedor de cerveja, cabelo curto, aquele andar todo...”; 

“O problema é travesti... travesti constrange” (Grupos focais com professores(as)). 

Para Abramovay et al., essas atitudes e práticas são legitimadas “por padrões 

culturais que cultivam simbólica e explicitamente hierarquias e moralismos em nome 

da virilidade, da masculinidade e da rigidez que codifica uma determinada vivência 
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da sexualidade como a normal, a consentida” (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 

2009, p. 278). 

Da mesma forma, também foi predominante a visão de mundo 

heteronormativa e binária, de que somente é possível/aceitável a relação 

homem/mulher, masculino/feminino, muitas vezes fundamentada em argumentos de 

cunho religioso e que outros arranjos são impensáveis, repreensíveis ou 

condenáveis, qualificados nas entrevistas com palavras como “nojo”, “repugnância”, 

e que as pessoas que têm comportamentos diferentes do padrão heteronormativo 

merecem a discriminação e violência que podem vir a sofrer porque seria o castigo 

por terem saído fora da norma.  Este dado é corroborado pela pesquisa “Juventudes 

e Sexualidade”, na qual dentre seis ações consideradas violentas (atirar em alguém; 

estuprar; bater em homossexuais; usar drogas; roubar; andar armado), os 

estudantes masculinos respondentes classificaram “bater em homossexuais” como a 

sexta e última forma menos grave de violência (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 

2009, p. 279). 

As evidências do trabalho indicaram que a maioria dos(das) profissionais de 

educação e estudantes nas escolas desconhecia as políticas públicas de respeito à 

diversidade sexual e combate à homofobia e que não existe uma política claramente 

definida e institucionalizada. 

Além disso, ficou evidenciada a falta de formação inicial, assim como 

oportunidades de capacitação ou a insuficiência da mesma nesta área. Foram 

frequentes as respostas que se referiam a capacitações realizadas há mais de cinco 

anos, bem como referências à participação em jornadas de sensibilização como um 

meio de capacitação, evidentemente pouco aprofundada. Foi comum a afirmação de 

que os(as) professores(as) não se sentiam capacitados(as) ou preparados(as) para 

lidar com a questão da diversidade sexual ou da homofobia na escola. Aqui, o 

problema transcende a esfera pessoal dos(das) profissionais de educação e deixa 

transparecer o investimento inadequado por parte dos governos na formação e na 

carreira dos(das) profissionais.  

A percepção dessa falta de preparo encontra-se respaldada em Avila, quando 

afirma que 

 

segundo diretrizes governamentais, a atuação educacional profissional na 
área da sexualidade pauta-se em conhecimentos científicos, em práticas 
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didático-pedagógicas e, principalmente, na reflexão ética acerca da vivência 
da sexualidade, como plural e como parte dos Direitos de Humanos. 
Contudo, o sistema público e seus professores(as), a despeito dos esforços 
despendidos na capacitação docente, não se mostram preparados para tal 
(AVILA, 2010). 

 

Outro problema apontado foi em relação à capacitação de uma pessoa de 

referência na escola, ficando centrada nela as atividades educativas, as quais 

cessam quando essa pessoa se aposenta ou sai da escola, sem que haja 

substituição. 

Outros fatores identificados que dificultam uma abordagem efetiva dessa 

questão na sala de aula incluem a alegação de sobrecarga e falta de tempo, a falta 

de material sobre diversidade sexual, a falta de definição de responsabilidades (se é 

da responsabilidade dos pais ou da escola, ou de ambos), a resistência de setores 

conservadores da sociedade, incluindo “o avanço das Igrejas Pentecostais [...] e 

[igreja] Católica agora tem feito o papel de carrasco” (Autoridade) e a falta da 

observância do princípio da laicidade do Estado. 

Além disso, apareceu nas respostas a atitude de que não é a 

responsabilidade dos(das) professores(as) abordarem o tema da diversidade sexual 

com os(as) estudantes, aliado ao medo de sofrer um “processo administrativo” por 

parte de pais que não estejam de acordo com o ensino desta matéria, além da 

percepção de que de alguma forma poderia ser interpretado como um incentivo à 

homossexualidade em adolescentes cuja sexualidade ainda está em definição. 

Achados parecidos nos Estados Unidos têm sido relatados na literatura. Segundo 

Russell, há registros de várias comunidades que têm lutado contra políticas de 

inclusão social nas escolas envolvendo o respeito à diversidade sexual e a inclusão 

de questões LGBT no currículo (RUSSELL, 2011, p. 125).  

Por último, as atitudes reveladas em relação à homofobia e os sentimentos 

relativos a pessoas LGBT mostraram a predominância de atitudes heteronormativas 

e da atitude de indiferença e de que a homofobia não é um problema, a partir da 

opinião de que o preconceito e discriminação contra estudantes LGBT de alguma 

forma “fazem parte”, não precisando assim ser combatidos. Esta constatação é 

corroborada por Dinis quando afirma que “a homofobia se tornou, no mundo 

contemporâneo, um dos últimos preconceitos tolerados” (DINIS, 2011, p. 41). Este 

pode ser considerado um dos fatores que contribuem para dificultar a 

implementação das políticas públicas. 
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Em vista dos dados trazidos pelo estudo, considero apropriado refletir sobre o 

papel da escola e, neste sentido, a seguinte colocação de Lionço e Diniz 

proporciona um resumo contundente:  

 

A função da educação não se reduz à transmissão formal de 
conhecimentos, sendo a escola um espaço público para a promoção da 
cidadania (...) A educação é uma ferramenta política emancipatória, que 
deve superar processos discriminatórios socialmente instaurados, a fim de 
transformar a realidade pela reafirmação da ética democrática. Nesse 
sentido, a escola é um espaço de socialização para a diversidade (LIONÇO; 
DINIZ, 2009c, p. 9-10). 

 

   

Segundo Marconi e Lakatos, “as conclusões [de uma tese] devem estar 

vinculadas à hipótese de investigação, cujo conteúdo foi comprovado ou refutado” 

(MARCONI e LAKATOS, 1988, p. 35). Neste sentido, as hipóteses inicialmente 

formuladas em resposta às perguntas de pesquisa desta tese foram comprovadas, 

conforme exposto nos parágrafos anteriores. No entanto, outros fatores também 

surgiram no decorrer da pesquisa, como o silenciamento em torno do tema da 

diversidade sexual, a justificativa de que não é abordada porque não consta no 

currículo e a atitude de que existem outras questões mais urgentes e importantes a 

serem tratadas, como as drogas. 

Gil orienta que “convém ainda nesta parte [a conclusão] indicar as questões 

que não puderam ser respondidas pela pesquisa, bem como as questões que 

surgiram com o seu desenvolvimento, seguidas de sugestões quanto a pesquisas 

futuras que possam respondê-las” (GIL, 1999, p. 190). Neste sentido, a tese teve 

como pergunta de pesquisa e objetivo específico a identificação de ações 

necessárias e elementos de mudança para efetivar as políticas de educação para o 

respeito à diversidade sexual e o combate à homofobia no ambiente escolar, 

levando em consideração as recomendações dos(das) profissionais de educação e 

estudantes participantes da pesquisa.   

Houve sugestões por parte de alguns(algumas) profissionais de que a 

educação para o respeito à diversidade sexual e o combate à homofobia no 

ambiente escolar deve fazer parte do currículo. “Teria que estar no currículo [...], eu 

acho que aí sim essa discussão vai entrar no programa da escola e aí a escola, 

sendo curricular a discussão, ela é responsável em combater essa fobia” (Grupo 
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focal com professores(as)). Seffner acrescenta, em relação a este tópico, que a 

institucionalização da política sobre educação nesta área deve ser formalizada:  

 

as questões que dizem respeito à inclusão da diversidade sexual, à 
valorização da diferença, à construção de um ambiente de respeito e 
acolhida para com as diferentes formas de viver a sexualidade devem 
constar claramente nos documentos oficiais da escola, quais sejam, o 
Projeto Político Pedagógico (PPP), o Regimento Escolar, os Planos de 
Ensino e de Estudo etc. (SEFFNER, 2009, p. 135). 

 

Uma importante contribuição em relação à formalização ou institucionalização 

dessa política é trazida por Russell, que enfatiza que não basta ter uma política 

genérica contra a discriminação e a favor da inclusão. Segundo o autor é preciso 

especificar com todas as letras as formas de discriminação e inclusão, citando 

inclusive as políticas específicas para a questão LGBT, de modo que deveria haver 

“School nondiscrimination and anti-bullying policies that enumerate or specifically 

include actual or perceived sexual orientation or gender identity or expression”74 

(RUSSELL, 2011, p. 126). Para o autor também é importante uma mudança de 

enfoque observado nos Estados Unidos, por exemplo, na última década, deixando 

de concentrar nos riscos individuais para o bem-estar dos jovens LGBT, como uso e 

abuso de substâncias, depressão e suicídio, e passando a dar ênfase aos ambientes 

em que os mesmos se encontram e que têm impacto sobre eles: família, escola, 

sociedade: “LGBT youth are not inherently at risk – the environments they grow up in 

are the problem”75 (Ibid. p. 125-126). 

A opinião de que a promoção do respeito à diversidade sexual e o 

enfrentamento da discriminação devem constar no currículo também surge na 

literatura, como por exemplo nas recomendações da UNESCO, de que 

 

School and university-based efforts [to address discrimination against LGBT 
persons or those perceived to be] including school governance and 
management, policies, behaviour of teachers, and curricula should confront 
homophobic and transphobic prejudices rather than reinforce them. They 
should be adapted for certain subjects which should take account of the 

                                                             
74

 Políticas contra a discriminação e o bullying nas escolas cuja redação inclua ou se refira 
especificamente a orientação sexual ou identidade ou expressão de gênero reais ou percebidas 
(tradução minha). 

75
 Os(as) adolescentes LGBT não estão inerentemente sob risco – o problema são os ambientes em 
que se criam (tradução minha). 
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specific characteristics and needs of LGBT young people, as is the case for 
sexuality education, for example

76
 (UNESCO, 2011, p. 1 e 2). 

 
 

A importância da inclusão no currículo também é reforçada por Abramovay et 

al., que recomendam “inserir, como discussão curricular, a questão das diferentes 

discriminações (racismo, homofobia, religião, características físicas, pobreza e 

gênero)” (ABRAMOVAY; CUNHA; CALAF, 2009, p. 439-440).  

Ocorre aqui uma mudança de enfoque, saindo da educação sexual e 

entrando em outras disciplinas. Esta talvez possa ser uma estratégia para amenizar 

a polêmica da diversidade sexual e da homofobia, desvinculando-as do enfoque em 

educação sexual. Esta proposta também surgiu na pesquisa: “trabalhar a questão do 

preconceito em todas as questões. Se o aluno está interiorizando a questão do 

respeito em todos os sentidos, ele vai também estar atingindo a questão da 

homofobia” (Autoridade). 

Esta recomendação também surge na obra de Batistela et al. que afirmam 

que: 

embora, a princípio, possa parecer difícil trabalhar no combate à homofobia, 
o educador deve lembrar-se de que, na base destas intervenções, perpassa 
o respeito às diferenças de cada um e o reconhecimento da igualdade de 
direitos e deveres. Assim, ao ajudar a construir o respeito mútuo e a 
valorização do ser humano, levando-se em conta a riqueza da diversidade, 
o combate à homofobia tornar-se-á menos complexo do que se possa 
imaginar (BATISTELA et al., 2007, p. 85). 

 
    

Na análise dos dados da pesquisa e na revisão da literatura, tornou-se cada 

vez mais evidente que a tendência histórica de tratar da questão da diversidade 

sexual como parte da educação sexual não é mais uma abordagem apropriada no 

contexto contemporâneo. Com efeito, o assunto deve se inserir na educação em 

direitos humanos e da cultura da paz. O princípio maior, inclusive da Constituição 

Federal, é que todas as pessoas são iguais perante a lei e que sua dignidade 

humana deve ser respeitada. Assim, uma abordagem biologizante que procura 

“explicar” por que as pessoas têm sexualidades diferentes reforça o (pré)conceito 

contra sexualidades desviantes e a predominância da heteronormatividade. A 
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 Os esforços nas escolas e universidades [para combater a discriminação contra pessoas LGBT ou 
pessoas percebidas como tais] incluindo os conselhos e a direção escolares, políticas, a postura 
dos(das) professores(as) e os currículos, devem enfrentar preconceitos homofóbicos e 
transfóbicos, e não reforçá-los. Devem ser adaptados para determinadas matérias que devem levar 
em consideração as características e necessidades específicas dos(das) adolescentes LGBT, 
como é o caso da educação sexual, por exemplo (tradução minha).  
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alternativa seria partir do pressuposto que todas as pessoas têm direitos iguais e 

devem ser respeitadas, independente de sua cor, raça, capacidade física e mental, 

sexo, orientação sexual, identidade de gênero e assim por diante. Para tanto, seria 

necessário reposicionar a abordagem do respeito à diversidade sexual em outra 

área do currículo. 

No entanto, para Russell, ainda é desconhecido exatamente como o currículo 

pode ser modificado para que a inclusão dos(das) estudantes LGBT seja 

efetivamente promovida. O autor indaga o que é importante neste sentido, o 

contexto em que o assunto é abordado? A restrição do assunto a algumas matérias 

ou sua abordagem na maioria delas? Materiais visuais? Interações informais entre 

professores(as) e estudantes? O autor conclui que pesquisas adicionais se fazem 

necessárias nessa área: “from a policy and practice perspective, further research is 

needed to identify which dimensions of inclusive curriculum will have the strongest 

influence on establishing a safe school climate”77 (RUSSELL, 2011, p. 130). 

