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[...] não tem como ser educador sem lidar 

com as intensas diferenças que perpassam 

nossas salas de aula. Afinal, a educação é 

 um encontro de diferenças e 

multiplicidades. (Prof.ª Amanda – B)  

 

Curiosamente, num campo teórico onde a 

diferença é um conceito central, faz-se de 

conta que não há diferenças, simula-se que 

todos os sujeitos são iguais, que todos 

exercitam o poder com a mesma intensidade, 

dominam saberes que são igualmente 

legitimados e reconhecidos socialmente, etc. 

(Louro, 1997, p.117) 
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RESUMO 

 

As representações que educadores/as possuem acerca das práticas homofóbicas influenciam a 

(des)construção de atitudes preconceituosas e discriminatórias que são manifestadas na 

instituição escolar e acabam ocasionando diversos outros tipos de violências em toda a 

sociedade. Dessa forma, o silenciamento e/ou a negação das múltiplas orientações afetivo-

sexuais que permeiam a escola contribuem para o enaltecimento dos preconceitos. Todavia, é 

inegável que, na maioria dos casos, os/as docentes acabam se omitindo, ao invés de adotarem 

posicionamentos contrários a tais violências, devido à carência desses temas na formação 

docente e as normatizações socioculturais e religiosas que delimitam suas representações 

sociais. Assim, o principal objetivo dessa pesquisa qualitativa foi analisar as representações 

sociais de educadores/as acerca da diversidade sexual e da homofobia, visando compreender 

de que forma tais representações podem influenciar e/ou contribuir para a (des)construção de 

preconceitos e discriminações que perpassam o ambiente escolar. Por conseguinte, empregou-

se o método de análise de conteúdo categorial temática e foi elaborado um instrumento 

constituído por entrevistas e questionários semiestruturados respondidos por 17 docentes de 

duas escolas da educação básica de um município de Sergipe. Os resultados obtidos 

evidenciaram que as representações sociais da maioria dos/as educadores/as são pautadas em 

inúmeras dúvidas e contradições acerca das temáticas diversidade sexual e homofobia devido 

ao desconhecimento em decorrência da carência desses temas na formação inicial e 

continuada, e a outras questões que impedem a busca de (in)formação, tais como as 

convenções religiosas, contribuindo com a manutenção  dos preconceitos sutis e manifestos 

inseridos nas práticas homofóbicas que permeiam o espaço escolar. Bem como, a maioria 

dos/as docentes relatou situações de preconceitos e discriminações ocorridas na escola, tais 

como piadinhas, apelidos pejorativos, exclusões, ameaças, que compõem a homofobia 

indireta. Assim, comportamentos diferentes do padrão heteronormativo geram violências 

contra indivíduos que são ridicularizados, marginalizados e julgados no próprio ambiente 

escolar (e na sociedade de modo geral). Portanto, ao desvelar as representações sociais 

(concepções e vivências) de educadores/as acerca da diversidade sexual e homofobia, alerta-

se para a necessidade de (in)formações precisas e atualizadas acerca de tais temas. Para que 

os/as docentes possam questionar os padrões heteronormativos, compreender, reconhecer e 

aceitar as identidades sexuais e de gênero, desconstruindo preconceitos e acolhendo 

efetivamente essa diversidade de indivíduos que integra a escola.   

 

 Palavras-Chave: Diversidade Sexual; Homofobia; educadores/as e representações sociais. 
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ABSTRACT 

 

The representations that educators have about the homophobic practices influence the 

construction or deconstruction of prejudices and discriminatory attitudes that are manifested 

in schools and end up causing many other types of violence throughout society. Thus, 

silencing and/or denial of multiple affective and sexual orientations that pervade the school 

contribute to the enhancement of prejudices. However, it is undeniable that, in most cases, 

teachers end up leaving out, rather than to adopt positions contrary to such violence, due to 

the lack of these issues in teacher education and the socio-cultural and religious norms that 

define their social representations. Thus, the main objective of this qualitative study was to 

analyze the social representations of educators about sexual diversity and homophobia, 

aiming to understand how such representations can influence and/or contribute to the 

construction or deconstruction of prejudice and discrimination that permeate the school 

environment. Therefore, we used the method of thematic categorical content and an 

instrument consisting of semi-structured interviews and questionnaires answered by 17 

teachers from two schools in the basic education of a city of Sergipe was prepared. The 

results showed that social representations of most educators are guided by numerous doubts 

and contradictions about the thematic sexual diversity and homophobia because of ignorance 

due to the lack of these themes in the initial and continuing education, and other issues that 

impede the search for information and training, such as religious conventions, contributing to 

the maintenance of subtle and overt prejudices embedded in homophobic practices that 

permeate the school environment. And, most teachers reported situations of prejudice and 

discrimination that occurred at school, such as jokes, derogatory nicknames, exclusions, 

threats that make up the indirect homophobia. Thus, different behaviors of heteronormative 

pattern generate violence against individuals who are ridiculed, marginalized and judged 

within the school environment (and society in general). Therefore, to reveal the social 

representations (conceptions and experiences) educators about sexual diversity and 

homophobia, alert to the need for information and accurate and up to date on such issues 

formations. For teachers may question the heteronormative standards, understand, 

acknowledge and accept sexual and gender identities, deconstructing prejudice and effectively 

embracing this diversity of individuals that integrates school. 

 

Keywords: Sexual Diversity; homophobia; educators and social representations. 
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INTRODUÇÃO 

  

As representações que educadores/as possuem acerca da diversidade sexual e da 

homofobia influenciam a (des)construção de atitudes preconceituosas e discriminatórias que 

são manifestadas na instituição escolar e acabam ocasionando diversos outros tipos de 

violências em toda a sociedade. Dessa forma, o silenciamento e/ou a negação das múltiplas 

identidades sexuais e de gênero que permeiam a escola contribuem para o enaltecimento 

dessas manifestações de preconceito. Visto que, na maioria dos casos, os/as docentes acabam 

se omitindo ao invés de adotarem posicionamentos contrários a tais violências, nesse sentido, 

cabe questionar: De que modo a falta de conhecimentos suficientes acerca da diversidade 

sexual e da influência de suas representações sociais contribuem para o fortalecimento ou 

extinção das práticas homofóbicas?   

Entender, reconhecer e aceitar o outro com toda a sua multiplicidade, de fato, não 

consiste em uma tarefa fácil, nem mesmo para os/as educadores/as, sobretudo quando é 

essencial a abordagem de temáticas polêmicas como a sexualidade, gênero e diversidade 

sexual. Contudo, a busca de conhecimentos acerca desses temas e da homofobia, bem como o 

desenvolvimento de ações pedagógicas significativas podem contribuir para que as 

representações sociais dos/as docentes sejam condizentes com a desconstrução dos 

preconceitos e outras violências que marginalizam os indivíduos com orientações afetivo-

sexuais distintas do padrão heteronormativo. 

 Destaca-se que as práticas homofóbicas ocorrem de modo implícito ou explícito no 

ambiente escolar, sejam na forma de piadinhas de cunho preconceituoso feitas entre os/as 

próprios/as docentes ou mesmo de apelidos pejorativos, ameaças e exclusões que os/as 

discentes cometem com colegas que diferem do padrão masculino e/ou feminino, entre outras 

formas de preconceito. Por isso, fornecer subsídios aos/as educadores/as para enfrentarem 
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esse grave problema constitui um meio eficaz para reduzir a incidência da homofobia e 

desconstruir esse tipo de ocorrência arbitrária e destoante da função primordial da escola e do 

papel dos/as docentes, que é justamente formar cidadãos/ãs críticos/as e conscientes, que 

saibam conviver e reconhecer a diversidade.  

Com efeito, informa-se que a escassez de estudos acerca da diversidade sexual e da 

homofobia no estado sergipano contribui para a omissão dessas temáticas no espaço escolar, 

bem como essa falta de (in)formações significativas acaba contribuindo com a ocorrência ou 

manutenção de diversas práticas homofóbicas, através de violências físicas e/ou indiretas 

(apelidos pejorativos, exclusões, piadinhas, ameaças, entre outras). Em consequência, 

muitos/as jovens abdicam dos estudos e são impedidos/as do pleno exercício da cidadania, 

simplesmente por não se enquadrarem nos padrões heteronormativos impostos pela 

sociedade, que são (re)produzidos, mantidos e reafirmados na instituição escolar, ao invés de 

serem problematizados, questionados e desconstruídos. Dessa maneira, é perceptível a 

relevância desse estudo, sobretudo no contexto sergipano, devido à urgência em discutir as 

temáticas acerca da diversidade sexual e da homofobia no âmbito escolar, com toda a equipe, 

sobretudo com os/as educadores/as, em face da necessidade de promover ações interventivas 

que contribuam com a desestabilização das práticas homofóbicas. 

A finalidade principal desse estudo foi analisar as representações sociais de 

educadores/as acerca da diversidade sexual e da homofobia, visando compreender de que 

forma tais representações podem influenciar e/ou contribuir para a (des)construção de 

preconceitos e discriminações que perpassam o ambiente escolar. Desse modo, além de 

analisar os significados e interpretações que os/as docentes possuem acerca da diversidade 

sexual e da homofobia, tal pesquisa visa sugerir, com base na bibliografia adotada, ações 

interventivas para subsidiar os/as educadores/as no reconhecimento da diversidade sexual que 
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permeia o espaço escolar (e a sociedade de modo geral), isso através da promoção de 

atividades pedagógicas significativas.  

  Assim, a pesquisa em questão pretende alcançar os seguintes objetivos: 

Objetivo Geral: Apreender as representações sociais de educadores/as da educação básica 

(ensino fundamental maior e ensino médio) acerca da diversidade sexual e da homofobia.  

Objetivos específicos: 

 Identificar e descrever os principais conteúdos das representações sociais de 

educadores/as acerca da diversidade sexual e da homofobia; 

 Analisar como os conhecimentos, vivências e práticas dos/as educadores/as acerca da 

diversidade sexual ancoram a homofobia; 

 Perceber como os/as educadores/as abordam (ou não) temáticas relacionadas com a 

diversidade sexual, tais como sexualidade e gênero. 

Essa dissertação foi estruturada em 5 capítulos. O capítulo 1 engloba os principais 

conceitos acerca da diversidade sexual, bem como as definições de preconceito e 

discriminação, dentre os quais a homofobia com suas múltiplas dimensões. Por 

conseguinte, realiza-se um breve histórico acerca da homofobia, destacando também os 

principais eventos e lutas da população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros) para alcançar a equidade de direitos e combater as violências homofóbicas. 

Ressalta-se ainda a questão dos direitos humanos da diversidade sexual que são violados 

pela homofobia. Ademais, aborda-se sobre a presença da diversidade sexual e da 

homofobia no contexto escolar. E são relatadas as principais produções científicas acerca 

da diversidade sexual e da homofobia. 

O capítulo 2 trata das representações sociais, primeiro descrevendo os principais 

pressupostos da teoria, depois buscando relacioná-la com a educação, diversidade sexual e 

com a homofobia. 
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No capítulo 3, descreve-se os aspectos metodológicos da pesquisa: o delineamento, 

participantes, lócus, instrumento, procedimento e a descrição da técnica adotada para a análise 

dos dados. 

O capítulo 4 traz os resultados e a análise de conteúdo temática das informações 

obtidas na pesquisa, que envolve as principais representações dos/as docentes acerca da 

diversidade sexual e da homofobia na escola.  

Para finalizar, o capítulo 5 trará as principais considerações dessa pesquisa, 

destacando as implicações e horizontes que podem ser apontados a partir desse estudo. 
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CAPÍTULO 1: DIVERSIDADE SEXUAL E HOMOFOBIA 

 

1.1. Diversidade Sexual e Homofobia: esclarecendo conceitos  

 

A presença da diversidade na sociedade atual é evidente e instigante, visto que as 

diferenças sejam socioculturais, econômicas, políticas, físicas ou sexuais contribuem de forma 

significativa com o aprendizado, partilhas e enriquecimento do ser humano. Por conseguinte, 

um dos espaços nos quais é bastante visível a diversidade é justamente a escola, na qual 

predomina a pluralidade de gêneros e identidades sexuais cerceadas pelos muros e amarras 

que tentam enquadrar a todos num padrão social arbitrário e contrário ao direito de ser 

diferente e poder expressar de forma segura e democrática as suas diferenças. 

 É indubitável que vivemos em mundo social diverso, pois nossas vidas se desenrolam 

em meio a contextos sociais que são povoados por pessoas diferentes em múltiplos aspectos, 

tais como identidade étnica, sexo, formação cultural, situação econômica, filiação política ou 

crença religiosa. Destarte, os indivíduos estão perpetuamente embutidos na diferença social 

(Blaine, 2007). 

Nessa perspectiva, o termo diversidade é definido nos dicionários como presença de 

diferença, entretanto, seus usos mais comuns dizem respeito à diferença social ou às 

diferenças entre os indivíduos. As pessoas são socialmente diferentes quando associadas ou 

são membros de diferentes categorias sociais e, desta forma, as diferenças sociais referem-se a 

grupos ou categorias de pessoas, como mulheres e homens, católicos/as, judeus ou 

protestantes, homossexuais ou heterossexuais. Os indivíduos podem diferir em muitas 

dimensões, o que leva à existência de vários tipos de diversidade, tais como de: gênero, raça, 

deficiência, religião, classe social, orientação afetivo-sexual, peso, entre outros. Ademais, a 
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diversidade é construída através de nossas crenças, percepções, expectativas e 

comportamentos para com as pessoas baseando-se em dimensões sociais (Blaine, 2007). 

 Em consonância, a diversidade sexual não deve ser reduzida às diferenças sexuais, 

visto que compreender e reconhecer a existência legítima de lésbicas, gays, transexuais, 

travestis entre outras expressões das sexualidades, possibilita o alargamento de nossa 

compreensão da sexualidade. Desse modo, a noção de diversidade sexual explicita a 

existência de diferentes expressões sexuais; a necessidade de igualdade de direitos para os 

indivíduos que expressam as diferenças sexuais e de gênero; o reconhecimento das 

sexualidades como possibilidades que somente podem ser percebidas quando existem 

permissões socioculturais para a manifestação plena da diversidade, isto é, esta precisa ser 

legitimada pelas distintas esferas da sociedade para que as sexualidades sejam vivenciadas de 

forma plena e a pluralidade seja valorizada. Entretanto, é notável que as variações da 

sexualidade humana, o seu caráter mutável, inclusive no âmbito das práticas sexuais, 

contrariam alguns saberes socioculturais estabelecidos, e isso assusta, à medida que ameaça a 

hegemonia heterossexual e o desejo de manutenção da norma, o que dificulta o 

reconhecimento da diversidade (Torres, 2010). 