Freitas et al. destacam um fator que se fez evidente nos dados da pesquisa: a 

forma como as capacitações vêm sendo realizadas, pontualmente, sem 

continuidade, resulta na repetida interrupção da abordagem dos temas da 

diversidade sexual e combate à homofobia, além de não permitir o aprofundamento 

ou a mudança de atitudes e práticas:  

 

esse tipo de ação se caracteriza sobretudo por seu caráter pontual: 
‘Realização de Debates, seminários e cursos’, ‘Realização de cursos de 
capacitação e formação’ [...]. Atividades que não pressupõem uma 
continuidade, são de curto prazo, não conseguem mudar a estrutura e a 
LGBTfobia institucional que caracteriza em nível profundo o sistema 
educacional brasileiro (FREITAS et al. 2010).  

 

Conforme destaca Junqueira, “sem forte investimento na formação de 

professores(as) para a promoção da diversidade sexual, de pouco servirão as 

diretrizes para os sistemas, pois elas não produzirão automaticamente sujeitos 

dispostos ou aptos a implementá-las” (JUNQUEIRA, 2009b, p. 164-165). Neste 

sentido, aponta-se como necessidade a capacitação dos(das) profissionais de 

educação que tenham disposição para trabalhar a temática do respeito à diversidade 

sexual e o combate à homofobia no ambiente escolar. Foi recorrente nos dados do 

                                                             
77

 Do ponto de vista de políticas e práticas, pesquisas adicionais são necessárias para identificar 
quais dimensões dos currículos inclusivos terão a maior influência sobre o estabelecimento de um 
ambiente escolar seguro (tradução minha). 
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estudo a percepção de que aos(às) profissionais de educação falta capacitação 

nesta área: “O problema está aí, nunca foi abordado, quando aparece a gente tenta 

resolver, não sabe como...” (Grupo focal com professores(as)).  

Para ser efetivo e mudar o paradigma apontado acima – da concentração dos 

esforços em um(a) ou poucos(as) profissionais, com o consequente risco da 

descontinuidade – propõem-se quatro elementos de capacitação:  

 a capacitação na formação inicial dos(das) profissionais de educação;  

 a sensibilização de profissionais já formados e atuantes nas escolas, com 

vistas a mudanças de atitudes em relação à diversidade sexual e à 

homofobia;  

 a capacitação destes a fim de mudar as práticas na escola para que haja 

ações contínuas nesta área;  

 a educação continuada – com oferta de cursos de extensão e 

especialização – para garantir a atualização, a continuidade e o 

aprimoramento das ações relacionadas ao respeito à diversidade sexual e 

à homofobia nas escolas.  

Aliado a isso, propõe-se que se criem dentro das Secretarias de Educação 

mecanismos de supervisão, monitoramento e avaliação das ações realizadas, e que 

os(as) profissionais tenham apoio institucional formal disponível para orientar na 

realização dessas ações, seja por meio dos(das) pedagogos(as) nas escolas, ou 

através dos Núcleos (ou equivalentes) das Secretarias de Educação. 

Essas considerações sobre a capacitação de profissionais de educação com 

o objetivo de garantir que a escola seja um espaço seguro para estudantes LGBT, 

além de oferecer-lhes aconselhamento e apoio quando necessário, também se 

encontram respaldadas pela UNESCO: 

 

Educational institutions should also be places where LGBT young people 
feel safe and can learn and fulfil their potential like any other young person. 
Awareness about issues related to LGBT young people should be raised 
among all staff working in the school environment, particularly teachers, 
school directors, counsellors and medical staff. LGBT young people should 
be able to find counselling and support if needed, either within educational 
institutions or through referral to the appropriate structures. Such efforts 
should be reflected in all official texts governing the way in which educational 
institutions are run, including schools, universities, teacher training colleges, 
etc.

78
 (UNESCO, 2011, p. 2). 
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 As instituições de educação também devem ser lugares nos quais os(as) jovens LGBT se sintam 
seguros(as) e possam aprender e realizar seu potencial como qualquer outro(a) jovem. Deve haver 
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Além da capacitação e a institucionalização da política, e em vista das 

percepções, atitudes e práticas de profissionais e estudantes apontadas pela 

pesquisa, seria importante promover a realização de pesquisas acadêmicas sobre os 

fenômenos da heteronormatividade e do machismo, uma vez que representam 

obstáculos ao respeito à diversidade sexual e ao enfrentamento da homofobia. 

Observem Freitas et al. que 

 

além da efetivação de leis, decretos, portarias que garantam o respeito e a 
não discriminação no âmbito escolar (e em todos os espaços) de alunos 
[LGBT], só podemos desejar e exigir que existam cada vez mais editais de 
fomento a pesquisas sobre relações de gênero e sexualidades...  (FREITAS 
et al., 2010).   

 

Este ponto de vista é compartilhado por Torres, que afirma que “é preciso que 

a escola e as pesquisas acadêmicas dialoguem mais com os espaços não formais de 

educação, numa troca mútua de saberes e fazeres, tendo em vista uma sociedade 

mais justa e menos excludente” (TORRES, 2010, p. 55). Também seria importante 

realizar pesquisas com o objetivo de testar estratégias de intervenção para o 

enfrentamento da homofobia no ambiente escolar que pudessem ser avaliadas e 

expandidas em larga escala. 

Diante dos relatos de violência sofrida por estudantes LGBT na família e a 

falta de clareza quanto a eventuais medidas que a escola possa ter tomado nesses 

casos, também é urgente que a escola reflita e defina mecanismos claros de suporte 

à vítima e de denúncia frente tais situações de violência doméstica. 

Por último, a pesquisa indicou a falta de materiais didáticos para servirem de 

subsídio na abordagem dos temas da diversidade sexual e da homofobia nas 

escolas. É oportuno aqui observar que o Projeto “Escola Sem Homofobia”, 

mencionado no item 3.2 da tese, produziu em parceria com o Ministério da 

Educação entre 2009 e 2010 uma série de materiais didáticos voltados 

especificamente para esta finalidade, incluindo um caderno do(a) educador(a); um 

                                                                                                                                                                                              
sensibilização sobre questões relacionadas a jovens LGBT entre todos(as) os(as) profissionais que 
atuam no ambiente escolar, sobretudo os(as) professores(as), diretores(as), orientadores(as) e 
profissionais de saúde. Os(as) jovens LGBT devem ter acesso a aconselhamento e apoio caso 
precisem, seja dentro da instituição de educação ou por meio do encaminhamento a serviços 
apropriados. Tais esforços devem ser refletidos em todas as diretrizes oficiais que determinam 
como as instituições de educação devem ser gerenciadas, incluindo escolas, universidades, 
instituições de formação de professores(as), etc. (tradução minha). 
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caderno do(a) estudante; uma série de 6 boletins informativos; 3 audiovisuais com 

seus respectivos guias, entre outros materiais, com o compromisso do Ministério de 

disponibilizar seis mil kits destes materiais para profissionais de educação que 

tivessem sido capacitados em sua utilização. Convém observar que  

       
Na opinião da coordenadora geral de Direitos Humanos do MEC, Danielly 
Queirós, o projeto [Escola sem Homofobia] será um importante instrumento 
na busca de subsídios para a implementação de políticas públicas. “A 
discriminação e o preconceito estão dentro e fora das escolas. Não 
culpamos o professor pois a homofobia está na sociedade. Temos de dar 
instrumentos para que ele saiba lidar com essa questão” (DUARTE, 2009. p. 
7). 

 
 

A pesquisa apontou como impedimento à implementação das políticas de 

educação sexual e combate à homofobia a resistência de fundamentalistas 

religiosos. Este achado foi respaldado pela atuação de uma comitiva de 

parlamentares federais evangélicos que, em maio de 2011, afrontando o princípio da 

laicidade do Estado, conseguiram convencer a presidenta Dilma Rousseff a 

suspender os materiais do projeto, antes mesmo de terem sido distribuídos. Na hora 

de concluir esta tese, este exemplo presidencial já vem provocando sequelas no 

país, com a apresentação e, em alguns casos, aprovação, de projetos de lei 

municipais proibindo a abordagem destes assuntos nas redes municipais de 

educação pública. A ação da presidenta vem na contramão de todas as políticas 

públicas elencadas nesta tese, deixando mais uma vez à deriva a educação para o 

respeito à diversidade sexual, enquanto as demandas de outras populações 

específicas, como os negros por exemplo, vêm sendo agregadas formalmente ao 

currículo escolar.   

Não há dúvida que são essenciais os materiais didáticos para subsidiar na 

educação para o respeito à diversidade sexual e o combate à homofobia, conforme 

afirmam Lionço e Diniz: 

 

Há dois desafios no reconhecimento de que a homofobia deve ser 
combatida pela educação formal: o primeiro é romper o silêncio dos livros 
sobre a diversidade sexual; o segundo é encontrar mecanismos discursivos 
para apresentá-la em uma matriz de promoção da igualdade e da 
diversidade. A afirmação da diversidade sexual é uma estratégia necessária 
a seu reconhecimento como valor social a ser preservado, rompendo com o 
ciclo de violação de direitos e de marginalização das práticas sexuais e 
performances de gênero não-hegemônicas (LIONÇO; DINIZ, 2009b, p. 61). 
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Borrillo traz um posicionamento categórico sobre os conteúdos dos materiais 

didáticos e sobre o propósito da educação nesta área:  

 
 

Nos cursos e nas apostilas, a homossexualidade e a bissexualidade devem 
ser apresentadas como manifestações tão legítimas e plenas quanto a 
heterossexualidade. Além disso, faz-se necessária uma melhor inclusão da 
ideia de diversidade sexual, bem como da importância dos valores de 
igualdade e não-discriminação de homossexuais, na formação de 
profissionais que lidam com determinados aspectos da vida privada dos 
cidadãos, em particular com sua sexualidade.  
[...] A educação na luta contra a homofobia consistiria em sensibilizar a 
população para que deixe de considerar a heterossexualidade como a única 
sexualidade normal e natural (BORRILLO, 2009, p. 44 e 45). 

 

 

Concluo esta tese com duas visões, uma governamental para o futuro das 

pessoas LGBT no Brasil e outra sobre a igualdade de orientação sexual e identidade 

de gênero: 

 

Esse Plano [Brasil 2022], nas palavras do Presidente Lula, deveria 
apresentar as aspirações do povo para a sociedade no ano da 
comemoração do Bicentenário de nossa independência. 
[...] 
Uma sociedade mais progressista, o Brasil [em 2022] assegurará a todos o 
livre exercício de sua orientação sexual e o desenvolvimento integral de sua 
personalidade, livres de discriminação e violência, em um ambiente de 
tolerância, civilidade e harmonia. 
[...] As metas do centenário [para a] sociedade [incluem]: superar todas as 
formas de discriminação contra a população LGBT (BRASIL, 2010e, p. 5, 60 
e 82). 

 

Quer se trate de uma escolha de vida sexual, quer se trate de uma 
característica estrutural do desejo erótico por pessoas do mesmo sexo, a 
homossexualidade deve ser considerada tão legítima quanto a 
heterossexualidade. De fato, ela não é mais que a simples manifestação do 
pluralismo sexual, uma variante constante e regular da sexualidade 
humana. Na condição de atos consentidos entre adultos, os 
comportamentos homoeróticos devem ser protegidos como qualquer outra 
manifestação da vida privada (BORRILLO, 2009, p. 16). 