É cada vez mais visível no mundo atual que quando se trata da atração ou desejo 

afetivo-sexual, não existe uma única forma, mas múltiplas vivências e expressões da 

sexualidade, que caracterizam a diversidade sexual (Figueiró, 2007; Kamel & Pimenta, 2008). 

Dessa forma, destaca-se a existência de pessoas que sentem desejo afetivo-sexual por outras 

do sexo oposto, mas também há aquelas atraídas por indivíduos do mesmo sexo ou que 

sentem desejo por ambos os sexos. Ou seja, existem diversas identidades sexuais (Louro, 

1997), isto é, diferentes rumos do desejo afetivo-sexual, dentre estas a heterossexualidade, a 

homossexualidade e a bissexualidade, que representam um dos aspectos da diversidade 

sexual. Tal fato permite observar que “[...] somos todos(as) diversos, diferentes uns(as) 
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dos(as) outros(as), e, também, quando refletimos sobre nossa sexualidade, podemos pensar 

em ‘sexualidades’, uma vez que existem várias possibilidades para abordá-la e vivê-la” 

(Cavaleiro, 2009, p.164). 

Cabe esclarecer que nessa pesquisa são utilizados os termos orientação sexual, 

orientação afetivo-sexual e identidade sexual como sinônimos, de acordo com os/as autores/as 

que fundamentam esse estudo. Nessa lógica, informa-se que o termo orientação sexual refere-

se ao direcionamento do desejo afetivo-sexual em relação a outro/s sujeito/s, o que permite 

englobar as identidades sexuais (Figueiró, 2007). Entretanto, a expressão orientação afetivo-

sexual pode ser empregada para evidenciar que esse desejo e/ou relacionamento ultrapassa a 

ordem sexual, envolvendo também afeto e amor entre os indivíduos (Costa, 1994). 

Destarte, além das identidades sexuais, que constituem as formas como os indivíduos 

vivem sua sexualidade com outros indivíduos, podendo ser heterossexuais, homossexuais e 

bissexuais. Outro aspecto da diversidade sexual é a identidade de gênero, ou seja, o modo 

como os indivíduos constroem histórica e socialmente suas masculinidades e feminilidades, 

incluindo os transgêneros – travestis e transexuais (Figueiró, 2007; Louro, 1997).  

Entretanto, embora a diversidade sexual englobe as diversas práticas sexuais 

divergentes do modelo heteronormativo e as diferentes expressões da sexualidade e do 

gênero, é necessário ter o cuidado de não reduzir tudo à diversidade sexual. Visto que, esse 

conceito não deve ser utilizado para classificar indivíduos nem para reproduzir rótulos 

depreciativos, pois o mais relevante é conseguir identificar os argumentos que orientam nossa 

cultura na compreensão das sexualidades e assim contribuem para o combate à discriminação 

e ao preconceito (Torres, 2010). 

Nesse contexto, cabe apontar algumas definições acerca do preconceito e da 

discriminação. Para Allport (1954) o preconceito é uma atitude hostil contra determinado 

grupo desvalorizado por não se enquadrar nas normas sociais, ou contra os indivíduos, que 
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pertencem a esse grupo. Assim, segundo essa clássica teoria do preconceito, os grupos sociais 

desenvolvem um modo de vida com crenças, padrões e códigos característicos, que envolve 

pressões grosseiras ou sutis para manter cada membro individual na linha, adotando as 

preferências do endogrupo e, portanto, os que não se enquadram nesse modelo limitado são 

vistos como “inimigos”. 

Em conjuntura, acrescenta-se que: “[...] preconceitos são, portanto, atitudes, e como 

tais se constituem em julgamentos antecipados que têm componentes cognitivos (as crenças e 

os estereótipos), afetivos (antipatias e aversões) e disposicionais ou volitivos (tendências para 

a discriminação)” (Lima, 2011, p.459). 

Preconceito e discriminação são termos relacionados, que podem ser assim expressos: 

Por preconceito, designam-se as percepções mentais negativas em 

face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, bem como 

as representações sociais conectadas a tais percepções. Já o termo 

discriminação designa a materialização, no plano concreto das 

relações sociais, de atitudes arbitrárias, comissivas ou omissivas, 

relacionadas ao preconceito, que produzem violação de direitos dos 

indivíduos e dos grupos. [...] (Rios, 2009, p.54) 

 Percebe-se que a discriminação diz respeito à expressão ou manifestação do 

preconceito, ou seja, é uma tradução prática, pois envolve a exteriorização e materialização 

dos estereótipos e das distintas formas de preconceitos (Fleury & Torres, 2010).  

  Além disso, para Chochík (2006) não é possível estabelecer um conceito unitário de 

preconceito, visto que este depende das representações que são atribuídas ao alvo (indivíduo 

ou grupo social desvalorizado). Então, envolve além de aspectos constantes que se referem a 

uma conduta rígida diante de objetos diversos, aspectos variáveis que englobam as 

necessidades específicas do preconceituoso, que possuem representações com conteúdos 

distintos atribuídos aos objetos, indivíduos ou grupos alvos.  

Nesse caminho, Pettigrew e Meertens (1995, citado por Lima & Vala, 2004) 

distinguem duas formas de expressão do preconceito: o flagrante (manifesto) e o sutil. O 
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preconceito manifesto é definido como uma forma mais direta e aberta de expressar atitudes 

negativas, que inclui elevada rejeição à intimidade e às emoções positivas acerca dos 

indivíduos ou grupos sociais. Já o preconceito sutil representa uma forma mais silenciada, 

velada ou disfarçada de expressar opiniões contrárias acerca dos sujeitos ou grupos. Assim, 

embora possam manter certo contato e tolerância, os discursos referentes ao preconceito sutil 

deixam latente que os sujeitos estão agindo de maneira inapropriada e condenável no contexto 

social, pois não possuem os valores adequados.  

 Contudo, ainda que existam diversas formas de preconceitos com especificidades e 

distintas nuances, vale expor alguns elementos que são comuns a todos os tipos: as diferenças 

entre os grupos sociais são enfatizadas e hierarquizadas; a existência de sentimentos de 

antipatia contra os indivíduos que não pertencem ao grupo; há uma resistência social e 

cognitiva a desconstrução das crenças e expectativas negativas acerca do grupo divergente, 

pois ainda que as evidências sejam favoráveis ao grupo é difícil aceitá-las; os membros dos 

grupos alvos do preconceito são homogeneizados e estereotipados. Nesse caso, também é 

comum as diversas formas de preconceito, a construção de protótipos, ou seja, criam-se 

“modelos de ser” que atuam de modo normativo, ditando o que e quem é “adequado” ou não. 

Em geral, tais normas são produzidas em meio a relações de poder entre os grupos 

dominantes contra os dominados, que são as vítimas do preconceito (Lima, 2011). 

 Nessa direção, esses protótipos ou generalizações normatizantes englobam os 

estereótipos que constituem um conjunto de atributos ou características pré-estabelecidas 

acerca dos membros de determinado grupo social, baseados em distintas categorias, tais como 

idade, nacionalidade, etnicidade, raça, classe social, gênero, identidade sexual, entre outras. 

Tais generalizações acabam gerando diversos preconceitos contra indivíduos e grupos sociais 

e são usados para justificar a discriminação (Nogueira & Saavedra, 2007). 
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Em decorrência da existência de diversos grupos socialmente estereotipados e 

desvalorizados, são vários os tipos de preconceitos relativos aos grupos minoritários na 

estrutura de poder. Tais como, o preconceito contra as mulheres, denominado de sexismo; 

preconceito contra os idosos ou ageísmo; preconceito racial ou racismo, preconceito contra 

pessoas gordas, preconceito contra pessoas com necessidades especiais (Lima & Vala, 2004). 

E dentre os vários tipos destaca-se a homofobia ou preconceito contra os homossexuais e 

todos os indivíduos com identidades sexuais e de gênero distintas do modelo 

heteronormativo. 

 Nessa circunstância, Herek (2000) adota o termo preconceito sexual para se referir a 

todas as atitudes negativas contra grupos ou indivíduos com identidades sexuais (lésbicas, 

gays, bissexuais) e de gênero (travestis e transexuais) distintas da norma heterossexual. 

Assim, tal preconceito também atinge sujeitos heterossexuais que são rotulados de lésbicas, 

gays ou bissexuais por adotarem comportamentos e/ou papeis divergentes do modelo 

heteronormativo. Como os outros tipos, o preconceito sexual também envolve três 

características principais: é uma atitude (uma avaliação ou julgamento) negativa que é 

dirigida a um grupo social e seus membros, envolvendo antipatia e hostilidade. 

 No entanto, elucida-se que a pesquisa em questão adota o termo homofobia numa 

perspectiva mais ampla com base nos/as autores/as estudados/as, tais como Borrilo (2009); 

Junqueira (2009); Louro (2009); Rios (2009), entre outros/as. 

Muitos/as estudiosas/as adotam o conceito homofobia de forma abrangente, 

englobando os preconceitos e discriminações perpetrados contra lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e outras formas de diversidade sexual, em decorrência dos seus 

comportamentos, estilos de vida e aparências divergentes dos padrões impostos. E, portanto, 

envolve elevado grau de violação dos direitos humanos de tais indivíduos e/ou grupos sociais. 

Dessa forma, o conceito homofóbico não está mais centrado somente no indivíduo e na sua 
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“reação anti-homossexual”, visto que, passa a envolver aspectos culturais, educacionais, 

políticos, institucionais, jurídicos, antropológicos que demandam a reflexão, crítica e 

denúncia acerca da imposição de normas sexuais e de gênero (Junqueira, 2009b; Rios, 2009). 

Essa ideia é corroborada por Borrilo (2009), pois apesar do termo homofobia ter sido 

utilizado inicialmente para se referir à rejeição irracional ou mesmo aos sentimentos de ódio, 

medo, aversão e repulsa em relação a gays e lésbicas, não pode mais ser reduzido a isso. Visto 

que, esse sentido original se mostrou limitado, não abrangendo toda a extensão e 

complexidade do fenômeno homofóbico. O autor acrescenta que: 

 Outras manifestações menos grosseiras, mas não menos insidiosas, 

exercem suas violências cotidianamente. Essa outra face da 

homofobia, mais eufemística e de caráter social, tem suas raízes na 

atitude de desprezo constitutiva da forma ordinária de temer e 

categorizar o outro. Se a homofobia afetiva (psicológica) se 

caracteriza pela condenação da homossexualidade, a homofobia 

cognitiva (social) pretende simplesmente perpetuar a diferença 

homo/hetero, pregando a tolerância, uma clemência policiada dos 

ortodoxos para com os hereges. Nesse caso, não há rejeição aos 

homossexuais; no entanto, não choca ninguém o fato de eles não 

gozarem dos mesmos direitos que os heterossexuais (Borrilo, 2009, 

p.20). 

 A homofobia cognitiva funda um saber acerca da diversidade sexual que se baseia em 

preconceitos que os reduzem a estereótipos, isto é, engloba não somente preconceitos e 

discriminações contra as identidades sexuais, mas também contra qualquer manifestação de 

afeto entre indivíduos do mesmo sexo ou identidades de gênero que diferem dos padrões 

sociais hegemônicos. Ademais, devido à complexidade desse fenômeno, essa primeira 

distinção entre homofobia psicológica (individual) e homofobia cognitiva (social) apesar de 
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ser necessária, não é suficiente, pois, essa temática demanda outras classificações que 

permitam delimitar uma série de situações que, sob o mesmo termo, agrupam variadas formas 

de antipatia por gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, e por outros indivíduos que destoam 

da norma sexual. Em consequência da extensão desse termo, é estabelecida uma segunda 

distinção entre homofobia geral e homofobia específica (Borrilo, 2009). 

Desse modo, a homofobia geral é caracterizada por uma manifestação de sexismo, ou 

seja, da discriminação de indivíduos em razão de seu sexo biológico e mais precisamente, de 

seu gênero (feminino/masculino). Assim, essa forma de homofobia encobre as fronteiras do 

gênero e pode ser definida como a discriminação contra pessoas que demonstram, ou a quem 

são atribuídas, certas características (qualidades, defeitos, comportamentos) consideradas do 

outro gênero, logo, está relacionada aos estereótipos de gênero (Borrilo, 2009; Welzer-Lang, 

2001). Já a homofobia específica representa uma forma de intolerância relativa, 

principalmente, a gays e lésbicas. Por isso, alguns/as autores/as propuseram utilizar os termos 

“gayfobia” e “lesbofobia” para diferenciar as principais declinações da homofobia específica 

(Borrilo, 2009). Com efeito, evidencia-se que: “[...] a lésbica sofre uma violência particular 

advinda de um duplo menosprezo, por ser mulher e homossexual. Diferentemente do gay, ela 

acumula discriminações contra o sexo e contra a sexualidade” (Borrilo, 2009, p.23). 

Cabe explicitar que as diversas formas de manifestação da “lesbofobia” estão entre os 

tipos de homofobia menos perceptíveis. Essa invisibilidade lésbica foi construída 

socioculturalmente ao longo da história, por meio dos discursos sobre a sexualidade, a 

homossexualidade, a militância e a diversidade em geral. No entanto, a pedagogia do insulto 

constitui uma das formas de discriminação mais operantes contra as mulheres, sendo ainda 

mais agravante quando se trata de mulheres lésbicas e pertencentes a outras “minorias”1 

                                                           
1 Cabe explanar que “minorias” (sexuais e/ou sociais) não se traduzem em inferioridade numérica, mas 

em maiorias silenciadas (como as mulheres, os negros, entre outras) pelo não reconhecimento social 

em decorrência de um padrão preestabelecido histórica e socioculturalmente (Louro, 2001). 
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(negras, divorciadas, de classe socioeconômica baixa, entre outras). Em contraponto, as 

lésbicas consideradas mais “masculinas”, destoantes das normas de gênero, tendem a se tornar 

visíveis e identificáveis em ambientes sociais, como a escola, por exemplo, tornando-se alvo 

fácil de humilhações e outras violências psicológicas e físicas (Prado & Junqueira, 2011). 

Nesse viés, expõe-se que diversos movimentos de lésbicas e transgêneros buscam 

problematizar a tendência “gaycêntrica” que o uso do termo homofobia pode implicar, bem 

como procuram se afastar de abordagens individualizantes e despolitizantes que estão 

centradas nas ideias de “fobia” ou “medo”. Assim, são propostas outras denominações que 

ampliem essa concepção, tais como “homopreconceito”, “heterocentrismo”, 

“homonegatividade”, ou que tornem mais visíveis as outras identidades sexuais, daí surgiram 

os termos “lesbofobia”, “transfobia”, etc. (Prado & Junqueira, 2011). 

No entanto, ao compreender a homofobia como uma forma de preconceitos e/ou 

discriminações (e demais violências daí decorrentes) contra indivíduos ou grupos sociais em 

função de sua identidade sexual e/ou identidade de gênero, permite que neste conceito estejam 

incluídos a lesbofobia, a gayfobia, a transfobia, bifobia, ou seja, a “LGBTfobia” em geral 

(Brasil, 2012). 

  Cabe reiterar que a homofobia pode ser definida como: 

[...] uma manifestação perversa e arbitrária da opressão e 

discriminação de práticas sexuais não heterossexuais ou de expressões 

de gênero distintas dos padrões hegemônicos do masculino e do 

feminino. Há várias expressões sociais da homofobia, desde os atos 

violentos de agressão física e restrição de direitos sociais até a 

imposição da exclusão às pessoas cujas práticas sexuais não são 

heterossexuais. A heteronormatividade da organização social 

fundamenta-se em falsos pressupostos de naturalização das práticas 

heterossexuais e no caráter desviante de outras práticas. Ou seja, 
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apesar de haver uma relação de proximidade entre o silêncio sobre a 

diversidade sexual, a heteronormatividade e a homofobia, esses são 

três fenômenos sociais diferentes (Lionço & Diniz, 2009b, p.52). 

Em consequência da relação entre a homofobia e a heteronormatividade, é válido 

evidenciar que esta se refere “[...] à postura de aprovação social que a sociedade tem diante da 

heterossexualidade, considerando o relacionamento heterossexual como a única forma 

aceitável e válida de relação afetivo-sexual entre duas pessoas” (Figueiró, 2007, p.37). 

Portanto, a heteronormatividade representa a aprovação suprema da heterossexualidade, que 

é, nessa perspectiva, tida como padrão, ou seja, como um modelo superior às outras formas de 

diversidade sexual (Figueiró, 2007). 

 Nesse rumo, Borrilo (2009) complementa que o “heterossexismo” constitui o sistema a 

partir do qual determinada sociedade organiza um tratamento segregacionista devido à 

identidade sexual. O heterossexismo junto com a homofobia, entendida como a consequência 

psicológica de uma representação social pautada na heteronormatividade que incita o 

desprezo em relação aos indivíduos que destoam desse modelo imposto histórica e 

socioculturalmente, constituem as duas faces da mesma intolerância contra a diversidade 

sexual. Por conseguinte, ao invés de serem negados e silenciados, devem ser denunciados 

com o mesmo rigor que o racismo e o antissemitismo (Borrilo, 2009). 

O entendimento acerca dos preconceitos e discriminações sofridos pelos grupos LGBT 

tem como ponto central além das dinâmicas individuais experimentadas pelos sujeitos, 

também a presença de aspectos de socialização. Assim, a noção de heterossexismo está 

relacionada com essa abordagem social, pois designa um sistema em que a heterossexualidade 

é institucionalizada como norma social, política, econômica e jurídica, independente de ser 

reproduzida de modo explícito ou implícito. O heterossexismo, quando estabelecido, 

manifesta-se em instituições culturais e organizações burocráticas, tais como o sistema 

jurídico e a linguagem, ocasionando a ideia de superioridade e privilégios a todos que se 
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enquadram no padrão, em contraponto, causa opressão e prejuízos a lésbicas, gays, bissexuais 

e transgêneros e até mesmo a heterossexuais que se afastem do modelo heteronormativo 

imposto (Rios, 2009). 

Em conformidade, a íntima relação entre a homofobia e as normas de gênero se traduz 

tanto em concepções, crenças, valores, expectativas, quanto em atitudes, construção de 

hierarquias opressivas e mecanismos reguladores discriminatórios bastante amplos. 

Evidenciando que as práticas homofóbicas admitem drásticas consequências a qualquer 

indivíduo que ouse descumprir as normas socialmente impostas sobre as representações de 

masculinidade e feminilidade (Junqueira, 2009). Destarte, infere-se que a homofobia inclui a 

estigmatização e/ou negação dos papeis e das relações entre homens e entre mulheres que não 

correspondem às definições tradicionais de masculinidades e feminilidades (Borrilo, 2009). 

 Portanto, a homofobia engloba práticas discriminatórias intensas e cotidianas que são 

expressas, em diversos âmbitos sociais, por meio de distinções, exclusões, restrições ou 

preferências que anulam ou prejudicam o reconhecimento e o exercício igualitário de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos sociocultural, econômico ou em qualquer 

esfera da vida pública. Compreender a homofobia nessa perspectiva ampla permite elucidar 

que a qualificação de um ato como homofóbico não depende da intencionalidade ou da 

situação que ocasiona a violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais afetadas. 

Assim, a existência da discriminação homofóbica, proposital ou não, ocorre sempre que 

houver alguma espécie de lesão de direitos decorrente da manifestação de preconceitos diante 

dos modos de ser e viver destoantes da heteronormatividade. Por isso, é relevante analisar e se 

atentar para as formas intencionais (discriminação direta) e não intencionais (discriminação 

indireta) das práticas homofóbicas, uma vez que ambas lesionam direitos de forma grave e 

disseminada (Rios, 2009). 
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 Vale destacar que a forma intencional da homofobia (discriminação direta) está 

fundamentada na norma social e hegemônica e, portanto, demonstra explicitamente a aversão 

e/ou desprezo aos grupos LGBT através de tratamentos e outras condutas preconceituosas, 

bem como ocasiona diferenciações e injustiças contra tais grupos em diversas instâncias 

sociais. Diante dessa realidade, é importante levar em consideração o conceito da homofobia 

não intencional (discriminação indireta) e buscar problematizar e desconstruir essa forma de 

discriminação que “[...] é fruto de medidas, decisões e práticas aparentemente neutras, 

desprovidas de justificação e de vontade de discriminar, cujos resultados, no entanto, têm 

impacto diferenciado perante diversos indivíduos e grupos, gerando e fomentando 

preconceitos e estereótipos inadmissíveis” (Rios, 2009, p.76). 

A homofobia, de forma direta ou indireta, está presente em diferentes instituições 

sociais, nessa acepção, entre os tipos de homofobia, destaca-se:  

[...] a homofobia institucional (formas pelas quais instituições 

discriminam pessoas em função de sua orientação sexual ou 

identidade de gênero presumida) e os crimes de ódio de caráter 

homofóbico, ou seja, violências, tipificadas pelo código penal, 

cometidas em função da orientação sexual ou identidade de gênero 

presumidas da vítima. A homofobia estruturante da sociedade 

brasileira vitima não apenas a população LGBT – cujas possibilidades 

de existência em sociedade são mediadas pelo estigma que carregam 

(tais limitações são especialmente visíveis quando se trata de travestis 

e transexuais) –, mas qualquer indivíduo cuja identidade de gênero ou 

orientação sexual seja percebida como diferente da heterossexual ou 

cisgênero. (Brasil, 2012, p.07) 

Nessa direção, a homofobia ao violar de forma intensa e permanente uma série de 

direitos humanos básicos manifesta-se por meio de duas formas de violência: física e não 
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física. A violência física atinge diretamente a integridade corporal, podendo até levar ao 

homicídio, por isso é mais visível e considerada mais brutal. A violência não física, que 

também é muito grave e danosa, consiste, sobretudo, no não reconhecimento da diversidade 

sexual e na injúria homofóbica. O não reconhecimento configura um tipo de ostracismo 

social, pois nega valor às identidades sexuais e de gênero que diferem do modelo 

heterossexual ocasionando condições para formas de tratamento degradantes e insultuosas aos 

sujeitos LGBT (Rios, 2009). É preciso esclarecer que: 

[...] A injúria é uma expressão discursiva característica da homofobia, 

explicitando a assimetria de poder resultante da depreciação da 

diversidade sexual. A noção de injúria como exemplificativa da 

dinâmica social homofóbica permite apreender que a sexualidade 

deixa de ser estritamente matéria da vida privada, tornando-se 

importante elemento da vida pública, qualificador do status social das 

pessoas (Lionço & Diniz, 2009b, p.58-59). 

Borrilo (2009) acrescenta que a homofobia constitui um fenômeno complexo e variado 

e, dessa forma, sua gravidade ultrapassa as práticas de violência física. Assim, as 

manifestações de violência não física, presente nas ofensas, na linguagem cotidiana e nas 

representações caricaturais que apontam lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros como 

criaturas grotescas e desprezíveis, constituem práticas prejudiciais e dolorosas. Tais 

manifestações denominadas de injúria representam a imposição da homofobia afetiva e 

cognitiva na medida em que as expressões pejorativas e agressões verbais, uma vez 

pronunciadas, causam danos sociais e psicológicos, visto que marcam a consciência dos 

sujeitos ofendidos. A injúria homofóbica provoca traumas que ficam gravados na memória e 

no corpo (pois a vergonha, timidez, insegurança são atitudes corporais resultantes da 

hostilidade do mundo exterior ou social). Logo, um dos efeitos da injúria é a reconstrução da 

personalidade, da subjetividade e do próprio ser, que depreende o remodelamento da relação 
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com os outros e com o mundo. Nesse quadro, percebe-se que a violência em estado puro 

representada como homofobia psicológica não é nada mais que a internalização paradigmática 

de atitudes e comportamentos contra os homossexuais (gays e lésbicas), bissexuais e 

transgêneros e outros/as que possam ser identificados/as com esse grupo. 

A homofobia representa o medo constante de que seja reconhecida a equivalência 

entre a heterossexualidade e as outras formas de vivenciar a sexualidade, e com isso a 

diversidade sexual consiga sair da esfera íntima da vida privada e conquistar seu legítimo 

espaço na esfera pública. Em conformidade, a homofobia se manifesta, continuamente, pela 

angústia de ver desaparecer a fronteira e a hierarquia da norma heterossexual, bem como, é 

expressa por meio dos insultos, humilhações e injúrias cotidianas, mas também aparece nos 

discursos de docentes e especialistas, ou permeando debates públicos. Essa presença 

constante em diferentes situações e âmbitos sociais torna a homofobia familiar, entendida 

como um fenômeno banal, que mesmo sendo a causa de tantas violências físicas e 

psicológicas continua sendo invisível, cotidiana e disseminada pelo senso comum de forma 

leve e alienante. Destarte, para desconstruir essa normalização da homofobia é indispensável 

questioná-la tanto com relação às atitudes e comportamentos que incita quanto no que se 

refere às suas construções ideológicas e expressões “sutis” (Borrilo, 2009).  

Cabe elucidar a existência da homofobia liberal que engloba um tipo de preconceito 

sutil, camuflado, velado. Bem como, caracteriza-se pela aceitação aparente das pessoas 

homossexuais, pois “permite-se” a existência das mesmas desde que estas não manifestem as 

características e comportamentos contrários às normas sexuais e de gênero no espaço público. 

Assim, embora seja difundido o discurso de tolerância à diversidade sexual, isso é feito com 

restrições que asseguram a manutenção da norma, ao menos aparentemente, ou seja, em 

público (Borrilo, 2009; Tosso, 2012). 
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  Nesse sentido, é necessário combater a homofobia em todas as suas formas, isto é, não 

são apenas as violências físicas ou discriminações diretas e intencionais que devem ser 

questionadas e desconstruídas, mas também as manifestações preconceituosas camufladas, 

ditas não intencionais. Ou seja, as violências não físicas que são perpetradas contra a 

diversidade sexual através de provocações, zombarias, silenciamentos, exclusões representam 

o cerne das práticas homofóbicas que levam até a morte de indivíduos, simplesmente porque 

não se enquadram nos arbitrários padrões sexuais. 

 Borrilo (2009) enfatiza que para compreender melhor os elementos constantes que 

facilitam, encorajam e banalizam a homofobia, é essencial questionar e problematizar a 

interação entre o psicológico e o social que delimita as diferentes formas de preconceito e 

discriminação, sejam diretas e/ou indiretas. Dessa maneira, é preciso se atentar também para 

os atos homofóbicos camuflados que de forma sutil acabam sendo um dos principais 

responsáveis pelo enraizamento da homofobia nas diversas esferas sociais, tais como na 

educação, sendo necessário um exercício de desconstrução das categorias cognitivas que são 

impostas de modo quase imperceptível. 

Para Louro (2009) a manutenção das diferentes formas de homofobia é sustentada por 

um forte alinhamento entre sexo-gênero-sexualidade, premissa fundamentada na lógica 

heteronormativa que impõe limites a concepção de gênero, considerando o caráter imutável, a 

histórico e binário do sexo, e concebendo a heterossexualidade como algo natural, uma forma 

compulsória de sexualidade. Dessa maneira, a violência homofóbica é reiterada através do 

investimento continuado e repetido em estratégias e táticas aparentes ou sutis que reafirmam o 

equivocado princípio que defende como os seres humanos nascem machos e fêmeas, seu sexo 

determina um de dois gêneros possíveis, masculino ou feminino. Aliada ao determinismo 

sexual é reforçada a ideia arbitrária de que existe uma única forma normal de desejo afetivo-
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sexual entre pessoas do sexo oposto. Com efeito, essa lógica ressalta o não reconhecimento 

das múltiplas sexualidades e os estereótipos de gênero. 

Nessa conjuntura, Borrilo (2009) explana que a distinção entre os sexos permite a 

legitimação implícita das desigualdades, à medida que constitui um mecanismo político de 

ação e de reprodução social. Essa diferença sexual estrutura a concepção normativa e reafirma 

as características inerentes ao masculino e ao feminino como se fossem naturais e indicadas 

pelo sexo. É dessa forma que o sistema sociocultural impele à adesão cega a uma lógica 

binária acerca do gênero e da sexualidade, ditando a existência de dois polos: homem/mulher, 

heterossexual/homossexual; masculino/feminino, entre outras dicotomias que servem para 

reforçar as práticas homofóbicas e marginalizar a diversidade de indivíduos. 