  

O silêncio sobre a homofobia no ambiente escolar pode estar gritando, 

conforme ficou explicitado nos achados trazidos pela pesquisa nas escolas de 

Curitiba. No entanto, apesar disso, por outro lado há muita gente trabalhando para 

que tanto o silêncio quanto a homofobia deixem de marcar a vida das pessoas LGBT 

e da sociedade em geral. 
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"Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e 

totalmente livres" (Rosa Luxemburgo).  
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ANEXO 1 
 

 

Deliberações da Conferência Nacional de Educação, 2010. Eixo temático VI – 

“Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade” 

 
Quanto ao gênero e à diversidade sexual: 
 
a) Introduzir e garantir a discussão de gênero e diversidade sexual na política 
de valorização e formação inicial e continuada dos(das) profissionais da 
educação nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, visando ao 
combate do preconceito e da discriminação de pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis, transexuais, mulheres, ao estudo de gênero, diversidade 
sexual e orientação sexual, no currículo do ensino superior, levando-se em 
conta o Plano Nacional de Políticas Públicas para a Cidadania LGBT e o 
Programa Brasil sem Homofobia. 
 
b) Inserir e implementar na política de valorização e formação dos/ das 
profissionais da educação, a partir da reorganização da proposta curricular 
nacional, a discussão de gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos 
direitos humanos, quebrando os paradigmas hoje instituídos e adotando para 
o currículo de todos os cursos de formação de professores(as) um discurso 
de superação da dominação do masculino sobre o feminino, para que se 
afirme a constituição de uma educação não sexista. 
 
c) Inserir imediatamente nos princípios e critérios para a avaliação de livros, 
no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), no Programa Nacional do 
Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM), no Programa Nacional 
Biblioteca da Escola (PNBE) e nos currículos, de maneira explícita, critérios 
eliminatórios para obras que veiculem preconceitos referentes à condição 
social, regional, étnico-racial, de gênero, identidade de gênero, orientação 
sexual, linguagem ou qualquer outra forma de discriminação ou de violação 
de direitos humanos. 
 
d) Aprimorar e aperfeiçoar a avaliação do livro didático,de acordo com a faixa 
etária do/a estudante e sem resquícios de discriminação, sobretudo em 
relação àquelas temáticas referentes às famílias compostas por pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, enfatizando os recortes de 
raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero, condição socioeconômica 
e os novos modelos de famílias homoafetivas, contemplando, ainda, aspectos 
relacionados às diversas formas de violência sexual contra crianças e 
adolescentes. 
 
e) Desenvolver, garantir e ampliar a oferta de programas de formação inicial e 
continuada, extensão, especialização, mestrado e doutorado, em 
sexualidade, diversidade, relações de gênero, Lei Maria da Penha n° 
11.340/03, em instituições de ensino superior públicas, visando superar 
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preconceitos, discriminação, violência sexista e homofóbica no ambiente 
escolar. 
 
f) Assegurar que as instituições escolares sejam um espaço pedagógico livre 
e seguro para todos(as), que garantam a inclusão, a qualidade de vida, a 
liberdade de expressão e a promoção dos direitos humanos, a fim de que se 
possa atuar nas diferentes entidades educacionais, promovendo a articulação 
entre grupos, em redes de trabalho, com previsão em orçamento anual, 
contribuindo para ampliar e democratizar o acesso à educação superior, 
especialmente de mulheres negras e indígenas.  
 
g) Inserir os estudos de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, 
diversidade sexual educação sexual, como disciplina obrigatória, no currículo 
da formação inicial e continuada, nas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, nas licenciaturas e bacharelado, na pós-graduação, no ensino 
fundamental e médio, em todas as áreas do conhecimento, de forma 
interdisciplinar, transdisciplinar e transversal, articulando-os à promoção dos 
direitos humanos - meta do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos. 
 
h) Ampliar os editais voltados para a pesquisa de gênero, incluindo neles a 
discussão da diversidade e orientação sexual, e dotando-os de mais 
financiamento. Estimular, no contexto das ações didático-metodológicas das 
instituições escolares, o uso dos instrumentos de direito que tenham como 
foco a questão de gênero e diversidade sexual. 
 
I) Propor e garantir medidas que assegurem às pessoas travestis e 
transexuais o direito de terem os seus nomes sociais acrescidos aos 
documentos oficiais (diário de classe) das instituições de ensino. 
 
j) Desenvolver material didático e ampliar programas de formação inicial e 
continuada para a promoção da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos 
de jovens e adolescentes, prevenção de doenças de transmissão sexual 
HIV/Aids, assim como alcoolismo e drogas, incluindo-os também nos 
currículos de educação formal/regular e especial, e considerando suas 
interfaces com a diversidade sexual, as questões de gênero, raça/etnia e 
geração. 
 
k) Estimular e ampliar a produção nacional de materiais (filmes, vídeos e 
publicações) sobre educação sexual, diversidade sexual e assuntos 
relacionados a gênero, em parceria com os movimentos sociais e IES79, no 
intuito de garantir a superação do preconceito que leva à homofobia e ao 
sexismo. 
 
l) Incluir, nos programas de ampliação de acervo e implementação das 
bibliotecas escolares, obras científicas, literárias, filmes e outros materiais que 
contribuam para a promoção do respeito e do reconhecimento à diversidade 
de orientação sexual e de identidade de gênero. 

                                                             
79

 IES: Instituições de Ensino Superior. 
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m) Elaborar, implantar e implementar políticas e programas de formação 
continuada, de pós-graduação, acerca de gênero, diversidade sexual e 
orientação sexual para todos(as) os(as) profissionais da área da saúde, 
educação, serviço social, esporte e lazer. 
 
n) Construir uma proposta pedagógica sobre gênero e diversidade sexual 
para nortear o trabalho na rede escolar de ensino, eliminando quaisquer 
conteúdos sexistas e discriminatórios e com a participação de entidades 
educacionais e afins. 
 
o) Inserir na proposta pedagógica a abordagem da interface da violência 
doméstica contra as mulheres e a violência contra crianças, jovens e 
adolescentes, assegurando, junto às unidades de ensino fundamental e 
médio, o monitoramento e o acompanhamento da proposta pedagógica e 
garantindo o encaminhamento dos casos notificados/denunciados para a rede 
de proteção. 
 
p) Estimular, junto a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), a criação de linha de pesquisa, voltada para as 
temáticas de gênero e diversidade sexual, nos cursos de pós-graduação do 
Brasil. 
 
q) Garantir que o MEC assegure, por meio de criação de rubrica financeira, os 
recursos necessários para a implementação do Projeto Escola sem 
Homofobia em toda a rede de ensino e das políticas públicas de educação, 
presentes no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 
de LGBT, lançado em maio de 2009.  
 
r) Desenvolver programas voltados para ampliar o acesso e a permanência na 
educação de grupos específicos, como mulheres não alfabetizadas, ou com 
baixa escolaridade, profissionais do sexo, pessoas em situação de prisão e 
pessoas travestis e transexuais. 
 
s) Criar grupos de trabalhos permanentes nos órgãos gestores da educação 
dos diversos sistemas, para discutir, propor e avaliar políticas educacionais 
para a diversidade sexual e relações de gênero, compostos por 
representantes do poder público e da sociedade civil. 
 
t) Promover a formação das mulheres jovens e adultas para o trabalho, 
inclusive nas áreas científicas e tecnológicas, visando reduzir a desigualdade 
de gênero nas carreiras e profissões. 
 
u) Promover a inclusão na formação dos(das) profissionais da educação, de 
temas de direitos humanos, de valorização do/a trabalhador/a e de estratégias 
de enfrentamento do trabalho análogo à escravidão e a outras formas 
degradantes de trabalho. 
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v) Incluir na proposta da escola a educação em direitos humanos, os direitos 
das mulheres e o desafio da superação da violência contra mulheres - Pacto 
Nacional do Enfrentamento da Violência contra as Mulheres –, articulando-os 
com as propostas do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM, 
capítulo 2), que enfatiza a necessidade de educação inclusiva, não sexista, 
não racista, não homofóbica e com linguagem inclusiva. 
 
w) Estabelecer que todo documento da Conae80 reconheça o feminino na 
linguagem e supere a linguagem sexista, conforme previsto em documentos 
internacionais dos quais o Brasil é signatário, entre eles, o resultante da 
Conferência de Beijing. 
 
x) Demandar que os sistemas educacionais, em todas as modalidades e 
níveis, atuem preventivamente para evitar a evasão motivada por homofobia, 
isto é, por preconceito e discriminação à orientação sexual e identidade de 
gênero, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão 
(racismo, sexismo, deficiência), além da econômica. 
 
y) Incluir nos levantamentos de dados e censos escolares informações sobre 
evasão escolar causada por homofobia, racismo, sexismo e outras formas de 
discriminação individual e social. (Ibid., p 143-146, grifos dos autores) 

 
 

Fonte: BRASIL. Comissão Organizadora Nacional da Conferência Nacional de 
Educação. Documento Final. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria 

Executiva, 2010.  
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 Conae: Conferência Nacional de Educação. 
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ANEXO 2 
 

Carta Paranaense de Educação LGBT* 

 
Estiveram reunidas, aproximadamente 400 pessoas, no I Encontro Estadual de 
Educação - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais em Faxinal do Céu, 
Município de Pinhão, no período de 20 a 24 de setembro de 2010 para afirmar, tanto 
as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED/PR) quanto as demandas do movimento social LGBT. O evento 
contou com representantes da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD/MEC), do Ministério da Saúde (MS), da Articulação Nacional 
de Travestis, Transexuais e Transgêneros (ANTRA), da Internacional Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex (ILGA), do Centro Paranaense de Cidadania (CEPAC), 
da Liga Brasileira de Lésbicas (LBL), do Instituto Brasileiro de Pesquisa da 
Afrodescendência (IPAD –Brasil), do Grupo de Resistência Asa Branca (Fortaleza - 
Ceará), do Grupo de Trabalho do governo do estado do Paraná de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais (GT LGBT), do Fórum Paranaense de Gênero e 
Diversidade Sexual, da Marcha Mundial das Mulheres (MMM), do Grupo de Trabalho 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais da Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, da Associação de Professores do Paraná/Sindicato (APP), 
das Instituições de Ensino Superior (IES), Professores(as) da Rede Estadual de 
Educação Básica, do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual da SEED, de 19 
Núcleos Regionais de Educação (NRE) e demais convidados(as). 
 
Esse Encontro foi viabilizado a partir da solicitação dos movimentos sociais LGBT 
para um diálogo com professores(as) da rede estadual de ensino com o objetivo de 
visibilizar e problematizar as questões pertinentes ao enfrentamento das situações 
de discriminação e preconceito, a violência de gênero, a lesbofobia, a homofobia, a 
bifobia e a transfobia no ambiente escolar. 
 
 
O Encontro representou um momento histórico nas discussões de professores(as) 
com o movimento social LGBT para o fortalecimento e garantia do acesso e 
permanência de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais 
nas escolas públicas estaduais do Paraná e promove o necessário respeito e 
reconhecimento a esses sujeitos no espaço escolar e no conjunto das políticas 
públicas educacionais. 
 
Historicamente, evidenciou-se institucionalmente que a discriminação e o 
preconceito são fatores determinantes nos baixos índices de desempenho escolar e 
na evasão de sujeitos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, negros e 
negras do espaço escolar. 
 
Segundo o Texto Base da I Conferência Nacional LGBT, “O sexismo e a homofobia 
no ambiente escolar produzem sofrimento e injustiça. Estigmatização e preconceitos 
afetam as relações sociais e pedagógicas e são fatores de marginalização e 
exclusão de indivíduos e grupos. Dessa forma, colocam em risco o direito à 
educação e comprometem as possibilidades de construção da cidadania. Sexismo e 
homofobia requerem a adoção de medidas que levem em conta seu caráter 



278 

 

 
 

estruturante, não episódico ou residual”. (Texto Base da I Conferência Nacional 
LGBT, p.21, 2009). Dessa forma, a SEED/PR instituiu, a partir de fevereiro de 2009, 
o Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NGDS), inserido no Departamento da 
Diversidade (DEDI), garantindo o direcionamento explícito e oficial da política pública 
educacional em gênero e diversidade sexual. Assim, SEED assumiu o compromisso 
com os sujeitos LGBT de possibilitar a inclusão das questões de gênero, identidades 
de gênero e orientações sexuais como currículo formal, bem como condutas 
antipreconceituosas e antidiscriminatórias assumidas no contexto escolar. 
 
O NGDS passa a ser instituído a partir das orientações nacionais e internacionais as 
quais definem a imediata implementação de políticas públicas voltadas à população 
LGBT. Apresenta-se também em consonância com as discussões e deliberações 
emanadas da I Conferência Estadual LGBT do Paraná, realizada no período de 16 a 
18 de maio de 2008 em Curitiba e com a I Conferência Nacional LGBT, realizada no 
período de 05 a 08 de junho de 2008 em Brasília, assumindo posições políticas em 
reparação às históricas trajetórias de negação de direitos desses sujeitos. Portanto, 
o NGDS articula-se em meio a uma rede interinstitucional composta pelo Ministério 
da Educação, através da SECAD; do Ministério da Saúde, através da participação 
no Grupo Gestor Estadual do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas; da Secretaria 
de Estado da Saúde, das Universidades Públicas Paranaenses; e, 
fundamentalmente, do diálogo permanente com as organizações e movimentos 
sociais. 
 
O presente encontro – I Encontro Estadual de Educação LGBT – delineou-se como 
um espaço de diálogo, avaliação e proposições coletivas entre educadores/as e 
lideranças de Movimentos Sociais. O trabalho de elaboração desta carta foi 
estruturado com base na discussão das relações que ocorrem dentro das escolas. 
Assim, quatro grandes eixos foram apresentados: 
 

 Currículo; 

 Formação Inicial, Continuada e Permanente; 

 Gestão Democrática da Escola, das Políticas Públicas e Universalização da 
Educação Básica; 

 Direitos Humanos e Cidadania LGBT. 
 
Na mesa de abertura do I Encontro Estadual de Educação – LGBT esses eixos 
foram pautados por todos(as) os(as) representantes dos movimentos sociais e/ou 
instituições governamentais, como eixos que precisavam ser articulados. 
 
Ressalta-se a importância de pensar que esta política institua-se nos moldes de 
produção faxinalense. O Faxinal é uma comunidade com modo solidário de vida, 
onde a terra é compartilhada por todos(as). Assim, por analogia, buscou-se pensar 
num modo mais cuidadoso de lidar com as vidas, compartilhá-las, compartilhar os 
sonhos, de produzir direitos e cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais nas nossas escolas e na nossa sociedade coletivamente. 
 
O coletivo presente no I Encontro Estadual de Educação LGBT, a partir das oficinas 
e dos momentos de discussões, apresentou os princípios que deveriam orientar 
as ações nas escolas; os limites e desafios ainda existentes para pensarmos e 
implementarmos políticas públicas de reconhecimento e valorização dos sujeitos 
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LGBT nas escolas; os avanços produzidos na esfera Federal e Estadual pela 
SEED/PR junto aos(as) professores(as) e movimentos sociais, assim como, as 
propostas apresentadas para avançarmos na elaboração de políticas públicas que 
garantam o acesso e permanência da população LGBT nas escolas. 
 