É apontado por Louro (1997) que a desconstrução dessa oposição binária pode 

possibilitar que se compreendam e incluam as diferentes formas de masculinidade e 

feminilidade que se constituem socioculturalmente. A concepção dos gêneros produzidos 

dentro de uma lógica dicotômica implica um polo que se contrapõe a outro, isto é, reafirma a 

ideia singular de masculinidade e feminilidade, e isso justifica ignorar ou negar todos os 

sujeitos sociais que não se “enquadram” nesse modelo arbitrário. Portanto, romper essa 

dicotomia pode desestabilizar o enraizado padrão heterossexual que estaria imbricado no 

conceito de “gênero”. Além disso, o conceito de gênero só poderá manter sua utilidade 

através de questionamentos, críticas e problematizações acerca dessa concepção binária que 

exclui mulheres e homens que vivem feminilidades e masculinidades de maneiras distintas do 

modelo hegemônico, e por isso não representados/as e reconhecidos/as como “verdadeiras/os” 

mulheres e homens. O que é usado para justificar as práticas homofóbicas que tentam a todo 

instante reinstalar a ordem heteronormativa. 

Em contrassenso, Galinkin e Ismael (2011) enaltecem que da matriz 

homossexualidade desdobram-se diversas formas de vivenciar e expressar o desejo afetivo-
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sexual de modo oposto à heterossexualidade que normaliza corpos e gênero. Assim, é 

relevante questionar a concepção errônea que coloca homossexuais masculinos e femininos, 

bissexuais e transgêneros às margens daquilo que a sociedade considera como normalidade. 

Visto que, as múltiplas possibilidades de vivenciar sexualidades, afetos, identidades 

destoantes da norma, e dar sentido a modos particulares de ser, pressupõem a ressignificação 

do gênero e a construção de novas identidades, bem como pode implicar também na 

reconstrução do corpo, caracterizando o caráter mutável e dinâmico das identidades sexuais e 

de gênero. 

Assim, é fundamental buscar desconstruir toda forma de padronização que a sociedade 

impõe acerca do masculino e do feminino e dos relacionamentos afetivo-sexuais. Ou seja, 

esse padrão binário e heteronormativo, imposto socialmente, precisa ser revisto, discutido, 

criticado, visto que na sociedade contemporânea o que prevalece é a pluralidade de 

masculinos e femininos e de  identidades sexuais, e não essa dicotomia que insiste na 

existência de dois lados, muitas vezes, tidos como superior/inferior em uma visão rígida, 

estanque e desigual (Louro, 1997; Souza & Carrieri, 2010 ). 

Por esse prisma, Louro (2009) revela que a problematização e o reconhecimento da 

heteronormatividade como um processo social, como algo que é fabricado, produzido e 

reiterado socioculturalmente, começa a se desenvolver somente a partir da ação de intelectuais 

ligados aos estudos de sexualidade, especialmente aos estudos lésbicos e gays e à teoria 

queer. 

Segundo Silva (1999), a teoria queer consiste em uma concepção crítica e 

questionadora que causa uma reviravolta epistemológica.  Visto que: 

[...] A teoria queer quer nos fazer pensar queer (homossexual, mas 

também “diferente”) e não straight (heterossexual, mas também 

“quadrado”): ela nos obriga a considerar o impensável, o que é 

proibido pensar, em vez de simplesmente considerar o pensável, o que 
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é permitido pensar. [...] O queer se torna, assim, uma atitude 

epistemológica que não se restringe à identidade e ao conhecimento 

sexuais, mas que se estende para o conhecimento e a identidade de 

modo geral. Pensar queer significa questionar, problematizar, 

contestar, todas as formas bem comportadas de conhecimento e de 

identidade. [...] (Silva, 1999, p. 107). 

Dessa maneira, a teoria queer “[...] propõe uma ruptura histórica, um corte com a 

modernidade. Cria uma noção de identidade em construção, móvel, fluida, nômade, 

transitória, múltipla e contraditória. [...]” (Galinkin & Ismael, 2011, p. 535). Essa corrente 

teórica queer, de cunho pós-moderno envolve concepções desconstrucionistas (Galinkin & 

Ismael, 2011) à medida que sugere o questionamento e a problematização dos padrões 

impostos socialmente, sejam com relação à sexualidade, ao gênero e/ou à diversidade sexual 

(entre outros temas).  

Ainda que não existam fórmulas para acabar com a homofobia, é indubitável que a 

eficiência dos esforços voltados a problematizá-la e desconstruí-la dependa muito da 

compreensão que se tem acerca do grau de sua institucionalização entre distintas esferas 

sociais e de suas ligações com outros fenômenos discriminatórios (sem deixar de se atentar 

para as especificidades de seus discursos, práticas e economias de invisibilização). Portanto, é 

essencial também se atentar para as tensões sociais que produzem e sustentam a homofobia e 

as circunstâncias nas quais o ódio e os diversos tipos de violências homofóbicas podem ser 

instrumentalizados (Junqueira, 2007). 

Nota-se que as violências homofóbicas não possuem somente uma causa, pois são 

ocasionadas, reforçadas e mantidas por diversos fatores socioculturais e históricos 

fundamentados, sobretudo, em crenças, mitos, tabus e preconceitos em torno da sexualidade e 

do gênero que insistem em conservar o modelo heterossexual como hegemônico e 

marginalizar a diversidade sexual. 
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1.2.Breve histórico acerca da Diversidade Sexual e da Homofobia 

 

Vários momentos da história foram marcados pela ocorrência de diversos tipos de 

violências contra os grupos minoritários, tais como as cruzadas, o holocausto e a violência 

contra os homossexuais. Tais violências foram e são praticadas por meio de segregação 

espacial, agressões verbais e físicas, ocasionando inúmeras mortes ou propostas de extermínio 

(Ribeiro, 2009). 

Todavia, o termo homofobia, que serve para denominar tais violências cometidas 

contra homossexuais (e outras orientações afetivo-sexuais) desde outros momentos históricos, 

só foi cunhado no início da década de 70 do século XX pelo psicólogo norte-americano 

George Weinberg. Com efeito, ressalta-se que o termo homofobia foi utilizado inicialmente 

para designar a aversão ou mesmo temor em ter contato próximo com homossexuais, incluiu 

ainda a autoaversão, quando é manifestada pelos próprios homossexuais. Esse termo, 

inicialmente de caráter psicológico, surgiu com alcance limitado para análises sociais, visto 

que dizia mais sobre sentimentos individuais do que sobre ações praticadas contra os outros 

sujeitos ou grupos sociais (Brasil, 2012).  

É relatado por Toniette (2007), os primeiros médicos que escreveram sobre indivíduos 

que mantêm relações afetivo-sexuais com outros do mesmo sexo: 

Karoly Maria Benkert que, em 1869, cunhou o termo homossexual 

(foi quando surgiu a figura do “homossexual”) e Karl Heinrich 

Ülrichs, que escreveu, entre 1860 e 1890, sobre o assunto, usando o 

termo uranismo. Em 1878, o médico italiano Arrigo Tamasia propôs o 

diagnóstico ‘inversione dell’instinto sessuale’, que mais tarde, em 

1882, foi adotado pelos neurologistas franceses Charcot e Magnan. 

Em 1886, foi cunhado o termo diagnóstico homossexualismo, por 

Richard von Krafft-Ebing, autor de Psychopathia Sexualis. O termo 
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homossexualismo foi levado para o grande público pelos médicos 

Magnus Hirschfeld e Havelock Ellis. No Brasil, o termo homossexual 

foi utilizado, pela primeira vez, em 1894, por Viveiros de Castro, em 

sua obra Attentados ao pudor: estudos sobre as aberrações do 

instincto sexual. (Toniette, 2007, p.88) 

Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana (APA), após compreender que a 

homossexualidade não consiste em doença, desvio ou perversão, a excluiu do seu Manual de 

Diagnóstico e Estatística de Distúrbios Mentais (DSM). No Brasil, em fevereiro de 1985, o 

Conselho Federal de Medicina deixou de considerar a homossexualidade como doença, 

distúrbio ou perversão. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a 

homossexualidade do Código Internacional de Doenças (CID). E em 1999, o conselho Federal 

de Psicologia (por meio da Resolução CFP nº 01/99), passou a proibir o tratamento 

psicológico com a finalidade de “curar” a homossexualidade, após denúncias de que 

psicólogos, associados a Igrejas, promoviam a “conversão” de homossexuais para 

heterossexuais (Henriques; Brandt; Junqueira & Chamusca, 2007; Toniette, 2007). 

 É relevante registrar que muitas conquistas no campo da sexualidade e da diversidade 

sexual, obtidas para a população que é denominada atualmente de LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais), só foram possíveis a partir da luta do movimento 

homossexual, iniciado na Europa e nos EUA, no final da década de 60 e começo dos anos 70 

(Ribeiro, 2009). 

 Do ponto de vista histórico, o movimento LGBT, teve início a partir do final dos anos 

60, desde então, grupos de militâncias lutam contra os preconceitos e discriminações,  

reivindicando o direito a cidadania plena, independente da identidade sexual. O marco 

decisivo, deste início de mobilização do grupo LGBT, ocorreu em 1969, com o lendário 

incidente no bar Stonewall, na cidade de Nova York, quando policiais invadiram o local 

frequentado por gays e lésbicas e tentaram coagi-los/as com acusações infundadas, ofensas e 
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detenções, deixando-os/as revoltados/as com tal situação discriminatória. Assim, esse 

acontecimento evidenciou o preconceito contra os grupos LGBT e além de causar embates 

entre os frequentadores/as do bar e a polícia, originou as comemorações do dia 28 de junho 

como o Dia Internacional do Orgulho Gay (Ribeiro, 2009).  

 O início do movimento homossexual brasileiro ocorreu em um período em que a 

ditadura militar (1964-1980) já estava desgastada, e com isso os movimentos sociais iam se 

desenvolvendo aos poucos. Em 1972, aconteceu o Seminário sobre Homossexualidade, em 

Belo Horizonte. E em 1978, um grupo de intelectuais homossexuais (entre estes, João 

Antônio Mascarenhas, Darcy Penteado, Jean-Claude Bernadet e João Silvério Trevisan) 

fundou, no Rio de Janeiro, o jornal “Lampião da Esquina”, primeiro meio de comunicação 

impresso dirigido ao público homossexual e que estava direcionado, sobretudo à crítica dos 

costumes e à ruptura cultural, esse jornal era mensal e tinha uma tiragem de 20 mil 

exemplares (Abglt, 2006).  

 No cenário internacional, cabe relatar, em 1978, foi fundada a ILGA – International 

Lesbian and Gay Association – “[...] uma federação mundial que congrega grupos locais e 

nacionais dedicados à promoção e defesa da igualdade de direitos para lésbicas, gays e 

transgêneros em todo o mundo” (Abglt, 2006, p.05). Essa associação representa cerca de 90 

países (dentre estes o Brasil) oriundos de todos os continentes, reúne mais de 400 

organizações (entre ONG e entidades sem fins lucrativos), desde pequenas coletividades a 

grupos nacionais, sendo atualmente a única federação internacional que concentra sua 

atuação, em nível global, na luta pelo fim da discriminação por identidades sexual e de gênero 

(Abglt, 2006). 

  Retornando ao contexto nacional, em 1979, surgiu em São Paulo o primeiro grupo 

homossexual brasileiro, o grupo SOMOS, que adotou o mesmo nome da pioneira revista 

homossexual publicada pela Frente de Libertação Homossexual da Argentina, na América do 
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Sul. Na época, esse grupo reunia quase uma centena de associados, entre eles estava Luiz 

Mott do grupo Gay da Bahia, uma importante figura do movimento LGBT (ou GBLT – Gays, 

Bissexuais, Lésbicas e Transgêneros, como era chamado por essa associação). Tal grupo 

visava promover encontros entre homens e mulheres homossexuais para a conscientização 

individual e social da questão sexual, bem como buscava aprofundar, com atuação interna e 

externa, as discussões acerca da homossexualidade, de forma franca e sincera. Desse modo, 

acabou se aproximando de outras minorias sociais oprimidas – mulheres, negros e índios, e 

contribuindo com a organização de outros grupos. Nessa conjuntura, em 1980, foi realizado 

em São Paulo o primeiro encontro brasileiro de homossexuais – o I EBHO, que possibilitou 

maior comunicação entre os grupos e o estabelecimento de agendas comuns para ocorrência 

dos movimentos (Abglt, 2006). 

 No Brasil, somente a partir da segunda metade dos anos de 1980, as preocupações 

acerca das sexualidades, diversidade sexual e gênero começaram a ser discutidas abertamente 

no interior de diversos espaços sociais, entre estes, a escola e a universidade, principalmente 

nos programas de pós-graduação, que constituíram núcleos de estudos e pesquisas sobre 

gênero e a área de estudos gays e lésbicos (Henriques et al., 2007). 

Em todo o País, as diversas iniciativas estavam pautadas em discussões sobre corpo, 

sexualidade, gênero, identidades sexuais e de gênero no ambiente escolar. No entanto, entre 

1989 e 1992, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lançou cursos de formação 

docente em que as temáticas pertinentes à sexualidade e gênero não tinham pressupostos e 

valores que visavam uma educação sexual disciplinadora, voltada a preservar valores 

conservadores (tais como a conjugalidade heterossexual) e a normalizar determinados sujeitos 

e marginalizar outros. Ao contrário, esses cursos dirigidos a educadores/as, jovens e, mais 

tarde a crianças, incentivavam atitudes críticas e transformadoras acerca das temáticas da 

sexualidade e das relações de gênero e, visavam desenvolver a capacidade de curiosidade e 
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questionamento acerca da construção social do saber. Além disso, era destacada a necessidade 

de se trabalhar os temas relativos à sexualidade e ao gênero, não confinados às aulas de 

ciências e aos aspectos biológicos.  Em 1990, a Secretaria Municipal de Porto Alegre 

desenvolveu com os mesmos referenciais, o projeto Sexo em Debate na Escola (Henriques et 

al., 2007). 

 Em 31 de janeiro de 1995, foi criada a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros (ABGLT), resultado do desejo e da ousadia de vários ativistas de 31 grupos 

LGBT que participavam do 8º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis em Curitiba, 

no Paraná. A ABGLT surgiu como um instrumento de atuação nacional que visava à defesa, a 

garantia e a promoção dos direitos de gays, lésbicas, travestis e transexuais, constituindo 

assim um espaço de cooperação e intermediação política para a construção de uma agenda 

comum entre os grupos LGBT do Brasil (ABGLT, 2006). Essa associação possui a 

importante e difícil “[...] missão de organizar e fortalecer entidades gays, lésbicas, travestis e 

transexuais para promover a construção de uma sociedade livre e igualitária. [...]” (Abglt, 

2006, p.28). 

 Depreende-se que junto com a fundação da ABGLT, se iniciaram as paradas de 

orgulho gay que marcam o dia 28 de junho, pois no final do encontro, as 31 organizações 

fundadoras foram às ruas centrais de Curitiba para comemorar o orgulho LGBT. A partir de 

então, passaram a ser realizadas todos os anos paradas em diferentes locais do país, e a cada 

ano conta com um público maior. Contudo, a ABGLT aponta que essas manifestações devem 

preservar sua finalidade como um dia de luta e de afirmação da cultura e dos direitos humanos 

dos grupos LGBT, mantendo uma agenda comum a fim de evitar se transformar apenas em 

um dia de festa, como um carnaval fora de época (Abglt, 2006). 

 Em junho de 1995, o Brasil recebeu, no Rio de Janeiro, a 17ª Conferência 

Internacional da ILGA – International Lesbian and Gay Association – sob a organização do 
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Grupo de Conscientização Homossexual – Arco-Íris. Com isso, os grupos LGBT brasileiros 

foram incluídos de vez na luta internacional por direitos e cidadania, visto que a partir dessa 

conferência nascia a possibilidade real de uma agenda ampla em prol do movimento e a 

criação de uma rede latino-americana, caribenha e mundial que poderia contribuir com suas 

demandas (Abglt, 2006). 

 Cabe noticiar que a partir de 1999, a ABGLT tem fortalecido suas entidades, 

principalmente através do Projeto SOMOS, que atualmente conta com a participação de 200 

lideranças de 111 cidades de 25 estados do Brasil, objetivando o desenvolvimento 

institucional das mesmas na promoção dos direitos humanos e também na prevenção da Aids 

e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis/DST. Nesse contexto, o Estado de Sergipe 

possui algumas entidades filiadas à ABGLT, como a Associação Sergipana de Transgêneros 

(ASTRA), Associação de Defesa Homossexual de Sergipe (ADHONS), ALGA, Grupo 

diversidade de Sergipe e Unidas de Travestis (Abglt, 2006).  

Destaca-se a ASTRA como um modelo de ONG que vem se consolidando no cenário 

sergipano na luta pelos direitos humanos e pela cidadania dos grupos LGBT, atuando de 

modo incisivo na cobrança ao poder público por políticas e leis que garantam o exercício 

pleno da cidadania para esses indivíduos, independente da orientação afetivo-sexual. Além 

disso, essa ONG também atua na luta pela legalização da Parceria Civil entre indivíduos do 

mesmo sexo, projeto de lei que encontra-se em tramitação no Congresso desde 1995 (Sousa et 

al., 2010) 

É necessário exprimir que inicialmente as campanhas do movimento LGBT focaram 

mais a questão da prevenção da Aids e de outras Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

Entretanto, no final dos anos 90, houve, no interior do movimento, um aprofundamento da 

percepção de que grupos LGBT possuem relevante capacidade estratégica não somente em 

ações de prevenção da Aids e outras DST, mas sobretudo para formular e colocar em prática 
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medidas que permitam o enfrentamento da homofobia. Nessa proporção, é consolidada a 

compreensão de que a escola, assim como outras instâncias sociais, sendo um ambiente 

privilegiado de formação cidadã, pode contribuir significativamente com a luta contra toda 

espécie de preconceitos e discriminações, inclusive no combate a homofobia (Henriques et al., 

2007). 

 É relatado por Toniette (2007, p.89) que: “[...] Em novembro de 2001, foi sancionada 

em São Paulo a lei estadual nº 10.948, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à 

prática de discriminação em razão de orientação sexual. [...]”. Bem como, em dezembro do 

mesmo ano, o governador do Rio de Janeiro sanciona a Lei Estadual 3406, de 15 de maio de 

2000, que determina penalidades aos estabelecimentos que discriminarem pessoas por conta 

da orientação afetivo-sexual (Ribeiro, 2009). 

 De volta ao âmbito educacional, salienta-se que a escola constitui um estabelecimento 

que pode (des)construir preconceitos e discriminações contra a diversidade sexual. Nesse 

sentido, em 2003 foram lançadas novas campanhas de prevenção, com o financiamento do 

Programa Nacional DST e Aids do Ministério da Saúde e forte engajamento do movimento 

LGBT. Como exemplos dessas iniciativas, destaca-se: a Homossexualidade na Escola: toda 

discriminação deve ser reprovada, que levou à produção de materiais para profissionais da 

educação distribuídos para coordenações estaduais e municipais de DST e Aids, ONGs e, para 

as escolas que o solicitaram;  outra campanha foi a Travesti e Respeito: está na hora dos dois 

serem vistos juntos,  que se dirigia, principalmente a profissionais da saúde e da educação, e 

abordava a necessidade de combater a discriminação contra travestis no ambiente familiar, na 

escola, no  trabalho, no cotidiano ( Henriques et al., 2007). 

 Em 2003, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, “[...] foi criado o Planeta Arco-

íris, um espaço destinado à abertura da discussão sobre a livre identidade sexual, no qual foi 

criada a Liga Brasileira de Lésbicas” (Abglt, 2006, p.19). Fato muito relevante, pois vale 
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lembrar que o movimento LGBT envolve sujeitos masculinos e femininos e as múltiplas 

identidades sexuais e de gênero, assim esse movimento não defende apenas os homossexuais 

masculinos, mas toda a diversidade sexual. 

 Ademais, vale evidenciar que ainda em 2003, no âmbito dos direitos LGBT, o governo 

brasileiro apresentou uma resolução à Comissão de Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas, denominada Orientação Sexual e Direitos Humanos. Tal documento 

apontava o reconhecimento da diversidade de identidade sexual como um direito humano e, 

se aprovado, seria a primeira resolução da ONU que mencionava a orientação afetivo-sexual e 

condenava a violação de direitos neste âmbito. Contudo, em 2005, a proposta foi retirada, pois 

não teve adesão suficiente, porém o assunto permanece na pauta de discussão (Henriques et 

al., 2007). 

Com relação às medidas públicas de combate à homofobia, destaca-se que uma das 

principais iniciativas ocorreu em 2004 quando a Secretaria Especial de Direitos Humanos 

lançou o Brasil Sem Homofobia, um programa de combate à violência e à discriminação 

contra LGTB (Lésbicas, Gays, Travestis, Transgêneros e Bissexuais) e de promoção da 

cidadania homossexual (Brasil, 2004). Tal programa tem como principal objetivo: “[...] 

promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, a partir da 

equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbicas, respeitando 

a especificidade de cada um desses grupos populacionais” (Brasil, 2004, p.11). 

 Com a criação do programa Brasil sem Homofobia, os Ministérios e Secretarias do 

Governo Federal assumiram o compromisso de combater a homofobia, através da promoção 

de uma mudança de comportamento da sociedade brasileira em relação aos/as gays, lésbicas, 

transgêneros e bissexuais, estabelecendo políticas inclusivas que impulsionem a aceitação e o 

respeito à diversidade (Brasil, 2004). Contudo, para colocar em prática tal contexto são 

necessárias mais intervenções sociais significativas, isto é, ações de cada esfera social que 
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possibilitem o reconhecimento e a aceitação da diversidade, e nesse caso a instituição escolar 

exerce função primordial, pois por intermédio de seus membros consegue multiplicar 

conhecimentos imprescindíveis para a desconstrução de preconceitos e discriminações. 

  Outra iniciativa pública relevante foi a realização da 1ª Conferência Nacional LGBT, 

que ocorreu entre os dias 5 e 8 de junho de 2008, em Brasília, e teve como resultado principal 

a elaboração do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Tal plano engloba as diretrizes e ações para a 

criação de Políticas Públicas voltadas para a população LGBT, constituindo uma forma de 

mobilização do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada na consolidação de um acordo 

democrático (Brasil, 2009).  

 Contudo, em 2010 houve um retrocesso no contexto da nova eleição presidencial, 

visto que a candidata apoiada por Lula, Dilma Roussef buscou apoio da comunidade religiosa 

mais conservadora para vencer a eleição, e em troca dessa aliança eleitoral, assinou uma carta 

de intenções na qual, entre outras coisas, aceitava as restrições religiosas ao Projeto de Lei 

Complementar que visa criminalizar a homofobia (PLC 122). (Dinis, 2012). 

 O Ministério da Educação, após a eleição de Dilma Roussef como presidenta, tentou 

aprovar um conjunto de materiais didáticos que seriam distribuídos às escolas públicas como 

um meio de orientar educadores/as no combate à homofobia. Todavia, essa tentativa sofreu 

grande oposição por parte de políticos conservadores no congresso, apoiados por grupos 

religiosos, e ainda contou com a ajuda da mídia que apelidou o material de “kit gay”, 

disseminando a ideia arbitrária de que o material visava uma excessiva valorização do estilo 

de vida homossexual e que poderia influenciar crianças heterossexuais a se “transformarem” 

em gays (Dinis, 2012).  
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 Após essas tentativas fracassadas, devido a forte oposição da bancada conservadora 

cristã no congresso, está cada vez mais difícil implementar medidas que visem o combate 

efetivo da homofobia nas escolas e na sociedade de um modo geral. 

 Diante deste breve histórico, alerta-se para a imprescindibilidade não apenas das 

medidas do poder público para combater a homofobia e garantir a plena cidadania dos grupos 

LGBT, mas principalmente da participação das diversas instâncias e grupos sociais, tais como 

escola e educadores/as, na luta pelo reconhecimento e inclusão da diversidade sexual e pela 

desconstrução dos preconceitos que consolidam a homofobia. 

 No próximo tópico, é válido discorrer de forma mais enfática sobre a relação entre a 

diversidade sexual e os direitos humanos, assim como sobre as violações que ocorrem, 

sobretudo devido às práticas homofóbicas. 

 

1.3. Diversidade Sexual, Homofobia e Direitos Humanos 

 

 Apesar das diversas instâncias sociais serem permeadas pela diversidade sexual, 

parece que os grupos LGBT são ‘invisíveis’ no quesito exercício da cidadania plena, isto é, os 

sujeitos ou grupos com identidades sexuais e de gênero destoantes do padrão heteronormativo 

continuam sendo marginalizados e privados dos direitos humanos e sexuais concedidos às 

pessoas heterossexuais que seguem os padrões sociais. Assim, os grupos LGBT ao invés de 

vivenciarem suas sexualidades com liberdade, são alvos de várias formas de preconceitos, 

discriminações e outras violências incluídas nas práticas homofóbicas. Desse modo, a 

privação dos direitos humanos e sexuais constitui e ressalta tais violências, à medida que 

impede o reconhecimento público da diversidade sexual, impossibilitando a vivência plena de 

suas sexualidades, livre de ameaças, exclusões, agressões físicas ou psicológicas. 
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 Para Blaine (2007) a diversidade (seja sexual, étnica, religiosa, social, entre outras) 

envolve muitas dimensões da diferença que são associadas a desigualdades e desvantagens, 

por isso a diversidade também é uma preocupação dos indivíduos que valorizam e lutam por 

justiça social. E esta só pode existir quando todos os grupos de pessoas (LGBT, negros/as, 

judeus, indígenas, entre outros) forem beneficiados pelos mesmos direitos e oportunidades, ao 

invés de serem injustamente constrangidos por preconceitos e discriminações. 

No entanto, é necessário evidenciar que as identidades sexuais e de gênero ainda são 

oficialmente utilizadas como impedimento à realização dos direitos, ou seja, a 

homossexualidade (masculina e feminina), a bissexualidade, a travestilidade, a 

transexualidade são praticamente as únicas “categorias” da população, excluídas legalmente 

do exercício pleno de direitos fundamentais. Ademais, enquanto o racismo, o antissemitismo, 

xenofobia ou a misoginia já são formalmente condenados pelas instituições, a homofobia 

continua sendo considerada uma opinião aceitável pelas diversas instâncias sociais. Em 

consequência, a homofobia deixa marcas profundas nas consciências de lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros, tanto que acabam até internalizando a violência cotidiana da qual 

são os primeiros alvos, como se fosse algo normal e inevitável (Borrilo, 2009). 

 Nessa acepção, apresenta-se uma nova questão para a (re)construção histórica dos 

direitos humanos: “Como garantir que as pessoas não sejam discriminadas em razão de sua 

orientação sexual ou porque assumem identidade de gênero distinta do seu sexo biológico?” 

(Rodrigues, 2011, p.27). 

  Para responder tal questão, informa-se que inscrever os homossexuais e as outras 

identidades sexuais na discussão pública como sujeitos de direitos é algo absolutamente 

contemporâneo, já que, inicialmente, não estava entre as preocupações dos movimentos 

sociais e da esquerda mundial. Contudo, apesar de sempre ter sido proclamado em todos os 

desdobramentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nenhuma forma de 
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discriminação é aceitável, a questão dos direitos das minorias sexuais não estava nem ao 

menos esboçada, pois, não era vista como uma questão relevante. Em contrapartida, em tese a 

igualdade formal, principal reivindicação dos grupos LGBT, já estaria incorporada desde as 

primeiras proclamações da Revolução Francesa: todos são iguais perante a lei (Rodrigues, 

2011). 

O reconhecimento dos direitos civis da comunidade LGBT é o primeiro passo para a 

promoção dos direitos humanos aos sujeitos e grupos que não se enquadram no modelo 

heteronormativo, pois todos/as são iguais perante a lei. Portanto, para o enfrentamento da 

homofobia é requisito fundamental que nenhum indivíduo seja discriminando por causa da 

identidade sexual e/ou de gênero (Rodrigues, 2011). 