Princípios 
 

1. Defesa do Estado laico e do direito de todos e todas, principalmente em 
relação à liberdade de consciência e de crenças na esfera pública. A) As 
questões e os valores religiosos não devem pautar as ações do Estado no 
que diz respeito aos direitos; B) A educação pública estadual deve ser 
pautada pela democracia que pressupõe a laicidade do Estado; 
 
2. Garantia ao acesso, à permanência e à educação de qualidade para todos 
e todas independente de orientação sexual, identidades de gênero, raça/etnia 
e geração. Essa garantia vem pautada no reconhecimento e no respeito à 
diversidade sexual, para a qual as contribuições de todos os sujeitos são 
elementos imprescindíveis. É preciso garantir que todos e todas participem 
ativamente das instâncias colegiadas das escolas e que produzam, 
juntamente com toda a comunidade escolar, conhecimentos que visibilizem as 
diferentes identidades de gênero e orientações sexuais; 

 
Os Princípios de Yogyakarta compreendem “orientação sexual” como a 
capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda atração 
emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 
gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e 
sexuais com essas pessoas; “identidade de gênero” como a experiência 
interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação 
ao gênero, que pode, ou não, corresponder ao sexo atribuído no nascimento, 
incluindo-se aí o sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre 
escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo de se 
vestir, o modo de falar e maneirismos (INDONÉSIA, 2006, p. 9)81. 

 
3. A ética dos(as) profissionais da educação deve considerar a escola como 
espaço democrático no qual os(as) alunos(as) tenham liberdade para falar 
sobre sua sexualidade se desejarem. Fica resguardado também aos/às 
alunos(as) o direito de falar ou não a respeito da sua sexualidade; 
 
4. Linguagem de gênero como elemento importante de garantia de direitos 
para todos e todas, desconstruindo processos históricos que naturalizam 
relações de poder que inferiorizaram e invisibilizaram as mulheres. Assim, a 
linguagem de gênero se insere num processo de transformação cultural, que 
deve ser construído na medida em que o reconhecimento social de que 
mulheres e homens são seres humanos que devem ter equidade de 

                                                             
81

 INDONÉSIA (2006). Princípios de Yogyakarta. Princípios sobre a aplicação da legislação 
internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Trad. 
Jones de Freitas. 2007. Retirado em 03/02/2008, do Observatório de Sexualidade e Política. 
http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/sexpolitics.pdf 
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oportunidades e direitos. Deste modo, os processos formativos tornam-se 
importantes para a ressignificação das leituras de sociedade com vistas a 
uma desconstrução dos referenciais de dominação e exclusão feminina 
fortemente presentes na cultura e nas representações sociais. Estas, 
configuram-se como predominantemente masculinas nos meios de 
comunicação e em outros setores;  
 
5. Enfrentamento de toda forma de violência, discriminação e preconceito 
contra Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. A lesbofobia, 
homofobia, bifobia, transfobia e misoginia desencadeiam processos de 
violência física, verbal, moral ou simbólica que ignoram os direitos humanos 
da população LGBT; 

 
As identidades são processos de construção histórica e seu reconhecimento 
contribui diretamente para o cuidado de si, construção fundamental nos 
processos socializadores. Constantemente a população LGBT tem seus 
direitos mais elementares desrespeitados, e as suas identidades negadas. 
Assim, as políticas públicas de reconhecimento e de valorização das 
identidades e do respeito à diversidade sexual são imprescindíveis para que 
os sujeitos LGBT tenham seus direitos garantidos;  

 
6. Garantia de Direitos Reprodutivos e Sexuais dos(das) adolescentes, 
afirmando a igualdade desses direitos para a população LGBT, independente 
da orientação sexual e identidade de gênero. Tais direitos estão descritos no 
documento: 

 
Direitos reprodutivos 

 
Direitos das pessoas decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou 
não ter filhos [as], quantos filhos [as] desejam ter e em que momento das 
suas vidas.  
 
Direito a informações, meios, métodos e técnicas para não ter filhos[as].  
 
Direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre de discriminação, 
imposição e violência. 

 
Direitos sexuais 
 

Direito de viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, 
discriminações e imposições e com respeito pelo pelo corpo do (a) parceiro 
(a). Direito de escolher o (a) parceiro (a) sexual. 
 
Direito de viver plenamente a sexualidade sem medo, vergonha, culpa e 
falsas crenças. 
 
Direito de viver a sexualidade independentemente de estado civil, idade ou 
condição física. 
 
Direito de escolher se quer, ou não, ter relação sexual. 
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Direito de expressar livremente sua orientação sexual: heterossexualidade, 
homossexualidade, bissexualidade, dentre outras. 
 
Direito de ter relação sexual independente da reprodução. 
 
Direito ao sexo seguro para prevenção da gravidez indesejada e de 
DST/HIV/AIDS. 
 
Direito a serviços de saúde que garantam privacidade, sigilo e atendimento de 
qualidade e sem discriminação. 
 
Direito à informação e à educação sexual e a reprodutiva.82  
 
7. A visibilidade dos sujeitos constitui-se em uma estratégia pedagógica e 
política adotada intencionalmente pelo Departamento da Diversidade para 
garantir o reconhecimento da existência dos sujeitos e suas especificidades e 
demandas. 

 
Limites/Desafios 
 

1. Inserir os temas: lesbianidades, homossexualidades, bissexualidades, 
travestilidades e transexualidades, bem como, feminilidades e masculinidades 
no currículo escolar através do Projeto Político Pedagógico (PPP), Regimento 
Escolar (RE), Proposta Pedagógica Curricular (PPC), Plano de Trabalho 
Docente (PTD), assim como em outros documentos oficiais das escolas a fim 
de reconhecer e dar visibilidade às diversas identidades sexuais e de gênero; 
 
2. Analisar a forma como os materiais didáticos pautam os sujeitos LGBT, 
as/os negras/os, as/os indígenas e as mulheres que tiveram e ainda tem um 
processo de invisibilidade e silenciamento na história. Para além disso, 
priorizar a produção de outros materiais enfatizando estes sujeitos, as novas 
composições familiares e suas construções sociais; 
 
3. Implementar o Nome Social nas escolas tendo em vista que essa é uma 
ação afirmativa e um direito adquirido pelas pessoas que se reconhecem 
como travestis e/ou transexuais com vistas ao ingresso e a permanência nas 
escolas. Essa política deve ser amplamente debatida com a comunidade 
escolar - professores(as), diretores/as, pedagogos(as), funcionários(as), 
alunos(as) e conselho escolar - a fim de sua efetivação; 

 
4. Fortalecer a relação entre Comunidade Escolar e Movimentos Sociais, 
seguido de Formação Continuada; 

 
5. Falta de uma legislação específica e políticas públicas educacionais que 
assegurem a discussão e o efetivo trabalho com a diversidade sexual. 

 
Avanços produzidos 
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 Retirado em 18/10/2010, da Cartilha de Direitos Sexuais e Reprodutivos do Mistério da Saúde. 
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1. O Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual produziu e já distribuiu o I 
Caderno Temático de Sexualidade para todas as escolas públicas estaduais 
do Paraná, provocando as discussões sobre os temas de gênero, 
sexualidades, educação sexual, violência contra a mulher, prevenção do 
HIV/Aids. Dessa forma, a SEED materializa a preocupação acerca desses 
temas e propõe o enfrentamento dessas questões amplas no interior das 
escolas; 
 
2. A efetivação das ações de formação continuada de professores(as) como: 
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), em parceira com a Secretaria de 
Estado de Saúde; O curso Gênero e Diversidade na Escola (GDE) em 
parceria Ministério da Educação/SECAD; Grupo de Estudos em Gênero e 
Diversidade Sexual; Itinerante: Professor/a Agora é sua vez 2010, 
capacitação esta que provoca a troca de experiências entre profissionais da 
educação; 
 
3. Legislação (Leis e Programas); Texto da CONAE (2010); I Conferência 
Estadual GLBT (2010); I Conferência Nacional LGBT (2009); Os Princípios de 
Yogyakarta (2006); Parecer nº 01/09 do Conselho Pleno do Conselho 
Estadual de Educação do Paraná (2009); Cartilha do Sistema Único de Saúde 
do Ministério da Saúde (2006); 
 
4. Promoção de intensos diálogos entre a SEED e Movimentos Sociais: 
LGBT, de Mulheres, Feministas, Negro entre outros a fim de entender quais 
são as demandas e como atendê-las. Essas relações têm contribuído na 
ampliação das redes sociais fortalecendo as discussões dentro das escolas, 
bem como, a formação continuada de professores(as) e a produção de 
materiais didáticopedagógicos. 

 
Perspectivas e Propostas 

 
1. Garantir que as escolas e movimentos sociais pautem a necessidade da 
continuidade das ações de gênero e diversidade sexual e a equidade de gênero, 
utilizando-se dos diferentes instrumentos legais, tais como: Projeto Político 
Pedagógico (PPP), Regimento Escolar (RE), Proposta Pedagógica Curricular (PPC), 
Plano de Trabalho Docente (PTD); assim como, a participação da população LGBT 
nas instâncias colegiadas: Grêmio Estudantil, Conselho Escolar, APMF e Conselho 
de Classe;  
 
2. Criar ouvidorias específicas para atendimento e efetivo cumprimento dos direitos 
dos sujeitos que sofrem discriminação e preconceito nas escolas; Realizar a 
formação continuada dos(as) ouvidores/as potencializando a garantia dos direitos da 
população LGBT dentro das escolas; 
 
3. Formação inicial e continuada para a Gestão Escolar e Agentes de Apoio I e II das 
escolas para que se tornem, também, responsáveis pelos processos de 
reconhecimento e respeito à população LGBT dentro das escolas, estendendo esses 
processos formativos à comunidade; 
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4. Produção de materiais organizados pela SEED, por professores(as), pelos 
movimentos sociais e pelas Instituições de pesquisa para fundamentar a prática 
pedagógica de professoras/es, além de aquisição de materiais relacionados a 
Gênero e Diversidade Sexual para a Biblioteca do/a Professor/a nas escolas; 
 
5. Criar centros de referência de apoio psicossocial e educativo para pais, mães e 
responsáveis pela população LGBT assim como outras demandas. Realizar 
formação inicial e continuada para as/os profissionais que atuam em centros 
existentes; 
 
6. Inserção de conteúdos relacionados à diversidade de Gênero e orientação sexual 
nos currículos, da Educação Infantil até o Ensino Superior. Isto é, em todos os níveis 
e modalidades de ensino; Inserir conteúdos sobre Gênero e Diversidade Sexual em 
todas as disciplinas da Educação Básica, em todos os níveis e modalidades de 
ensino; Criação de disciplina específica nas Universidades do Estado do Paraná 
através de parcerias entre SEED/PR, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (SETI/PR) e Movimentos Sociais; 
 
7. Que a SEED com o apoio dos movimentos sociais organizados e Instituições de 
Ensino Superior deflagre ações que incluam e afirmem a temática LGBT junto ao: 
MEC; Conselho Nacional de Educação (CNE); Câmara de Educação Básica (CEB) 
quanto à elaboração de Resolução e Parecer específicos para a temática LGBT e 
ainda junto ao Conselho Estadual de Educação do Paraná quanto à elaboração de 
Deliberação legitimando a temática LGBT; 
 
8. Incentivo e apoio para que as escolas incluam a temática LGBT em ações como o 
Programa Viva Escola direcionado a gênero e diversidade sexual; Jovens na escola 
realizando fóruns de discussão e apresentações: teatro, danças, músicas, filmes e 
debates relacionados à gênero e diversidade sexual; 
 
9. Disponibilização/socialização no site do NGDS de todos os materiais do GDE 
(caderno de atividades, projeto de intervenção pedagógica), bem como materiais 
áudiovisuais; 
 
10. Ampliação do direito ao uso do nome social aos/às adolescentes menores de 18 
anos, em diálogo com os(as) responsáveis, o ministério público e outros agentes 
sociais); 
 
11. Que todos os departamentos da SEED estejam integrados/articulados nas 
discussões sobre a formação continuada e a promovam conjuntamente, incluindo a 
temática de Gênero e Diversidade Sexual em todas as ações e projetos 
desenvolvidos pelos Departamentos e Coordenações da Secretaria de Estado da 
Educação; 
 
12. Que a SEED crie mecanismos que coíbam e responsabilizem qualquer atitude 
preconceituosa e discriminatória dentro dos estabelecimentos escolares em relação 
a população LGBT; 
 
13. Que a SEED garanta a continuidade aos encontros específicos para debater 
políticas públicas educacionais LGBT; 
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Nós, educadores/as, lideranças dos movimentos sociais, representantes das IES e 
convidados(as) reunidos(as) em Faxinal do Céu estamos convictos(as) de que a 
observância das orientações propostas neste documento possibilitará a 
democratização dos espaços educacionais, pois incluiu de modo não subalterno 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais na educação pública do Estado do 
Paraná. 
 
É desejo desse coletivo que os(as) gestores/as da educação se comprometam com 
o que analisamos, refletimos e propusemos no presente documento. 
 
 
 
* Carta aprovada no I Encontro Estadual de Educação - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (2010).  
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ANEXO 3 
 
 

Deliberações apresentadas para aprovação na Plenária Final da 2ª Conferência 

Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT, Brasília, 18 de 

dezembro de 2011.  

 
 

EDUCAÇÃO 
 

Diretriz 1 – Criar diretrizes nacionais que orientem os sistemas de ensino, em todas 
as modalidades e níveis educacionais, na formulação de ações e políticas que 
promovam o respeito e o reconhecimento da diversidade de orientação sexual e 
identidade de gênero, bem como elaborar e implementar medidas legislativas, 
administrativas e organizacionais para assegurar a execução e a sustentabilidade 
dessas ações e políticas. 
 
Diretriz 2 – Estimular, fomentar e fortalecer a criação de grupos e núcleos de estudo 

nos diferentes níveis de ensino, através de financiamento público, da promoção, da 
articulação e da parceria entre o poder público, sociedade civil organizada, 
instituições de pesquisa e extensão e universidades objetivando: (a) mapear ações 
inovadoras desenvolvidas em defesa da promoção da cidadania LGBT; (b) criar 
indicadores para a avaliação e monitoramento de políticas públicas para LGBT nas 
diferentes esferas governamentais; (c) analisar concepções pedagógicas, currículos, 
rotinas, atitudes e práticas adotadas nos espaços de Educação; (d) identificar a 
situação da população LGBT nos sistemas de ensino.   
 
Diretriz 3 – Garantir, nas três esferas de governo, a realização de cursos 
interdisciplinares, preferencialmente presenciais, de formação inicial, permanente, 
continuada e em serviço para todos os profissionais de educação e conselheiros 
ligados à educação das escolas públicas. Esses profissionais deverão desenvolver 
projetos de intervenção pedagógica e incluir nos currículos escolares as temáticas 
relativas a orientação sexual e a identidade de gênero, formando multiplicadores, 
respeitando as especificidades locais e regionais. 
 

Fomentar83 a avaliação, elaboração, produção e distribuição de materiais de 
referência (obras científicas e literárias) e didático-pedagógicos, nas três esferas de 
governo, que abordem as temáticas e promovam o reconhecimento e a valorização 
da diversidade sexual e de gênero, considerando o lugar da fala de LGBTs e 
acessibilidade para pessoas com deficiência, destinados à formação de profissionais 
e demais áreas, a utilização em sala de aula, biblioteca e salas de leitura. A 
formação e os materiais devem estar acessíveis em linguagens e formatos 
alternativos (libras, braile, letras ampliadas, em formato digitalizado e audiovisual). 
 
Diretriz 4 – Criar, fomentar e garantir o acesso e a permanência de estudantes e 

profissionais LGBT nos espaços educacionais em todos os níveis e modalidades de 
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 Diretriz sem numeração no documento apresentado na Plenária Final. 
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ensino, combatendo a discriminação e o preconceito, respeitando a livre orientação 
sexual e identidade de gênero, por meio de programas e ações específicas. 
 
Diretriz 5 – Realizar, fomentar e apoiar prêmios de práticas e iniciativas, concursos 
e campanhas e outros eventos, divulgação de calendário de lutas LGBT, pesquisas 
e material didático, respeitando as especificidades, as diferentes linguagens 
(públicos e mídia), em formatos acessíveis e alternativos para maior visibilidade aos 
LGBTs e promover o respeito e o reconhecimento da diversidade sexual e de 
gênero.   
 
 



287 

 

 
 

APÊNDICES 1 a 12 

 
INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 
 
 
Apêndice 1 - Resumo da pesquisa “Escola Sem Homofobia” 
 
Apêndice 2 - Roteiro de entrevista com autoridades de educação (secretários(as) ou 
representantes, diretores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) 
 
Apêndice 3 - Roteiro de entrevista – grupo focal com professores 
 
Apêndice 4 - Roteiro de entrevista – grupo focal com estudantes 
 
Apêndice 5 - Termo de consentimento livre esclarecido – pais 
 
Apêndice 6 - Folha de campo – agenda de atividades 
 
Apêndice 7 - Controle do trabalho de campo 
 
Apêndice 8 - Termo de consentimento livre esclarecido para entrevista individual ou 
grupo focal  
 
Apêndice 9 - Formulário de caracterização da amostra – grupos focais com 
professores  
 
Apêndice 10 - Formulário de caracterização da amostra – grupos focais com 
estudantes  
 
Apêndice 11 - Guia para elaboração do resumo – grupos focais com professores 
 
Apêndice 12 - Guia para elaboração do resumo – grupos focais com estudantes 



288 

 

 
 

Apêndice 1 - Resumo da pesquisa “Escola Sem Homofobia” 

 

 

 

 

 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia  

na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 
 
 
 

Investigadora Principal:  

María Margarita Díaz Montenegro 
 
 
 
Co-investigadores: 
Abraham Juan Antonio Díaz Moráguez 
Antonio Luiz Martins dos Reis 
Carlos Augusto Laudari 
Magda Loureiro Motta Chinaglia 
Maria Cecília Moraes Simonetti 
Roberto de Jesus 
Rodrigo Braga do Couto Rosa 
Rogério Diniz Junqueira 
 
 
Instituição Responsável: 

Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva 
 
 
Patrocinador:  

Associação Pathfinder do Brasil 
Fundos provenientes da Emenda Parlamentar 50340005 concedidos à Associação 
Pathfinder do Brasil pelo FNDE através do Convênio 832009/2007 publicado no Diário 
Oficial da União no dia 4/1/2008, para a implementação do Projeto Escola sem Homofobia, 
em parceria com a Reprolatina, ECOS e ABGLT. 
 
 
 
 
 
 
Data da aprovação pelo CEP/FCM/UNICAMP: 15 de julho de 2008 
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O projeto Escola sem Homofobia, concebido colaborativamente pela Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT ), Pathfinder do Brasil , Reprolatina - Soluções 
Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva e ECOS – Comunicação em Sexualidade,  com o apoio e 
assistência técnica da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do 
Ministério da Educação (MEC), tem como finalidade contribuir para a implementação do Programa 
Gênero e Diversidade Sexual nas Escolas, do Ministério da Educação, através de ações que 
promovam ambientes políticos e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da 
respeitabilidade das orientações sexuais e identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro. 
Também dará subsídios para a incorporação e institucionalização de programas de enfrentamento à 
homofobia de modo a fazer parte da programação anual de cada escola, com previsão de recursos 
humanos e materiais para a sua sustentabilidade.  
 
Como parte das atividades deste projeto está prevista a realização de uma pesquisa qualitativa em 11 
capitais brasileiras representando as cinco regiões (Manaus, Porto Velho, Recife, Natal, Goiânia, 
Cuiabá, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba), sob a coordenação da 
Reprolatina, ONG sem fins lucrativos localizada em Campinas, SP.  
 
Resumo da Pesquisa 
 
Será realizado um estudo qualitativo em 11 capitais com o objetivo de conhecer a percepção da 
equipe docente, autoridades de ensino e estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental das 
escolas públicas sobre a situação da homofobia no ambiente escolar, para dar subsídios ao programa 
Brasil sem Homofobia.  
 
Em cada município serão selecionadas, aleatoriamente, quatro escolas, municipais ou estaduais, que 
tenham ensino do 6º ao 9º ano, de acordo com as seguintes características:  
- 01 escola da região central com IDEB acima do valor da média do município; 
- 01 escola da região central com IDEB abaixo do valor da média do município; 
- 01 escola da região periférica com IDEB acima do valor da média do município; 
- 01 escola da região periférica com IDEB abaixo do valor da média do município. 
 
 
Em cada uma das escolas serão realizadas entrevistas em profundidade com diretores/as e 
coordenadores/as pedagógicos e grupos focais com professores(as) e estudantes seguindo a técnica 
de amostragem proposital. Especificamente, estão previstas as seguintes atividades: 
 
- 1 entrevista com o/a diretor/a da escola; 
- 1 entrevista com o/a coordenador/a de ensino; 
- 2 grupos focais com professores e professoras do 6º ao 9º ano; 
- 1 grupo focal com estudantes do 6º ao 9º ano; 
 
Além disso, será realizada observação dirigida, utilizando guias especialmente preparadas para o 
projeto, e serão realizadas algumas entrevistas informais com auxiliares administrativos e de serviços 
gerais. Em cada município também serão entrevistados os(as) Secretários(as) ou Sub-Secretários(as) 
Estadual e Municipal de Educação. As pessoas interessadas em participar do estudo passarão pelo 
processo de consentimento livre e esclarecido, que será realizado pela equipe de pesquisa. Serão 
explicados os objetivos do estudo, os potenciais riscos e benefícios da participação, assim como sua 
natureza voluntária. As pessoas que aceitarem participar do estudo receberão o TCLE, que será lido 
juntamente com o pesquisador, e será solicitada a assinatura do/a participante. Para participantes 
com menos de 18 anos de idade o TCLE deverá ser assinado também por um dos pais ou 
responsável legal. 
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As entrevistas em profundidade e os grupos focais serão gravados, os arquivos serão armazenados 
em computador e transcritos integralmente. A análise será realizada seguindo a metodologia 
qualitativa, com análise temática do conteúdo, utilizando as transcrições e, eventualmente, escutando 
as gravações para resolver algumas dúvidas. Serão definidas as categorias de análise a partir dos 
objetivos do estudo e do conteúdo analisado. Será feita uma dupla leitura da transcrição e análise do 
conteúdo por dois pesquisadores participantes na coleta de dados e será preparado um relatório para 
cada cidade, os quais serão consolidados posteriormente em um relatório geral.   
 
Em cada município serão selecionados três assistentes de pesquisa locais, sendo dois 
representantes da educação e um representante do movimento LGBT do município. 
 
Especificamente, as funções dos assistentes de pesquisa locais são: 

 Participar do curso de capacitação em Campinas (um profissional ligado à área de educação 
e um do movimento social); 

 
Após a capacitação: 

 Contatar as escolas selecionadas; 
 Identificar professores(as) e estudantes potenciais participantes dos grupos focais; 
 Organizar a logística dos grupos focais e das entrevistas na semana do trabalho de campo. 

Isso inclui comprometer os participantes dos grupos e definir a agenda; 
 

No trabalho de campo: 
 Trabalhar em dupla com pesquisadores da Reprolatina atuando como co-facilitador/a e 

anotador/a nas entrevistas e/ou GF e fazendo entrevistas informais e observação dirigida. 
  Participar da elaboração do resumo das entrevistas e grupos focais e da primeira versão do 

relatório do município. 
 
Serão considerados requisitos para seleção dos assistentes de pesquisa:  

 Ter curso superior completo  
 De preferência com mestrado ou doutorado (podem ser alunos) 
 De preferência experiência em pesquisa qualitativa 
 Ter disponibilidade e interesse em trabalhar na pesquisa 
 Ter disponibilidade de tempo para participar do curso de capacitação em Campinas (um 

assistente da área de educação ou equivalente e um do movimento social) 
 Ter disponibilidade de tempo para participar no trabalho de campo (5 dias)  
 Não ter vínculo empregatício com o serviço público federal, estadual ou municipal. 

 
 
Os resultados da pesquisa contribuirão para a implementação do Programa Gênero e Diversidade 
Sexual nas Escolas, do Ministério da Educação, através de ações que promovam ambientes políticos 
e sociais favoráveis à garantia dos direitos humanos e da respeitabilidade das orientações sexuais e 
identidade de gênero no âmbito escolar brasileiro. Também darão subsídios para a incorporação e 
institucionalização de programas de enfrentamento à homofobia de modo a fazer parte da 
programação anual de cada escola, com previsão de recursos humanos e materiais para a sua 
sustentabilidade.  
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Apêndice 2 - Roteiro de entrevista com autoridades de educação (secretários(as) ou 
representantes, diretores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia na comunidade 

escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 

Roteiro para entrevista com Autoridade de Educação  
 
 

Bom dia / Boa tarde!  

 

Meu nome é ....... e o de meu/ minha colega é.....Somos pesquisadores da Reprolatina, uma ONG de 

Campinas que em parceria com a Pathfinder do Brasil e o Ministério de Educação  está realizando um 

estudo em escolas de 11 capitais do Brasil para saber como são abordadas as questões da 

sexualidade na comunidade escolar.  

 

Desde já agradecemos a sua participação nessa reunião que vai durar aproximadamente 1 hora. As 

informações obtidas nessa reunião serão mantidas em sigilo e somente serão utilizadas para o 

propósito da pesquisa. Tudo que você disser é importante para o estudo, por isto solicitamos 

autorização para gravar essa reunião.  

 
 
1. Qual é a política pública de educação sexual no município/estado? Grau de implementação 

dessa política. 
 

2. Qual é a sua opinião sobre os programas de educação sexual nas escolas? 
 

3. Os professores e as professoras receberam capacitação em educação sexual ou não? 
 

4. Se sim: Quais temas são incluídos? Aprofundar se são ou não incluídos os temas de 
orientação sexual e identidade de gênero. Se sim: o que se fala de diversidade sexual.  Se 
não se incluem esses temas: Por quê? 

 
5. Você acha que deveriam ser incluídos os temas de orientação sexual e identidade de gênero 

nas capacitações ou não? Se não, por quê? 
 

6. Quem na escola trabalha as questões de sexualidade?(Aprofundar se faz parte de alguma 
disciplina específica ou algum professor /a específico/ a) Se não tem educação sexual: Por 
que não tem? 

 
7. Que referencial teórico é utilizado na educação sexual nas escolas?  

 
8. Vocês têm materiais para trabalhar a sexualidade/ educação sexual? Com que materiais 

vocês contam? 
 

9. Qual é a postura da escola frente às/aos estudantes que não são heterossexuais (gays, 
lésbicas, travestis, transexuais)?  
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10. Existe alguma diretriz ou recomendação oficial ? ou cada professor e professora tem a sua 
própria postura e atitude? Quem define as regras? Quem as aplica? Quais são os 
mecanismos de controle? 