Assim, a abordagem da temática diversidade sexual requer situar questões referentes à 

sexualidade e ao gênero no campo da ética democrática e dos direitos humanos e,  desse 

modo, é urgente o reconhecimento da legitimidade das múltiplas e dinâmicas formas de 

expressão das subjetividades, dos corpos e das práticas sexuais. Isso demanda a promoção de 

políticas e pedagogias que se atentem para a complexidade desse tema e a construção de 

posturas flexíveis que visem assegurar a igualdade de direitos, oportunidades e a interlocução. 

Além disso, é imprescindível que indivíduos e grupos, através de um esforço dialógico, sejam 

capazes de reconhecer as experiências, vivências ou os saberes do outro e de construir novas 

formas de intersubjetividade e de interação social. Contudo, para alcançar essa finalidade é 

necessário se atentar continuamente para as convergências entre representações e mecanismos 

heteronormativos, sexistas, heterossexistas, misóginos e homofóbicos (Junqueira, 2009c). 

 A lista de transgressões dos direitos humanos que atinge os indivíduos devido à 

identidade sexual e/ou de gênero ainda constitui um padrão sistemático e global. Visto que, a 

população LGBT além de não ter seus direitos civis reconhecidos na maioria dos países, 

continua sendo alvo de preconceitos, discriminações, abusos, perseguições, agressões 
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constantes, entre outras violências. A situação é tão agravante que atualmente em 80 países 

(11 deles na América Central e no Caribe), as relações homossexuais entre adultos continuam 

sendo criminalizadas e em sete países, a pena para esse “crime” é a execução. Diante disso, 

nota-se o quão é imprescindível que no Brasil e em todo o mundo os direitos LGBT sejam 

aplicados além de incorporados na lei constitucional, como uma forma de reconhecimento, 

ademais, ressalta-se a necessidade de defender a comunidade LGBT por meio de medidas 

socioeducativas e da criminalização da homofobia direta (Rodrigues, 2011), que urge por 

acontecer. 

 A Abglt (2006, p.13) caracteriza os Direitos LGBT como “[...] um conjunto de normas 

legais (ordenamentos legais) e um instrumental processual que vise, ou, enfoque a temática da 

homossexualidade / bissexualidade / identidade de gênero”.  

Com relação aos direitos LGBT, de acordo com a história dos instrumentos 

internacionais de Direitos Humanos, originalmente os direitos sexuais não foram concebidos 

de forma autônoma aos direitos reprodutivos (Rios, 2005). No entanto, os direitos LGBT “[...] 

deixam muito claro, o âmbito da sexualidade vai mais além destas esferas. Ele abrange 

liberdade de expressão sexual, questões gays, lésbicas, transexuais e travestis. Ademais, a 

afirmação de direitos sexuais alcança, inclusive, práticas sexuais não associadas a identidades 

[...]” (Rios, 2005, p.08). 

 Para Carrara (2010) a luta pelos direitos LGBT ou direitos relativos aos que 

constituem a “diversidade sexual” envolvem além das questões inerentes a sexualidade 

também outras questões sociais e burocráticas (tais como os direitos previdenciários, adoção, 

liberdade de movimento em espaços públicos ou mudança de nome e sexo em certidões de 

nascimento). Contudo, vêm sendo compreendidos como “direitos sexuais”, justamente por 

causa dos processos sociais e políticos de estigmatização e discriminação que privam os 

indivíduos LGBT de vivenciarem a sexualidade em todas as dimensões. Assim, “[...] 
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conforme construídos contemporaneamente no Brasil, direitos sexuais referem-se a 

prerrogativas legais relativas ou à sexualidade ou a grupos sociais cujas identidades foram 

forjadas sobre formas específicas de desejos e de práticas sexuais” (Carrara, 2010, p.48). 

 Deve ser ressaltado que por meio da emergência de movimentos sociais reivindicando 

o reconhecimento e a aceitação de práticas e relações divergentes dos padrões hegemônicos, 

levou-se ao campo político e ao debate jurídico a ideia dos direitos sexuais, especialmente dos 

direitos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. E, dessa maneira, o surgimento 

destas demandas e o reconhecimento de alguns direitos, ainda que de forma lenta e dispare, 

introduziu uma nova modalidade na relação entre os ordenamentos jurídicos e a sexualidade. 

Sendo viável destacar que os direitos sexuais ao invés de serem separados e concebidos de 

modo paralelo aos princípios fundamentais consagrados na Declaração dos Direitos 

Humanos, precisam ser incluídos no âmbito da afirmação dos direitos humanos (Rios, 2010).  

 Todavia, ressalta-se a urgente necessidade de se atravessar a última fronteira na luta 

pelos direitos sexuais da população LGBT, para isso é essencial que o Congresso Nacional 

aprove leis que incluam os direitos civis (união estável homossexual, alteração dos pronomes 

de pessoas travestis e transexuais, entre outros). E, principalmente atenta-se para a 

imprescindibilidade da criminalização da homofobia (Rodrigues, 2011), como um meio de 

assegurar a integridade física e psicológica da diversidade sexual, ou ao menos punir 

efetivamente os homofóbicos. 

 Ao longo dos debates acerca da diversidade sexual e direitos humanos, são invocados 

vários direitos fundamentais para a vivência plena da sexualidade e da cidadania, tais como 

liberdade, integridade e privacidade sexual; segurança do corpo sexual; direito ao prazer e à 

expressão sexual; associação e informação sexual. Neste âmbito, a invocação dos direitos 

humanos que se revelaram mais eficientes e capazes de proteger a diversidade sexual contra a 

homofobia e o heterossexismo foram, basicamente, o direito à privacidade sexual e à 



48 
 

igualdade. Dessa forma, os direitos sexuais representam as concretizações dos mais elevados 

princípios que fazem parte do paradigma dos direitos humanos (liberdade, igualdade e 

proteção à dignidade), logo constituem um desafio fundamental para a consolidação da 

democracia, principalmente no contexto brasileiro, onde existe uma frágil tradição na 

promoção destes valores (Rios, 2010; Rodrigues, 2011). 

 Cabe salientar que, atualmente, o movimento LGBT brasileiro possui uma agenda que 

envolve um conjunto bastante amplo de reivindicações, dentre as quais se destacam: direito ao 

reconhecimento legal das relações afetivo-sexuais, à adoção conjunta de crianças, à liberdade 

de expressão de sua identidade sexual e/ou de gênero em espaços públicos, a redesignação de 

sexo e à mudança do nome em documentos de identidade, acesso a políticas de saúde 

específicas e, sobretudo à proteção do Estado contra a violência por preconceito, ou seja, a 

criação medidas jurídicas de combate à homofobia. Essa agenda de luta tem sido promovida 

através do engajamento de diversos atores/atrizes sociais, tais como ONGs, agências 

governamentais, partidos políticos, parlamentares, juízes, juristas, centros de pesquisa 

universitários, atores de mercado, agências de fomento, organizações religiosas e 

profissionais, entre outras que atuam de modo consciente visando apoiar o movimento LGBT, 

enquanto outros lutam para negá-lo e/ou desqualificá-lo (Carrara, 2010). 

Essas reivindicações do movimento LGBT remetem a uma importante lacuna deixada 

pela Constituição de 1988, ao não mencionar, explícita e cabalmente, a proibição da 

discriminação por identidade sexual e/ou de gênero, pois mesmo com a formulação categórica 

dos artigos 3º e 5º que vedam qualquer tipo de discriminação, é inegável a necessidade de 

uma formulação mais específica que possa coibir a homofobia. Embora essa demanda tenha 

sido colocada em pauta desde o início pelo movimento LGBT (sobretudo pelo incansável 

trabalho de João Antônio Mascarenhas e da atuação do deputado José Genoíno, do PT-SP) 
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ainda não foi posta em prática mesmo sendo condizente com os princípios constitucionais 

(Rodrigues, 2011).  

Nesse sentido, enfatiza-se que “[...] reconhecer no Brasil a diversidade sexual no 

campo da política de direitos humanos é absolutamente compatível com a Constituição. Mais 

do que isso, é uma decorrência lógica da observação dos princípios da dignidade, da não 

discriminação, da igualdade” (Rodrigues, 2011, p.30). 

 Rodrigues (2011) reitera que assegurar os direitos sexuais é uma dívida que os 

legisladores têm com a democracia do país, visto que sem a criação e aprovação de uma lei 

federal que trate explicitamente dos direitos da cidadania de homossexuais (masculinos e 

femininos), bissexuais, travestis, transexuais, fica ainda mais difícil combater as práticas 

homofóbicas de ordem física e/ou psicológica. Pois, ainda que “[...] existam diversos projetos 

de lei tramitando no Congresso Nacional, há uma fortíssima resistência (militante) de setores 

religiosos fundamentalistas que impede a aprovação desses projetos – o que, de fato, atrapalha 

seu trâmite normal” (Rodrigues, 2011, p. 32). 

 Nessa perspectiva, a influência das religiões cristãs sobre os parlamentares 

organizados nas bancadas evangélica e católica atuam mais ou menos na mesma direção 

quando se trata dos direitos LGBT e, assim, contribuem para o imobilismo do congresso nesse 

âmbito. Isso é perceptível quando se remete a posição contrária das duas bancadas acerca do 

projeto de lei que visa criminalizar a homofobia, alegam que tal projeto cercearia a liberdade 

de expressão ou opinião, quando na verdade isso significa a “liberdade” de condenar 

publicamente a homossexualidade (e as outras identidades sexuais destoantes do padrão 

heteronormativo) a partir da interpretação da Bíblia. Além da esperada oposição de 

parlamentares da bancada evangélica, o projeto que prevê a prisão como reação penal à 

violência homofóbica tem provocado no campo do direito criminal certa resistência de setores 

progressistas. Desse modo, o desafio para o movimento LGBT é esclarecer quais as situações 
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concretas que o projeto visa coibir e desenvolver argumentos no sentido de demonstrar que a 

exemplo do racismo e do antissemitismo, a homofobia, caracterizada pelo preconceito e a 

discriminação contra a diversidade sexual, precisa urgentemente ser combatida como uma 

forma de assegurar os direitos humanos e sexuais da população LGBT (Carrara, 2010). 

 Para Mott (2006)  não existe justificativa plausível para qualquer discriminação contra 

lésbicas, gays, bsisexuais e transgêneros, além da ignorância e do preconceito. Em 

contraponto às argumentações preconceituosas uma forma de reinvindicar os direitos LGBT, 

perpassa pela necessidade de diálogo entre os movimentos sociais, poder judiciário 

(profissionais e aplicadores do Direito) e profissionais da educação produzindo informações 

claras, coerentes e atualizadas que possibilitem a extinção de toda restrição consuetudinária e 

legal aos grupos LGBT no usufruto do exercício pleno da cidadania, já que o direito à 

igualdade constitui um dos princípios da Constituição brasileira. 

 Nesse viés, para alcançar certo avanço em direção a uma democracia mais efetiva que 

não exclua uma parcela de cidadãos/ãs em virtude das identidades sexuais e/ou de gênero, é 

essencial além do reconhecimento dos direitos LGBT no marco legal brasileiro (com a 

consequente criminalização da homofobia) políticas de Estado e o envolvimento efetivo de 

diversas instâncias sociais. Ou seja, aponta-se também a necessidade de programas 

governamentais e políticas públicas eficazes, sistemáticas e permanentes que passem por um 

controle social e disponham de recursos e estruturas de gestão específicos para promover a 

agenda dos direitos humanos e da diversidade sexual e, assim, possibilitar o avanço no 

combate à homofobia (Rodrigues, 2011). 

  Não se pode negar que a homofobia representa um problema público e precisa 

urgentemente ser reconhecida como tal, para que em consonância com outras ações 

interventivas (individuais, grupais e institucionais) sejam implementadas políticas para 

desconstruir esse sistema de exclusão, humilhação social que se instala e é reiterada 
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cotidianamente, sobretudo em virtude dessa invisibilidade pública. Por isso, salienta-se que a 

abrangência do conceito de homofobia supera sua delimitação inicial (que se referia somente 

ao ódio ou aversão contra os homossexuais), porém independente do termo adotado 

(heterossexismo ou outros), a diversidade sexual precisa usufruir dos direitos humanos e 

sexuais. Para tanto, é necessário envidar esforços e ações para problematizar e contrapor a 

marginalização e os preconceitos manifestos ou “sutis” que reforçam as relações de poder, 

normas e hierarquias em torno das sexualidades. (Prado & Junqueira, 2011). 

 Nesse caminho, o movimento LGBT brasileiro, os partidos políticos progressistas, as 

outras esferas e movimentos sociais, bem como os demais indivíduos e grupos que militam 

em defesa da igualdade e do avanço da democracia têm como desafio contínuo acelerar a 

desconstrução dos valores conservadores que sustentam a homofobia e têm impedido o 

reconhecimento da diversidade sexual. Assim, o estabelecimento dos direitos sexuais e a 

integração da população LGBT à cidadania plena, além de representar uma forma de 

desconstruir as práticas homofóbicas, servirá também para reafirmar a democracia brasileira 

(Rodrigues, 2011). 

 Diante de tudo isso, sobressai-se que para o reconhecimento dos direitos humanos e 

sexuais da diversidade de sujeitos com identidades sexuais e de gênero divergentes do padrão 

heteronormativo, é fundamental que haja um engajamento entre as esferas jurídicas, públicas 

e sociais na luta contra a homofobia e em prol da equidade e liberdade de manifestações das 

sexualidades. 

  Vale ressaltar que a escola, por intermédio de seus membros, representa uma 

instituição social que pode tanto contribuir com a construção e ocorrência das diferentes 

práticas homofóbicas que impedem a garantia de direitos humanos fundamentais, quanto 

combatê-las e desconstruí-las. 
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  Destarte, é necessário discorrer sobre a presença da diversidade sexual na escola e as 

práticas homofóbicas que são manifestadas nessa instituição de modo “sutil” e/ou evidente. 

 

1.4. Diversidade Sexual e Homofobia na escola 

 

 A diversidade de indivíduos que a escola abriga pode contribuir para o aprendizado, 

pois as experiências e vivências dos “outros” podem possibilitar o crescimento e o 

amadurecimento pessoal e intelectual dos/as jovens. Com efeito, a diversidade sexual que 

permeia o ambiente escolar pode constituir um instrumento enriquecedor, ao passo que 

possibilita destacar as múltiplas dimensões e vivências das sexualidades e dos gêneros.  