 
11. Quando a escola sabe que um ou uma estudante é homossexual, lésbica, bissexual ou 

travesti, a escola informa a família ou não? Você acha que a escola deve informar ou não?  
 

12. As e os estudantes podem namorar na escola ou não? (Beijos, amassos e outras 
manifestações de afeto?) 

 
13. O que podem e o que não podem fazer? O que está permitido e o que está proibido fazer na 

escola em matéria de expressão sexual?  
 

14. Há  diferenças entre o que é permitido para casais heterossexuais e homossexuais? Quais?  
Por quê?  

 
15. Você acha que deveria ou não deveria haver essas diferenças? Por quê? 

 
16. Na sua opinião a escola permite ou proíbe o exercício da diversidade sexual? Explique.  

 
17. Na sua opinião, a escola ajuda ou dificulta as/os estudantes a assumirem sua orientação 

sexual e identidade de gênero? Por quê?  
 

18. Você acha que é fácil ou difícil para um ou uma estudante LGBT frequentar a escola? Por 
quê?  

 
19. Na sua opinião, quais são as principais dificuldades que eles e elas enfrentam?  

 
20. A escola permite, permitiria ou não que estudantes travestidos frequentem a escola?  

 
21. Nas escolas haveria problemas ou não se uma estudante travesti usasse o banheiro das 

meninas?  
 

22. Nos casos em que estudantes LGBT estão com dificuldade para lidar com a sua orientação 
sexual, o que a escola faz? 

 
23. Na sua opinião isso é responsabilidade da escola ou da família?  

 
24. Como você definiria homofobia?  

 
25. Na sua opinião nas escolas (ou nessa escola) existe homofobia? 

 
26. Vocês acham que nas escolas os e as estudantes LGBT, que é uma sigla que significa gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais sofrem discriminação e/ou violência por causa da 
sua orientação sexual e identidade de gênero? 

 
27. Você acha que os professores e as professoras estão conscientes da ocorrência de 

homofobia nas escolas e estão preparados para lidar com ela ou não?   
 

28. Você acha que a homofobia é um problema importante ou não? Por quê? 
 

29. Você acha que é frequente que os e as estudantes abandonem a escola por causa da 
homofobia ou não?  

 
30. Na escola são permitidas piadas pejorativas contra gays, lésbicas ou outras minorias? Ou se 

reprime esse tipo de atitude dentro da sala ou na escola em geral? O que é feito?  
 

31. Você acha que a homofobia e a violência baseada na homofobia estão aumentando ou 
mantêm-se estáveis considerando as escolas de uma maneira geral? 
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32. Na sua opinião a escola está contribuindo para aumentar, diminuir ou é neutra em relação a 
homofobia? Qual seria o papel da escola frente à homofobia? O que deveria ser feito para 
diminuir ou acabar com a homofobia nas escolas? 

 
33. Na sua opinião quais são as causas que mantêm a homofobia nas escolas?  

 
34. Você conhece o Programa Brasil sem Homofobia? 

 
35. Qual é a sua opinião sobre esse programa? 

 
36. Na sua opinião, professoras, professores e autoridades educacionais nesta cidade sabem da 

existência do Programa Brasil sem Homofobia ou não? 
 

37. As ações desse programa que dizem respeito à educação já foram implementadas ou não no 
município? Se já foi implementado: onde e quais ações foram implementadas? Se o 
programa não foi implementado, por quê?  

 
38. Sugira o quê deveria ser feito para que o programa “Brasil sem homofobia” seja melhor 

implementado. 
 

39. Você conhece alguma ONG na cidade que trabalha com essas questões? Se sim, têm 
buscado parcerias com elas para trabalhar o tema da diversidade sexual e homofobia? 

 
40. Como é a relação entre o estado e o município no que se refere às políticas para a 

educação? (Aprofundar: há possibilidades para um trabalho integrado para implementar as 
ações do programa Brasil sem Homofobia?) 

  
                                                                                 

  OBRIGADA/O ! 
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Apêndice 3 - Roteiro de entrevista – grupo focal com professores 

 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia na comunidade 

escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 

Roteiro para grupo focal (GF) com Professores e Professoras 
  

 
Bom dia / Boa tarde! 

 

Meu nome é ....... e o de meu/minha colega é.....Somos pesquisadores da Reprolatina, uma ONG de 

Campinas que em parceria com a Pathfinder do Brasil e o Ministério de Educação  está realizando um 

estudo em escolas de 11 capitais do Brasil para saber como são abordadas as questões da 

sexualidade na comunidade escolar.  

 

Desde já agradecemos a sua participação nessa reunião que vai durar aproximadamente 1 hora e 30 

minutos. As informações obtidas nessa reunião de grupo serão mantidas em sigilo e somente serão 

utilizadas para o propósito da pesquisa. Tudo que vocês disserem é importante para o estudo, por 

isto solicitamos autorização para gravar essa reunião.  

 
 
 

1. Quando falamos em sexualidade, o que vem na cabeça de vocês?  
 

2. Vocês receberam alguma capacitação em sexualidade e/ou educação sexual? (Aprofundar: 
duração, onde foi feita, por quem foi feita, temas, há quanto tempo) 

 
3. Nesta escola tem educação sexual de forma sistemática? Aprofundar: O tema está incluído 

no currículo?  
 

4. Se sim: por que vocês têm educação sexual na escola? Se não: Por que vocês não têm 
educação sexual na escola?  

 
5. Quais dificuldades vocês têm para trabalhar as questões de sexualidade aqui na escola? 

 
6. Vocês têm materiais para trabalhar a sexualidade e/ou educação sexual? Com que materiais 

vocês contam? 
 

7. Quem na escola trabalha as questões de sexualidade? Como vocês trabalham o tema de 
sexualidade aqui na escola? (Aprofundar: faz parte de alguma disciplina ou há algum 
professor /a específico/ a).  

 
8. Que assuntos são discutidos? Aprofundar: São discutidos os temas gênero, direitos sexuais e 

direitos reprodutivos? É falado sobre gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, ou 
não? 

 
9. Se for falado: O que é falado? Se não for falado: por que vocês não falam sobre esses 

temas? 
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10. Vocês já ouviram falar de orientação sexual e identidade de gênero? Na opinião de vocês, o 
que é isso? Mencionem quais orientações sexuais vocês conhecem. E quais identidades de 
gênero conhecem? 

 
11. Nessa escola, a quantidade de estudantes gays e lésbicas é muita, mais ou menos ou 

pouca?  
 

12. Vocês já ouviram falar na sigla LGBT? Sabem o que significa? Explicar que é uma sigla que 
significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

 
 

13.  Vocês conhecem estudantes gays e lésbicas? Professores gays, professoras lésbicas, e 
funcionários/ as gays ou lésbicas?  

 
14. Teve algum/a colega ou estudante que contou para vocês que era gay, ou lésbica, ou 

bissexual? O que vocês fizeram? Contaram para mais alguém? Para quem? 
 

15. Como vocês se sentem na presença de gays, lésbicas ou travestis? O que você sente? 
(Aprofundar: por exemplo, se você está numa mesa, você se sente confortável ou não 
comendo ao lado de um gay? E se for uma lésbica?)  

 
16. O que vocês sentem ao ver dois homens namorando em público (de mãos dadas, beijos, 

abraços, etc)? É diferente ou é igual se são duas mulheres? 
 

17. Como vocês se sentem (ou se sentiram) quando têm estudantes LGBT na sua sala de aula? 
O que vocês fazem?  

 
18. Nas reuniões periódicas entre professoras e professores, tem sido discutido esse tema da 

diversidade sexual alguma vez, nos últimos 12 meses? 
 

19. Como vocês sabem que um menino é gay, ou uma menina é lésbica, ou é bissexual? 
 

20. Na opinião de vocês, com que idade os e as estudantes podem definir a sua orientação 
sexual?  Saber se são heterossexuais, homossexuais ou bissexuais?   

 
21. Em sua opinião, os estudantes gays são melhores ou piores alunos que os não gays? E as 

meninas lésbicas com relação às não lésbicas? Alguma ideia porque são melhores ou 
piores? 

 
22. Qual é a postura da escola com relação à homossexualidade? Existe alguma diretriz ou 

recomendação oficial? Ou cada professor e professora têm a sua própria postura e atitude? 
Quem define as regras? Quem as aplica? Quais são os mecanismos de controle? 

 
23. As e os estudantes podem namorar na escola ou não? Beijos, “amassos” e outras 

manifestações de afeto? 
 

24. O que está permitido e o que está proibido fazer na escola em matéria de expressão sexual? 
O que podem e o que não podem fazer? 

 
25. Há diferenças entre o que é permitido para casais heterossexuais e homossexuais? Quais?  

Por quê?  
 

26. Vocês acham que deveria ou não deveria haver essas diferenças?  
 

27. A escola permite ou não que estudantes travestidos frequentem a escola?  
 

28. E vocês aceitariam ou não na sua sala, um estudante travestido ou que assume ser travesti? 
Por que sim? Por que não? 
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29. Aqui na escola haveria problemas, ou não, se uma estudante travesti usasse o banheiro das 

meninas?  
 

30. Vocês acham que é fácil ou difícil para um/a estudante LGBT frequentar a escola? Por quê? 
 

31. Na opinião de vocês, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? Quais são as 
consequências dessas dificuldades para esses e essas estudantes? 

 
32. Nesta escola você acha que os e as estudantes LGBT assumem ou não a sua orientação 

sexual com os seus colegas? E com os(as) professores(as)? Se sim, por que vocês acham 
que assumem? Se não, por que não assumem? 

 
33. Na opinião de vocês, a escola ajuda ou dificulta as/os estudantes a assumirem sua 

orientação sexual e identidade de gênero ou não faz nada? (Aprofundar: dê um exemplo)  
 

34. Quando a escola fica sabendo ou suspeita que um/a estudante é homossexual ou bissexual, 
o que faz?  Expliquem.  

 
35. A escola informa a família ou não? Vocês acham que deveria ou não informar? 

 
36. Na percepção de vocês, como reagem os pais quando sabem ou suspeitam que seu filho ou 

filha seja LGBT? (Aprofundar: Por que vocês acham que eles reagem assim?) 
 
37. A família pede apoio da escola para lidar com a situação? Quem procura apoio? A quem 

costumam procurar? Por que vocês acham que procuram essas pessoas? 
 

38. Conhecem casos de estudantes expulsos de casa por serem LGBT? E expulsos da escola? 
 

39. Conhecem casos de estudantes que sofreram violência por parte da família por serem LGBT? 
O que a escola fez? 

 
40. Vocês já ouviram falar de homofobia? O que ouviram falar? 
 
41. Na opinião de vocês o que é a homofobia?  

 
42. O que seria para vocês violência ou discriminação?  

 
43. Em geral, vocês acham que estudantes LGBT, ou que as pessoas acham que são, sofrem 

discriminação e/ou violência por causa da sua orientação sexual?  Se sim: que formas de 
violência ou discriminação eles e elas sofrem? 

 
44. Na opinião de vocês, por que acontece discriminação e violência contra homossexuais? 

Quais são as causas? 
 

45. A discriminação ou violência é maior com gays, com lésbicas ou com travestis? Ou é igual?  
 

46. Vocês escutaram ou souberam de algum estudante, professor ou funcionário ter sido 
perseguido/ a, ou sofrido algum tipo de violência por ser LGBT?(Aprofundar: dê exemplos). 

 
47. Aqui na escola já ocorreram situações de homofobia?  Quais? Essas situações foram com 

estudantes? Professores? O que aconteceu? Contem.  
 
 
 

48. Se tem havido casos: qual foi a atitude de professores e professoras? E do pessoal da 
escola? 

 
49. Como vocês se sentem (ou se sentiram) frente a esses casos de violência?  
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50. Vocês acham que a homofobia é um problema importante, ou não? Por quê? 
 

51. Você acha que em geral os professores e as professoras estão conscientes da ocorrência de 
homofobia nas escolas e estão preparados para lidar com ela, ou não?     

 
52. Na percepção de vocês quais são as consequências da homofobia?   

 
53. Vocês acham que a homofobia tem impacto no rendimento escolar e na convivência na 

escola?  
 

54. Vocês acham que estudantes gays, lésbicas ou travestis podem abandonar a escola por se 
sentirem discriminados(as)? Se vocês conhecem algum caso, poderiam contá-lo?  

 
55. Vocês acham que esta escola contribui para aumentar, diminuir ou é omissa em relação à 

homofobia?  
 

56. Nesta escola, se é contada uma piada pejorativa contra gays, lésbicas ou outras minorias, 
os(as) professores(as) permitem, ou reprimem esse tipo de atitude, ou não fazem nada? 

 
57. Na opinião de vocês, quais são as causas que mantêm a homofobia nas escolas? 

 
58. O que vocês acham que deve ser feito para diminuir ou acabar com a homofobia na escola? 

E fora da escola? 
 

59. E qual seria o papel da escola frente à homofobia? 
 

60. Vocês conhecem ou já ouviram falar do Programa Brasil sem Homofobia?  
 
61. Qual é a opinião de vocês sobre esse programa?  

 
62. As ações desse programa que dizem respeito à educação já foram implementadas, ou não 

nessa escola? E em outras escolas da sua cidade?  
 

63. Se sim: o que foi feito? Vocês participam delas? Como?  
 

64. Se não: Por que não foram implementadas? 
 

65. Vocês acham que essas ações deveriam e poderiam ser implementadas nessa escola? 
 

66. Que outras ações deveriam ser implementadas para melhorar o programa? Que sugestões 
vocês dariam?. 

 
67. Vocês conhecem alguma ONG na cidade que trabalha com essas questões? Se sim, quais? 

Essa ONG têm atuado em parceria com a escola? Como? 
 
 

OBRIGADA/O! 
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Apêndice 4 - Roteiro de entrevista – grupo focal com estudantes 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia na comunidade 

escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 

Roteiro para grupo focal (GF) com Estudantes              
 
 
Bom dia/ Boa tarde!  

 

Meu nome é ....... e o de meu/minha colega é.....Somos pesquisadoras/ es da Reprolatina, uma ONG 

de Campinas que em parceria com a Pathfinder do Brasil e o Ministério de Educação  está realizando 

um estudo em escolas de 11capitais do Brasil para saber como são abordadas as questões da 

sexualidade na comunidade escolar.  

 

Desde já agradecemos a sua participação nessa reunião que vai durar aproximadamente 1 hora e 30 

minutos. As informações obtidas nessa reunião de grupo serão mantidas em sigilo e somente serão 

utilizadas para o propósito da pesquisa. Tudo que vocês disserem é importante para o estudo, por 

isto solicitamos autorização para gravar essa reunião.  

 
 
1. Aqui na escola vocês recebem ou não educação sexual, ou alguma informação ou orientação 

sobre o tema da sexualidade?  
 
2. Quem discute esses temas com vocês? (Aprofundar se faz parte de alguma disciplina 

específica ou algum professor /a específico/ a)  
 

3. Vocês já receberam algum material sobre sexualidade e/ou educação sexual? Se sim: que 
materiais vocês receberam? 

 
4. Que assuntos são discutidos? Aprofundar: São discutidos os temas gênero, direitos sexuais e 

direitos reprodutivos? É falado sobre gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais ou 
não? 

 
5. Se for falado: O que é falado? Se não for falado: por que vocês acham que não é falado? 

 
6. Vocês já ouviram falar de orientação sexual e identidade de gênero? Na opinião de vocês o 

que é isso? Mencionem quais orientações sexuais vocês conhecem. E quais identidades de 
gênero conhecem? 

 
7. Nessa escola, a quantidade de estudantes gays e lésbicas é muita, mais ou menos, ou 

pouca?  
 

8. O que vocês acham das pessoas que têm uma orientação sexual heterossexual? (homens 
que gostam de mulheres e mulheres que gostam de homens) E das pessoas que não são 
heterossexuais? (ou seja, de homens que gostam de homens e de mulheres que gostam de 
mulheres?).  

 
9. Vocês já ouviram a sigla LGBT? Sabem o que significa? Explicar que é uma sigla que 

significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 
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10. Vocês conhecem estudantes gays e lésbicas? Professores gays, professoras lésbicas, e 

funcionários?  
 
11. Teve algum/a colega ou professor/a que contou para vocês que era gay ou lésbica ou 

bissexual? O que vocês fizeram? Contaram para mais alguém? Para quem? 
 

12. Como vocês se sentem na presença de gays, lésbicas ou travestis? O que vocês sentem? 
(Aprofundar: por exemplo, se você está numa mesa, você se sente confortável ou não 
comendo ao lado de um gay? E se for uma lésbica?) 

 
13. O que vocês sentem ao ver dois homens namorando em público (de mãos dadas, beijos, 

abraços, etc)? É diferente ou é igual se são duas mulheres? 
 

14. Como vocês se sentem (ou se sentiram) quando têm colegas LGBT na sua sala de aula? O 
que vocês fazem?  

 
15. Como vocês sabem que um menino é gay ou uma menina é lésbica ou é bissexual? 

 
16. Na opinião de vocês com que idade os e as estudantes podem saber (definir) a sua 

orientação sexual? Saber se são gays, lésbicas, bi, ou heterossexuais? 
 

17. Nesta escola vocês acham que os estudantes LGBT assumem a sua orientação sexual com 
os seus colegas? E com os(as) professores(as)? Se sim, porque vocês acham que 
assumem? Se não, porque não assumem? 

 
18. Na opinião de vocês, a escola ajuda ou dificulta as/os estudantes a assumirem sua 

orientação sexual e identidade de gênero, ou não faz nada? (Aprofundar: dê um exemplo)  
 

19. Quando a escola fica sabendo ou suspeita que um/a estudante é homossexual ou bissexual, 
o que faz?  Expliquem.  

 
20. A escola informa a família ou não? Vocês acham que deveria, ou não informar? 

 
21. As e os estudantes podem namorar na escola, ou não? Beijos, “amassos” e outras 

manifestações de afeto? 
 

22. O que está permitido e o que está proibido fazer na escola em matéria de expressão sexual? 
O que podem e o que não podem fazer? 

 
23. Há diferenças entre o que é permitido para casais heterossexuais e homossexuais? Quais?  

Por quê?  
 

24. Vocês acham que deveria ou não deveria haver essas diferenças?  
 

25. Vocês acham que é fácil ou difícil para um estudante LGBT frequentar a escola? Por quê?  
 

26. Na opinião de vocês, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam? Quais são as 
consequências dessas dificuldades para esses e essas estudantes? 

 
27. Travestis frequentam esta escola ou não?  

 
28. Sem sim, como vocês se sentem por ter um/a colega travestido/a ou que assume ser travesti 

na escola? O que vocês fazem? 
 

29. Se não, como vocês se sentiriam se tivessem um/a colega travestido/a, ou que assume ser 
travesti na sala de aula? Como vocês reagiriam? O que vocês fariam? 

 



300 

 

 
 

30. Aqui na escola haveria problemas, ou não se uma estudante travesti usasse o banheiro das 
meninas?  

 
31. Na percepção de vocês, como reagem os pais quando sabem ou suspeitam que seu filho ou 

filha seja LGBT? (Aprofundar: Por que vocês acham que eles reagem assim?) 
 
32. Vocês acham que a escola deveria ajudar, ou essa é uma questão só da família? 

 
33. Conhecem casos de estudantes expulsos(as) de casa por serem LGBT? E expulsos da 

escola? 
 

34. Conhecem casos de estudantes que sofreram violência por parte da família por serem LGBT? 
O que a escola fez? 

 
35. Vocês já ouviram falar de homofobia? O que ouviram falar? 
 
36. Na opinião de vocês o que é a homofobia?  

 
37. O que seria para vocês violência ou discriminação?  

 
38. Em geral, vocês acham que estudantes LGBT, ou que as pessoas acham que são, sofrem 

discriminação e/ou violência por causa da sua orientação sexual?  Se sim: que formas de 
violência ou discriminação eles e elas sofrem? 

 
39. Na opinião de vocês, por que acontece discriminação e violência contra homossexuais? 

Quais são as causas? 
 

40. A discriminação ou violência é maior com gays ou com lésbicas? Ou é igual?  
 

41. Vocês escutaram ou souberam de algum estudante, professor ou funcionário ter sido 
perseguido/ a, ou sofrido algum tipo de violência por ser LGBT?(Aprofundar: dê exemplos). 

 
42. Vocês acham que a homofobia é um problema importante ou não? Por quê? 

 
43. Aqui na escola já ocorreram situações de homofobia ?  Quais? Essas situações foram com 

estudantes? Professores? O que aconteceu? Contem.  
 

44. Qual foi a atitude de professores e professoras frente a esses casos? e do pessoal da 
escola? 

 
45. Como vocês se sentem (ou se sentiram) frente a esses casos de violência?   

 
46. Na percepção de vocês quais são as consequências da homofobia?   

 
47. Vocês acham que a homofobia tem um impacto no rendimento escolar e na convivência na 

escola?  
 

48. Vocês acham que estudantes gays, lésbicas ou travestis podem abandonar a escola por se 
sentirem discriminados(as)? Se conhecem algum caso, poderiam contá-lo?   

 
49. Nesta escola, se é contada uma piada pejorativa contra gays, lésbicas ou outras minorias, 

os(as) professores(as) permitem, ou reprimem esse tipo de atitude, ou não fazem nada? 
 

50. Vocês acham que esta escola contribui para aumentar, diminuir, ou é omissa em relação à 
homofobia? 

 
 

51. Quais vocês acham que são as causas que mantêm a homofobia nas escolas? 
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52. O que vocês acham que deve ser feito para diminuir ou acabar com a homofobia na escola? 
E fora da escola? 

 
53. E qual seria o papel da escola frente  à homofobia? 

 
54. Vocês conhecem ou já ouviram falar do Programa Brasil sem Homofobia?  
 
55. Qual é a opinião de vocês sobre esse programa?  

 
56. As ações desse programa que dizem respeito à educação já foram implementadas ou não 

nessa escola?  
 

57. Se sim, o que foi feito? Vocês participam nelas? Como?  
 

58. Se não: Vocês acham que essas ações deveriam e poderiam ser implementadas nessa 
escola? 

 
59. Que outras ações que deveriam ser implementadas para melhorar o programa? Que 

sugestões vocês dariam?. 
 

60. Vocês conhecem alguma ONG na cidade que trabalha com essas questões? Se sim, quais? 
Essa ONG tem atuado em parceria com a escola? Como? 

 
 

OBRIGADA/O! 



302 

 

 
 

Apêndice 5 – Termo de consentimento livre esclarecido - pais  

 
PROJETO ESCOLA SEM HOMOFOBIA: ESTUDO QUALITATIVO SOBRE A 

HOMOFOBIA NA COMUNIDADE ESCOLAR EM 11 CAPITAIS BRASILEIRAS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PAIS OU 
RESPONSÁVEIS LEGAIS DE PARTICIPANTES COM MENOS DE 18 ANOS 

 
Eu, ___________________________________________________________, fui 

informado(a) que a Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, 

uma ONG brasileira sem fins lucrativos e que faz pesquisas em saúde pública, juntamente 

com a Pathfinder do Brasil, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais (ABGLT) e ECOS – Comunicação em Sexualidade, estão conduzindo um 

projeto de pesquisa em 11 capitais brasileiras com o objetivo de conhecer a percepção da 

equipe docente e de alunos da rede pública de ensino sobre a situação da diversidades 

sexuais e de identidade de gênero nas escolas, como se lida com a orientação diferente da 

heterossexual no ambiente escolar e se isso afeta ou não o desempenho escolar. Eu fui 

informado/a que a pesquisa será realizada com  autoridades, professores e estudantes de 

escolas públicas de 11 capitais brasileiras, e é parte do Projeto “Escola sem Homofobia” e 

dará subsídios ao Programa Brasil sem Homofobia.  

 

A participação no estudo é voluntária e incluirá participar de uma entrevista individual ou uma 

reunião de grupo chamado Grupo Focal, para falar sobre esses assuntos. Fui também 

informado(a) que todas as informações pessoais serão mantidas em segredo. Como parte 

desse estudo, o nome ou qualquer outra forma de identificação pessoal do/a participante não 

aparecerá em nenhum lugar (a não ser nesta folha).  Eu entendo que a participação nas 

entrevistas e/ou grupo focal requer que o conteúdo das discussões seja confidencial.  

Portanto, estou ciente que não receberei nenhuma informação que meu/minha filho/a tenha 

dado como parte do estudo.  

 

Disseram-me que a entrevista ou o grupo focal será realizado em um local privado e que irá 

durar aproximadamente uma hora. Fui também informado(a) que a entrevista será gravada e 

depois será feita a transcrição . Somente a equipe de pesquisa terá acesso às fitas das 

entrevistas e transcrições, que serão mantidas em sigilo na Reprolatina por um período de 

cinco anos. Após esse período as fitas e os documentos serão destruídos. 

 

Fui informado(a) que a participação é voluntária, ou seja, o participante decide se quer ou não 

participar. Se ele/ela decidir participar, ele/ela pode parar de participar quando quiser. Se 

ele/ela decidir não participar em alguma parte do estudo ou decidir abandoná-lo, isso não 
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acarretará nenhum prejuízo para ele/ela. Se ele/ela tiver alguma dúvida ou preocupação sobre 

o estudo, pode contatar os pesquisadores da Reprolatina (Margarita, Juan ou Magda)  no 

número  (19-3289 1735). Se tiver alguma dúvida ou pergunta sobre os aspectos éticos desta 

pesquisa, ou qualquer denúncia, pode contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no telefone (19 

3521 8936).  

 

Fui informado(a) que o/a participante não receberá nenhum benefício pessoal pela 

participação nessa pesquisa a não ser contribuir com o avanço do conhecimento para a 

implementação com sucesso do Projeto Escola sem homofobia.  

 

Eu, abaixo assinado, sou o pai/mãe ou o responsável legal da pessoa convidada a participar 

do estudo.  Eu li este documento ou este documento foi lido para mim, e eu tive a 

oportunidade de esclarecer todas as dúvidas que eu tinha sobre esta pesquisa. Se eu desejar, 

posso receber uma cópia assinada deste documento de quem me deu todas essas 

explicações. Eu autorizo meu/.minha filho/a 

_____________________________________________________a participar deste estudo 

 

 

Data de hoje: _____ de _______________ de 2010. 