 É perceptível que a escola constitui um dos primeiros lugares de encontro sistemático 

com a diversidade humana (sexual, étnico-racial, estética, econômica, sociocultural, entre 

outras). Assim, o contato mútuo pode ser enriquecedor, no entanto, o que predomina é a 

ocorrência de atritos, disputas de visões de mundo, interesses particulares e de grupos, anseios 

e projetos individuais e coletivos que culminam em uma série de práticas contra a 

diversidade, principalmente a diversidade sexual (Ramires, 2011). 

A instituição escolar abriga indivíduos com múltiplas vivências das sexualidades e 

diferentes experiências de construções acerca das representações de masculinidades e 

feminilidades, baseadas em contextos socioculturais que atribuem estereótipos de gênero, e 

frequentemente, segregam, excluem, demarcam os lugares daqueles/as que não se enquadram 

nos padrões hegemônicos heteronormativos. A escola tem um papel relevante no 

(re)conhecimento da diversidade sexual na garantia plena dos direitos humanos e sexuais 

expressos na Constituição Brasileira a todos/as que dela fazem parte. Então, cabe a toda a 

sociedade, inclusive aos membros da instância escolar (como os/as educadores/as) possibilitar 

que as sexualidades de todos/as sejam vivenciadas de forma digna, sem preconceitos e 
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discriminações por cor, raça, etnia, classe social, idade e identidade sexual (Kamel & 

Pimenta, 2008). 

 Para Junqueira (2009c), a diversidade pode se revelar pedagógica, visto que ela ensina 

ao passo que proporciona novas possibilidades de encontros, formas de (re)conhecimento e 

sensibilidades, bem como cria oportunidades para desconstruir mitos acerca de nós mesmos, 

dos outros e do mundo. Então, quando compreendida no âmbito de um processo dialógico, a 

diversidade permite aos indivíduos avançar criticamente, principalmente em relação a nós 

mesmos/as, pois ao mesmo tempo em que tensiona, instiga e inquieta, propicia a construção 

de valores, significados, representações (e autorrepresentações), limites e múltiplas 

possibilidades de vivências. E estas novas possibilidades de ver e perceber indivíduos e 

grupos podem possibilitar a desmistificação de representações que resultam na criação dos 

estereótipos e preconceitos em torno da diversidade sexual, e dessa forma contribuem para a 

desconstrução desse sistema de crenças e mecanismos de percepção, utilizados para produzir 

e legitimar relações de poder assimétricas. 

 De acordo com Seffner (2009) para que seja possível o ingresso, a acolhida e a 

inclusão de estudantes lésbicas, gays, travestis ou com outras identidades sexuais e de gênero 

é fundamental que a estrutura escolar passe por uma modificação, sobretudo com relação aos 

seus membros e às regras estabelecidas. O primeiro passo pode ser a abolição das piadinhas e 

das manifestações sexistas e práticas homofóbicas “sutis”, tão comuns entre professores/as, 

acerca dos/as alunos/as “diferentes” dos padrões heterossexuais. Visto que, é impossível 

educar num ambiente onde nem o respeito pela diversidade prevalece, onde a agressão, verbal 

ou física, tem sido armas de expulsão de jovens que não se enquadram no modelo de 

heteronormatividade.  

 Portanto, é preciso construir um ambiente de respeito e inclusão da diversidade sexual, 

o que não significa que a escola possa permitir todas as manifestações de desejo em relação à 
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vida amorosa e sexual, até porque certas manifestações mais íntimas não cabem na esfera 

pública. Porém, as mesmas regras ou limites estabelecidos, no espaço escolar, acerca dos 

namoros em termos de contato físico (abraços, beijos, etc.) para casais heterossexuais devem 

ser iguais para os diferentes tipos de casais, assim se é permitido que um rapaz e uma moça 

fiquem de mãos dadas no recreio, por  que, muitas vezes, a escola não aceita que dois rapazes 

façam o mesmo? (Seffner, 2009). 

 Para possibilitar o reconhecimento e a inclusão de jovens independente de suas 

identidades sexuais e/ou de gênero, torna-se imprescindível a busca de conhecimentos acerca 

da diversidade sexual por parte dos/as profissionais da educação, principalmente dos/as 

educadores/as por meio da sensibilização às temáticas. Assim, a capacitação docente 

possibilita a adoção de medidas interventivas visando desconstruir a homofobia que permeia a 

escola de forma camuflada, mas causa estragos reais na vida de jovens (lésbicas, gays, entre 

outros/as) que, na maioria dos casos, desistem de estudar por se sentirem excluídos/as e 

ridicularizados/as. 

 Para promover a inclusão da diversidade sexual, os/as educadores/as precisam ser 

sensibilizados/as sobre as consequências funestas da segregação e discriminação a fim de 

trabalhar preventivamente para coibi-las. Contudo, para que os/as docentes desconstruam essa 

ideia de que a inclusão é fonte de problemas intermináveis, é necessária a apropriação de 

conhecimentos por meio de estudos, debates e reflexões sobre o atual momento educacional e 

político brasileiro, que possibilitem compreender a riqueza das diversidades na sala de aula, 

nesse caso especialmente da diversidade sexual. Pois, ainda que a maioria concorde com a 

relevância da inclusão e do aprendizado entre os diferentes, alcançar essa finalidade na prática 

exige de todos/as os envolvidos/as no processo educacional, sobretudo dos/as educadores/as, 

enorme esforço e disposição para desenvolver e manter um trabalho que permita a superação 

de preconceitos, o reconhecimento  e acolhimento das diversidades (Seffner, 2009). 



55 
 

 Para a maioria dos/as educadores/as é uma tarefa bastante complicada compreender 

que as identidades sexuais e de gênero se multiplicaram e a existência de sujeitos que 

inscrevem e misturam em seus corpos marcas da feminilidade e da masculinidade, sujeitos 

que aspiram à ambivalência e a ambiguidade e, assim, transpõem as fronteiras da 

heteronormatividade. Pois, se já eram frequentes as dificuldades com relação à 

homossexualidade, elas parecem se complicar ainda mais com a maior visibilidade das 

múltiplas formas de vivenciar as sexualidades e os gêneros. Portanto, ainda que a esfera 

educacional proclame ideias de integração e inclusão da diversidade sexual, é necessário ir 

além e reconhecer as diferenças e não simplesmente procurar tolerá-las e/ou ajustá-las aos 

padrões sociais impostos (Louro, 2010). Visto que, a grande questão que perpassa o âmbito 

escolar é: “[...] O que fazer com quem quer viver como diferente?” (Louro, 2010, p.149). 

Entretanto, Louro (2010) elucida que os/as educadores/as foram preparados/as para 

lidar com as normas, certezas, definições de certo ou errado, de permitido e não permitido, ou 

seja, na maioria dos casos, os modelos e dicotomias marcaram sua formação e prática 

profissional. Contudo, na atualidade, as certezas deslizam e escapam e as verdades são 

múltiplas, isto é, hoje mais do que nunca é indubitável que não existe um padrão para viver a 

sexualidade, o que existe é uma multiplicidade legítima de sexualidades. No entanto, o modo 

como educadores/as, assim como os pais e as mães, outros indivíduos e/ou grupos sociais, 

vêm lidando com todas essas instabilidades e mudanças vão desde a perplexidade à negação, 

da tentativa arbitrária de “correção” ao acolhimento e preocupação com os desafios que terão 

que enfrentar. Contudo, cabe destacar que nem todas as pessoas (docentes, pais e mães) se 

mostram insensíveis ou contrários às mudanças, dessa forma, as tentativas ou estratégias para 

lidar com sujeitos ou situações antes impensados começam a ser desenvolvidas (no âmbito 

escolar e na sociedade em geral). 
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Não é por acaso que crianças, jovens e adultos/as, de variadas maneiras, sofrem 

constantemente com ofensas, constrangimentos, tratamentos preconceituosos, medidas 

discriminatórias, agressões físicas ou verbais, por serem identificados com lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, ou seja, por serem vistos como não heterossexuais. Esses 

sujeitos, antes de reconhecerem suas identidades sexuais e de gênero ou nem mesmo sabendo 

o que isso significa, estão na mira de uma pedagogia da sexualidade que é traduzida em uma 

“pedagogia do insulto”. Esta é veiculada por meio de brincadeiras, jogos, piadas, apelidos 

pejorativos, humilhações, escárnios, ameaças, mecanismos que têm o poder de silenciamento, 

dominação simbólica, objetivação, normalização, marginalização e exclusão da diversidade 

sexual no espaço escolar, onde deveria ser vista como uma forma de reafirmar a pluralidade 

democrática (Louro, 2000; Prado & Junqueira, 2011). 

Devido à dificuldade que a maioria dos/as docentes tem em compreender e lidar com a 

diversidade sexual na escola, ao invés de acolher os/as alunos/as com distintas identidades 

sexuais e discutirem questões relativas a essa temática, acabam ignorando-os/as, como se o 

silenciamento os/as fizesse deixar de existir.  

Para Louro (1997) esse ocultamento e/ou negação dos indivíduos com distintas 

identidades sexuais representa uma forma que a escola encontra para preservar o padrão 

heteronormativo, evitando que os/as alunos/as enquadrados/as na “norma” possam transgredi-

la ao adquirir conhecimentos acerca da diversidade sexual. Assim, a ignorância é tida como 

um modo de manter os valores ou comportamentos histórica e socioculturalmente impostos. 

Essa negação das identidades sexuais e de gênero no ambiente escolar carrega graves 

consequências para jovens gays e lésbicas (ou outros indivíduos fora dos estereótipos de 

gênero) que sofrem “gozações”, insultos, humilhações e exclusões (na sala de aula, nos 

recreios, nos jogos), e acabam internalizando tais arbitrariedades e sentindo-se desviantes, 

ridículos e indesejados.   
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A invisibilização da diversidade sexual é recorrente nas escolas e nos instrumentos 

pedagógicos e, subestimam-se os efeitos danosos (tanto físicos quanto psicológicos) que a 

homofobia causa às crianças e adolescentes, que são julgadas e discriminadas por meio dos 

estereótipos de gênero construídos socialmente. Ainda que não se possa determinar, a 

princípio, a identidade sexual de uma pessoa, as práticas homofóbicas são engendradas por 

arbitrárias distinções entre o que significa ser heterossexual ou não (ou o que caracteriza o 

masculino e o feminino). Muitos adolescentes que começam a sentir desejo por indivíduos do 

mesmo sexo passam por constrangimentos e acabam acumulando dúvidas e omitindo seus 

sentimentos, pois, em geral, não encontram na família, nem na escola ou no/a professor/a uma 

referência para compartilhar seus questionamentos e angústias acerca da sexualidade. Assim, 

essa autonegação e impedimento da vivência plena da sexualidade causam graves 

consequências para a saúde dos/as jovens (Lionço & Diniz, 2009a). 

Parafraseando Foucault (1999), o discurso (acerca da diversidade sexual, nesse caso) 

produz, reitera e transporta poder, mas também o enfraquece, exibe e permite contê-lo. Em 

contraponto, esse silenciamento e sigilo em torno da sexualidade, ao mesmo tempo em que 

dão abrigo ao poder e fixam suas interdições, também podem ser usados para escondê-lo e 

ocasionar tolerâncias obscuras em relação aos sujeitos “dominados” ou minorias sexuais.  

  Precisa-se tomar cuidado com essa ideia disseminada por pessoas que utilizam 

discursos moralistas do “politicamente correto” e deixam transparecer uma concepção 

simplista de que respeitar o “outro” (nesse caso a diversidade sexual) seria um gesto 

humanitário, expressão de gentileza e magnitude. Porém, essa benevolente “tolerância” é 

capaz de deixar ilesas as hierarquias, as relações de poder e a heteronormatividade, e até 

reforçá-las sob a máscara de compaixão e respeito pelos “diferentes”. Algumas pessoas para 

camuflarem os distintos graus de preconceitos adotam uma postura de tolerância, respeito e 

compaixão em relação aos “diferentes” como se estes precisassem receber uma autorização 



58 
 

para existir. Assim, vão sendo construídas, sobretudo na escola, as delimitações entre 

“tolerantes” e “tolerados” que se traduzem em relações de poder e sistemas sofisticados de 

hierarquização que envolvem “dominados” e “dominantes” (Prado & Junqueira, 2011). 

É necessário lembrar que o poder e as instituições (inclusive, a escola) funcionam 

produtivamente em termos de interdições e de estímulos relativos à diversidade sexual, assim 

para a desestabilização da homofobia é indispensável o envolvimento de autoridades, 

profissionais da educação, membros da comunidade escolar e da sociedade em geral. Pois, a 

repressão sexual (como prática institucional, da qual a homofobia representa uma de suas 

expressões, embora a transcenda) atua não só pelo conjunto explícito de censuras, interdições, 

negações e exclusões, mas se efetiva, principalmente, por meio de ideias, discursos, 

representações, práticas e instituições que definem e regulam o “permitido”, diferenciando o 

dizível do indizível, o legítimo do ilegítimo, demarcando, construindo e hierarquizando 

campos (Junqueira, 2009a). 

Nas palavras de Foucault (1999), as instituições escolares (assim como outras, 

inclusive a família) com sua multiplicidade de indivíduos, hierarquias, organizações especiais 

e sistema de fiscalização, constituem um espaço onde o jogo dos poderes e prazeres são 

estabelecidos e distribuídos. Todavia, a escola também representa uma região de elevada 

saturação sexual com ambientes e ritos privilegiados, como a sala de aula. Nesse rumo,  

[...] relações de poder não se encontram em posição de exterioridade 

com respeito a outros tipos de relações (processos econômicos, 

relações de conhecimento, relações sexuais), mas lhes são imanentes; 

são os efeitos imediatos das partilhas, desigualdades e desequilíbrios 

que se produzem nas mesmas e, reciprocamente, são as condições 

internas dessas diferenciações; as relações de poder não estão em 

posição de superestrutura, com um simples papel de proibição ou de 
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recondução; possuem, lá onde atuam, um papel diretamente produtor” 

(Foucault, 1999, p.90) 

Tanto na escola como em outras instituições sociais, antes mesmo de falar em respeito 

às diferenças, é preciso questionar os processos institucionais por meio dos quais elas são 

produzidas, nomeadas, desvalorizadas e marginalizadas. Pode-se discutir as normas, rotinas, 

culturas, processos de hierarquização e relações de poder que são (re)produzidas nas 

instituições e servem para legitimar preconceitos e discriminações contra a diversidade. 