 

Assinatura do pai/mãe ou responsável 

legal________________________________________________ 

 

Assinatura da 

testemunha_______________________________________________________________ 

 

Assinatura do(a) investigador 

principal___________________________________________________ 
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Apêndice 6 – Folha de campo – agenda de atividades 

  

Projeto Escola sem Homofobia:  

Estudo qualitativo sobre a homofobia na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 

 
Folha de Campo – Agenda de atividades 
 
Município: ___________________________________ Equipe Trabalho : _________________________________________ 
 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
segunda-feira 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
terça-feira 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
quarta-feira 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
quinta-feira 

 
Data: ____ / ____/____ 

 
sexta-feira 

Nome Escola: 
 
 

Nome Escola: 
 
 

Nome Escola: 
 
 

Nome Escola: 
 
 

Relatório de atividades 
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Entrevista com autoridade estadual de educação: 
 
Cargo autoridade: ___________________________ 
 
Data: _____________________________________ 
 
Horário: __________________________________ 
 
Local: _____________________________________ 
 
Endereço: __________________________________ 
 

 
Entrevista com Autoridade de educação: 
 
Cargo autoridade: ___________________________ 
 
Data: _____________________________________ 
 
Horário: __________________________________ 
 
Local: _____________________________________ 
 
Endereço: __________________________________ 
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Apêndice 7 – Controle do trabalho de campo  

  

Projeto Escola sem Homofobia:  

Estudo qualitativo sobre a homofobia na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 

 
Controle do trabalho de campo – Município de  ________________________________ 
 
 

Escola     

 Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens 

Diretor/a 
        

Coord. Pedagógico/a 
        

GF Professores manhã 
        

GF Professores tarde 
        

GF Estudantes 
        

Entrevista Informal 
        

Mini Grupo Focal 
        

Total 
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Número de TCLE e Entrevistas Informais 
 

Escola Total de TCLE 
Entrevistas 
Informais 

   

   

   

   

Total   
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Apêndice 8 – Termo de consentimento livre esclarecido para entrevista individual ou 

grupo focal  

 
PROJETO ESCOLA SEM HOMOFOBIA: ESTUDO QUALITATIVO SOBRE A 

HOMOFOBIA NA COMUNIDADE ESCOLAR EM 11 CAPITAIS BRASILEIRAS 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ENTREVISTA 
INDIVIDUAL OU GRUPO FOCAL  

 
Eu, ___________________________________________________________, fui 

informado(a) que a Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e Reprodutiva, 

uma ONG brasileira sem fins lucrativos e que faz pesquisas em saúde pública, juntamente 

com a Pathfinder do Brasil, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais (ABGLT) e ECOS – Comunicação em Sexualidade, estão conduzindo um 

projeto de pesquisa em 11 capitais brasileiras com o objetivo de conhecer a percepção da 

equipe docente e de alunos da rede pública de ensino sobre a situação da diversidades 

sexuais e de identidade de gênero nas escolas, como se lida com a orientação sexual 

diferente da heterossexual no ambiente escolar e se isso afeta ou não o desempenho 

escolar. Eu fui informado/a que a pesquisa será realizada com  autoridades, professores e 

estudantes de escolas públicas de 11 capitais brasileiras, e é parte do Projeto “Escola sem 

Homofobia” e dará subsídios ao Programa Brasil sem Homofobia.  

 

A participação no estudo incluirá participar de uma entrevista individual ou uma reunião de 

grupo chamado Grupo Focal, para falar sobre esses assuntos. Fui também informado(a) que 

todas as minhas informações pessoais serão mantidas em segredo. Como parte desse 

estudo, meu nome ou qualquer outra forma de identificação pessoal não aparecerá em 

nenhum lugar (a não ser nesta folha).  Eu entendo que minha participação nas entrevistas 

e/ou grupo focal requer que o conteúdo das discussões seja confidencial.  Portanto, estou 

ciente que devo manter segredo das opiniões e informações compartilhadas entre os(as) 

participantes e eu. 

 

Disseram-me que a entrevista ou o grupo focal será realizado em um local privado e que irá 

durar aproximadamente uma hora. Fui também informado(a) que a entrevista será gravada 

e depois será feita a transcrição. Somente a equipe de pesquisa terá acesso às fitas das 

entrevistas e transcrições, que serão mantidas em sigilo na Reprolatina por um período de 

cinco anos. Após esse período as fitas e os documentos serão destruídos. 

 

Fui informado(a) que a minha participação é voluntária, ou seja, eu decido se quero ou não 

participar. Se eu decidir participar, fui informado(a) que posso parar de participar quando 
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quiser. Se eu decidir não participar, isso não acarretará nenhum prejuízo para mim. Eu 

entendo que tenho o direito de não responder qualquer pergunta, e posso interromper a 

entrevista quando quiser. Se eu tiver alguma dúvida ou preocupação sobre o estudo, posso 

contatar os pesquisadores da Reprolatina (Margarita, Juan, ou Magda) no número (19-3289 

1735). Se tiver alguma dúvida ou pergunta sobre os aspectos éticos desta pesquisa, ou 

qualquer denúncia, posso contatar o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), no telefone (19 3521 

8936).  

 

Fui informado(a) que não receberei nenhum benefício pessoal para minha participação 

nessa pesquisa a não ser contribuir com o avanço do conhecimento para a implementação 

com sucesso do Projeto Escola sem Homofobia. 

 

Eu fui convidado e aceito participar desta pesquisa, tive a oportunidade de ler este 

documento ou este foi lido para mim. Todas as minhas perguntas foram respondidas 

satisfatoriamente. Se eu desejar, posso receber uma cópia assinada deste documento de 

quem me deu todas essas explicações.  

 

 

Data de hoje: _____ de _______________ de 2010. 

 

Assinatura do(a) 

participante___________________________________________________________ 

 

Assinatura da 

testemunha_____________________________________________________________ 

 

Eu certifico que todas informações acima foram dadas à(ao) participante. 

 

Assinatura da pessoa que obteve o consentimento livre e 

esclarecido___________________________ 

 

Assinatura do(a) investigador principal 

__________________________________________________ 
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Apêndice 9 – Formulário de caracterização da amostra – grupos focais com professores 

 

Projeto Escola sem Homofobia:  

Estudo qualitativo sobre homofobia na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 
 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (GF PROFESSORES(AS)) 
 
Data: ____/____/____     Município: ______________________________  
 
Facilitadoras/es GF : ______________________________________________________     
 
Escola: _________________________________________________________________ 
 
Hora de inicío: _ _: _ _hs      Hora de término: _ _:_ _hs 
 

ID Sexo Série que leciona Período Capacitação anterior 
em sexualidade 

sim / não 

Ensina Sexualidade  
na escola 
sim / não 

Disciplina que leciona 

1.       
 

2.       
 

3.       
 

4.       
 

5.       
 

6.       
 

7.       
 

8.       
 

9.       
 

10.       
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Apêndice 10 – Formulário de caracterização da amostra – grupos focais com estudantes 
 

Projeto Escola sem Homofobia:  

Estudo qualitativo sobre homofobia na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 
 

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA (GF ESTUDANTES) 
 
Data: ____/____/____     Município: ______________________________  
 
Facilitadoras/es GF : ______________________________________________________     
 
Escola: _________________________________________________________________ 
 
Hora de inicío: _ _: _ _hs      Hora de término: _ _:_ _hs 

 

ID Idade Sexo Série Período 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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Apêndice 11 – Guia para elaboração do resumo – grupos focais com professores 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia  

na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 
 

Guia para a elaboração do resumo – Grupo Focal com professores(as) 

 
 
Município: 
 
Escola:  
 
Data: 
 
Duração: 
 
Facilitador/a:  
 
Anotador/a: 
 
 
CATEGORIAS DE ANÁLISE: 
 

1. Educação Sexual na escola: 
 

a. Recebem ou não educação sexual 
 

b. Quem trabalha o tema nas escolas 
 

c. Como é trabalhado o tema 
 

d. Quais são os temas discutidos 
 

e. Materiais disponíveis 
 

f. Motivos para não trabalhar o tema das diversidades sexuais 
 
 

2. Diversidades sexuais 
 

a. Conceito de orientação sexual 
 
b. Conceito de identidade de gênero 

 
c. Percepção do número de estudantes LGBT na escola 

 
d. Opinião sobre pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual 

  
e. Conhecimento da sigla LGBT 

 
f. Sentimentos em relação a colegas LGBT 
 
g. Conhecimento frente à idade em que se define a orientação sexual 
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3. Postura da escola frente a estudantes LGBT 
 

a. Recomendação oficial ou regras - descrever 
 
b. Quem aplica as regras 

 
c. Diferenças para casais hetero e homossexuais 

 
d. Postura da escola frente ao exercício da diversidade sexual 

 
e. Percepção sobre se a escola ajuda ou dificulta 

 
f. Dificuldades de estudantes LGBT na escola 

 
g. Postura  e prática da escola frente a estudantes travestis 

 
h. Postura e prática da escola frente a estudantes LGBT  com dificuldades para lidar 

com sua orientação  sexual 
 

i. Relação da escola com a família de estudante LGBT 
 
 

4. Homofobia 
 

a. Conhecimento do termo 
 
b. Conceito de homofobia 

 
c. Conceito de violência 

 
d. Conceito de discriminação 

 
 
5. Homofobia nas escolas 

 
a. Percepção sobre a ocorrência de homofobia  
 
b. Percepção sobre a ocorrência de homofobia na escola  - descrever alguns exemplos 

 
c. Sentimentos frente aos casos de violência e discriminação 

 
d. Percepção das consequências da homofobia 

 
e. Percepção  sobre a relação da homofobia com o rendimento escolar e com a evasão 

escolar 
 

f. Percepção se a escola contribui para aumentar, diminuir ou é neutra em relação  à 
homofobia 

 
g. Prática da escola frente a atitudes discriminatórias 

 
h. Preparo dos professores para lidar com a homofobia 

 
i. Conhecimento das causas da homofobia 
 
j. Percepção se a homofobia é um problema importante ou não 

 
k. Percepção do papel da escola em relação à homofobia 
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6. Programa Brasil sem Homofobia 
 

a. Conhecimento do programa 
 
b. Opinião sobre o programa 

 
c. Ações do programa implementadas 

 
d. Parcerias com ONG  

 
e. Sugestões de ações 
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Apêndice 12 – Guia para elaboração do resumo – grupos focais com estudantes 

 

Projeto Escola sem Homofobia: Estudo qualitativo sobre a homofobia  

na comunidade escolar em 11 capitais brasileiras 

 
 
 

Guia para a elaboração do resumo – Grupo Focal com estudantes 

 
Município: 
 
Escola:  
 
Data: 
 
Duração: 
 
Facilitador/a:  
 
Anotador/a: 
 
 
CATEGORIAS DE ANÁLISE: 
 

1. Educação Sexual na escola: 
 

a. Recebem ou não educação sexual 
 

b. Quem trabalha o tema nas escolas 
 

c. Como é trabalhado o tema 
 

d. Quais são os temas discutidos 
 

e. Materiais disponíveis 
 

f. Motivos para não trabalhar o tema das diversidades sexuais 
 
 

2. Diversidades sexuais 
 

a. Conceito de orientação sexual 
 
b. Conceito de identidade de gênero 

 
c. Percepção do número de estudantes LGBT na escola 

 
d. Opinião sobre pessoas que têm orientação sexual diferente da heterossexual 

  
e. Conhecimento da sigla LGBT 

 
f. Sentimentos em relação a colegas LGBT 
 
g. Conhecimento frente à idade em que se define a orientação sexual 
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3. Postura da escola frente a estudantes LGBT 
 

a. Percepção sobre se a escola ajuda ou dificulta 
 
b. Atitude e prática da escola frente a estudante LGBT 

 
c. Relação da escola com a família de estudante LGBT 

 
d. Regras da escola sobre o que podem ou não fazer em termos de sexualidade 

 
e. Diferenças nas regras heterossexuais e homossexuais 

 
f. Dificuldades de estudantes LGBT para frequentar a escola 

 
g. Consequências das dificuldades 

 
h. Postura  e prática da escola frente a estudantes travestis 

 
i. Postura e prática da escola frente a estudantes LGBT  com dificuldades para lidar 

com sua orientação  sexual 
 

j. Percepção sobre reação da família frente a um filho LGBT 
 

k. Opinião se a escola deve ajudar a família 
 

 
4. Homofobia 
 

a. Conhecimento do termo 
 
b. Conceito de homofobia 

 
c. Conceito de violência 

 
d. Conceito de discriminação 

 
e. Conhecimento sobre estudantes LGBT expulsos de casa e da escola 

 
 
5. Homofobia nas escolas 

 
a. Percepção sobre a ocorrência de homofobia  
 
b. Percepção sobre a ocorrência de homofobia na escola  - descrever alguns exemplos 

 
c. Sentimentos frente aos casos de violência e discriminação 

 
d. Percepção das consequências da homofobia 

 
e. Percepção  sobre a relação da homofobia com o rendimento escolar e com a evasão 

escolar 
 

f. Percepção se a escola contribui para aumentar, diminuir ou é neutra em relação  à 
homofobia 

 
g. Prática da escola frente a atitudes discriminatórias 
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h. Conhecimento das causas da homofobia 
 
i. Percepção se a homofobia é um problema importante ou não 

 
j. Percepção do papel da escola em relação à homofobia 

 
k. Opinião sobre o que deve ser feito para diminuir ou acabar com a homofobia 

 
 
 

6. Programa Brasil sem Homofobia 
 

a. Conhecimento do programa 
 
b. Opinião sobre o programa 

 
c. Ações do programa implementadas 

 
d. Participação nas ações implementadas 

 
e. Parcerias com ONG  

 
f. Sugestões de ações 
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APÊNDICE 13 
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