Então, não basta somente falar em respeito, é fundamental questionar os mecanismos 

produtores das diferenças, procurar desestabilizar os processos que levam à opressão e 

marginalização dos “diferentes”, bem como promover ações que possibilitem o 

reconhecimento, a garantia da igualdade, liberdade e democratização de toda diversidade que 

existe nas sociedades, seja sexual, étnico-racial, de classe social, entre outras (Prado & 

Junqueira, 2011). 

É notável que a homofobia institucional precisa ser problematizada e desconstruída 

por meio de ações pedagógicas e socioeducativas que criem oportunidades para parcerias 

entre membros de distintas instâncias sociais, sobretudo a escola, e grupos LGBT. Tais ações 

podem possibilitar o reconhecimento e a inclusão da diversidade sexual em instituições 

sociais (como a família, a escola e a igreja) que, em muitos casos, acabam reproduzindo o 

modelo heteronormativo e reforçando os pré-julgamentos acerca das diferenças (Brasil, 2012; 

Prado & Junqueira, 2011). 

  É sinalizado por Prado e Junqueira (2011) que quando se pensa em difusão de 

representações homofóbicas, a primeira instituição a ser julgada e condenada é a igreja, 

justamente pela imposição de diversos dogmas que influenciam e reforçam os preconceitos e 

discriminações contra a diversidade sexual. Assim, não se pode negar que há razões de sobra 

para apontar a igreja como uma das principais instituições responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela proliferação das práticas homofóbicas. No entanto, entre as várias 
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instituições que reiteram as práticas discriminatórias, “[...] um dos lócus privilegiados de 

(re)produção e disseminação e, ao mesmo tempo, de enfrentamento e desestabilização da 

homofobia é a escola” (Prado & Junqueira, 2011, p. 59). 

Louro (2000) afirma que diversas instâncias sociais, inclusive a escola, atuam 

fortemente no âmbito da sexualidade, no sentido de delimitar um modo generalizado e 

naturalizado de viver a sexualidade, tornando-se uma referência um padrão a ser seguido por 

todos os indivíduos. Isso acaba reforçando a visão de que a heterossexualidade é o padrão 

universal, normal e “natural”. E assim, é deduzido erroneamente que as outras identidades 

sexuais e de gênero são anormais e antinaturais, pois, muitos acreditam que todos os 

indivíduos possuem uma tendência inata para ter relações afetivo-sexuais com alguém do 

sexo oposto. Contudo, é intrigante como essa tendência inata e natural é alvo de tanto 

investimento e de uma contínua e intensa vigilância. 

Em contraponto, adverte-se que as distintas identidades sexuais e de gênero dos 

indivíduos (homossexuais masculinos e femininos, bissexuais, travestis e transexuais) não 

devem ser concebidas como inatas, visto que, envolvem um processo de construção pessoal, 

influenciado tanto pelo ambiente familiar, social e cultural quanto pelos fatores biológicos 

(Figueiró, 2007).  

Ao apontar a construção histórica e sociocultural das identidades sexuais e de gênero, 

os/as educadores/as podem auxiliar os/as discentes a descobrir os limites e possibilidades 

impostos a cada indivíduo quando se submete aos estereótipos, que acabam ocasionando 

preconceitos e discriminações contra os sujeitos que não se enquadram no modelo 

heteronormativo (Dinis, 2008). 

  A homofobia manifesta-se nas escolas devido à presença marcante e insistente da 

heteronormatividade, assim os preconceitos e discriminações contra a diversidade sexual não 

ocorrem de maneira fortuita ou isolada nas instituições, e muito menos a homofobia não é 
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algo externo que adentra a escola. Em vez disso a escola consente e cultiva as variadas 

práticas de violências psicológicas e físicas que caracterizam a homofobia, assim não apenas 

repercute o que se produz fora dela, mas contribui de forma específica para a atualização e 

enraizamento (Junqueira, 2009a; Louro, 2000; Prado & Junqueira, 2011). 

Nesse quadro, a homofobia se manifesta na instituição escolar, por meio de agressões 

verbais e/ou físicas aos indivíduos que não se enquadram no padrão heteronormativo. No 

âmbito educacional, o termo bullying tem sido empregado para nomear as violências que 

os/as alunos/as sofrem no espaço escolar, bem como, o termo bullying homofóbico refere-se, 

de forma específica, as violências (preconceitos, discriminações, exclusões, agressões verbais 

e/ou físicas) sofridas por discentes lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. (Dinis, 

2011). 

  A instituição escolar contribui para a manutenção e desenvolvimento dos processos de 

normalização heterorreguladora dos corpos e de marginalização de indivíduos, saberes e 

práticas que destoam da heteronormatividade. Com isso, a homofobia se instala nesse 

ambiente, de forma camuflada, e causa sérias consequências na vida de jovens. Na escola, a 

homofobia pode ser encontrada em diferentes graus e ocasiões, seja no livro didático, nos 

conteúdos que reforçam o padrão heteronormativo, nas concepções de currículo, nas relações 

pedagógicas normalizadoras. São inúmeros os casos que ilustram a presença da homofobia na 

escola, a saber, os insultos e zombarias com “os diferentes” do padrão heterossexual causam 

brigas nos intervalos. Nas reuniões de pais e mestres costumam-se proferir discursos 

normalizadores e nas salas dos/as docentes, muitas conversas giram em torno daquele aluno/a 

que é “diferente” por estar sempre com as meninas ou simplesmente por não gostar de 

futebol. Na sala de aula, as práticas homofóbicas sutis são reiteradas por muitos/as 

educadores/as, quando se recusam a chamar um/a estudante travesti pelo seu nome social 

estão ensinando e estimulando os demais a adotarem atitudes hostis e excludentes em relação 
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à diversidade sexual no seio da instituição escolar. Ou ainda quando participam ou não 

coíbem brincadeiras e piadas que ridicularizam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais e até as utilizam como instrumento didático, pois são tidas como inofensivas, 

mesmo que deixem marcas psicológicas em jovens que acabam se sentindo errados por não se 

enquadrarem nos padrões heterossexuais (Junqueira, 2009a; Prado & Junqueira, 2011). 

O bullying homofóbico manifestado na escola, tem resultado na evasão escolar de 

estudantes que expressam identidades sexuais e de gênero distintas do padrão heterossexual, 

bem como tentativas de suicídio de adolescentes em conflito com sua identidade sexual e/ou 

de gênero, que podem advir dos preconceitos e discriminações sofridos no ambiente escolar. 

Denota-se que os/as jovens travestis e transexuais são os principais alvos do bullying 

homofóbico que leva ao processo evasão escolar, já que dificilmente estes/as alunos/as 

conseguem terminar seus estudos devido às inúmeras violências e discriminações sofridas, 

sendo praticamente obrigados/as a abandonar a escola. Pois, diferente de jovens gays e 

lésbicas, os transgêneros têm mais dificuldade em esconder sua diferença, e assim tornam-se 

alvos mais visíveis dessa violência escolar (Dinis, 2011). 

 É perceptível que os preconceitos, as discriminações e outras formas de violências 

homofóbicas são ainda mais agravantes em relação a travestis e transexuais. Visto que, sem 

poderem se conformar à “pedagogia do armário”, estes indivíduos ficam expostos às piores 

formas de desprezo, abuso e várias práticas violentas. A indiferença geral pode ser uma das 

principais faces da homofobia perpetrada contra os transgêneros, pois além violarem seus 

direitos humanos e sexuais, são privados do acolhimento afetivo, já que na maioria dos casos 

são abandonados por familiares e amigos e são alvos de violência por vizinhos, conhecidos, 

desconhecidos e instituições (inclusive a escola). Na escola, travestis e transexuais já 

fragilizados emocionalmente pela rejeição da família (em muitos casos) têm que encontrar 

forças para lidar com o estigma e discriminação sistemática e ostensiva. São expostos a 
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experiências de chacotas e humilhações ou contínuos processos de exclusão que vão se 

fortalecendo na ausência de ações que combatam o estigma e o preconceito, por isso cada vez 

mais os/as travestis e transexuais abandonam os estudos e ficam reclusos a ambientes 

privados (Prado & Junqueira, 2011). 

Evidencia-se que uma das consequências da homofobia é o isolamento social, pois a  

exclusão do grupo escolar e a impossibilidade de partilhar experiências pode levar ao 

recolhimento, o que compromete umas das principais metas educacionais que deve ser a 

promoção da convivência democrática. Quando se trata do convívio com travestis e 

transexuais no espaço escolar, a situação é ainda mais alarmante. Visto que, esses grupos são 

especialmente vulneráveis à exclusão e/ou a opressão de oportunistas, já que muitas vezes não 

contam com o apoio da família, e a escola se exime da responsabilidade de adotar meios para 

promover a inclusão social, o acolhimento e a convivência igualitária com toda forma de 

diversidade. Então, essa exclusão familiar e escolar pode acabar levando ao abandono dos 

estudos e a entrada na prostituição, o que é usado para reforçar os estereótipos que os 

estigmatizam, mas na verdade são decorrentes da falta de oportunidades e da marginalização 

social (Lionço & Diniz, 2009a). 

  É necessário se atentar constantemente que a homofobia, em qualquer circunstância, 

constitui um instrumento de sofrimento e injustiça, ameaça contínua de subalternização. Em 

consequência, lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros inseridos/as em um cenário de 

estresse, intimidação, assédio, não acolhimento e desqualificação permanentes podem se 

sentir obrigados/as a terem desempenhos (na família, na escola, no trabalho, etc.) 

irrepreensíveis ou acima da média para escaparem das perseguições (Prado & Junqueira, 

2011). E quando não suportam tamanhas exigências de si mesmo e dos outros acabam 

desistindo e sentindo-se até culpados pela não aceitação da sociedade. 
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  A escola ao reiterar a heteronormatividade em suas atividades didáticas rotineiras nega 

a possibilidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou mesmo jovens com 

identidades de gênero destoantes do modelo heterossexual, vivenciarem de modo pleno o 

período de descobertas fascinantes. Em contrapartida, a escola pode adotar medidas para 

orientar os/as estudantes a relacionarem-se afetiva e sexualmente de modo responsável e livre 

de “fantasmas medievais” a persegui-lo/a. Porém, ao invés de fornecer conhecimentos e 

subsídios para que vivenciem suas sexualidades de forma plena e responsável, os 

relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo são omitidos ou negados pela instituição 

escolar. Isso serve de alerta para a necessidade de que os/as educadores/as e estudantes tomem 

a frente nessa luta pelo reconhecimento e inclusão da diversidade sexual no âmbito escolar (e 

em toda sociedade) e busquem possibilitar o investimento em uma revisão do currículo e das 

relações escolares, privilegiando a igualdade de expressões de gênero e a garantia das 

vivências plenas das sexualidades (Louro, 2000; Ramires, 2011). 

Diante desse cenário de exclusão, entende-se que as temáticas da diversidade sexual e 

de gênero precisam ser incluídas no currículo de formação de novos/as educadores/as para 

que possam futuramente desenvolver estratégias de resistência ao currículo heteronormativo. 

Visto que, os/as docentes necessitam ser encorajados/as a desempenharem seu papel no 

combate à homofobia e todas as formas de preconceitos e discriminações que permeiam o 

espaço escolar, já que a escola deve ser também um ambiente de formação de cidadania e de 

reafirmação dos direitos humanos. Assim, os/as educadores/as podem contribuir com a 

desconstrução das práticas homofóbicas, o que significa trocar a omissão e o silenciamento 

que servem somente para compactuar com a violência exercida contra estudantes lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais por ações pedagógicas que visem garantir a acolhida 

da diversidade sexual no ambiente escolar (Dinis, 2011). 
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 Desse modo, é legítima a imprescindibilidade da abordagem da diversidade sexual na 

escola, porque assim os/as educadores/as podem refletir, informar e orientar, não apenas os/as 

educandos/as, mas também toda a comunidade escolar sobre valores éticos fundamentais, 

como o respeito e o exercício pleno da cidadania. E, principalmente, para impedir que a 

escola continue (re)produzindo a cultura homofóbica e os padrões impostos pela sociedade, 

que intensificam a exclusão dos indivíduos que possuem comportamentos diferentes do 

padrão sociocultural hegemônico (Kamel & Pimenta, 2008). 

 O caminho para o enfrentamento da homofobia no ambiente escolar (e na sociedade de 

um modo geral) é, sem dúvida, a construção de uma cultura pautada no reconhecimento 

radical, ético, emancipatório e insurgente da pluralidade de manifestações humanas e na 

valorização da diversidade sexual. Contudo, isso depende, em grande parte, das distintas 

compreensões acerca do papel da educação e dos possíveis significados que envolvem a 

educação para a diversidade (Junqueira, 2009c).  

Dessa forma, “[...] A primeira tarefa pedagógica seria, então, questionar essa ordem 

heterossexista e tornar evidente que a hierarquia de sexualidades é tão insustentável quanto à 

de raças ou de sexos.” (Borrilo, 2009, p.43). Pois, a violência e a discriminação contra a 

diversidade sexual ocorrem frequentemente diante de uma população insensível e indiferente 

ao problema, que não reconhece, muito menos aceita e respeita os indivíduos que destoam do 

padrão heteronormativo e que estão presentes na instituição escolar. Em consonância, 

diariamente recebe-se a informação de que inúmeros gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 

transexuais e/ou indivíduos que fogem aos padrões do seu gênero vivem com medo de 

sofrerem agressões decorrentes de suas identidades sexuais e/ou de gênero. Ainda que no 

espaço escolar seja mais frequente a ocorrência de exclusões, piadas ou insultos contra esses 

sujeitos, o papel de seus membros, principalmente dos/as educadores/as consiste em não 

banalizar tal forma de agressão. Visto que, cabe aos docentes questionar essa forma de 
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violência simbólica que é disseminadora do ódio contra aqueles que fogem à norma 

heterossexual, pois cada insulto proferido lembra a todos/as da existência de uma ordem 

sexual vigente e sua hierarquia (Borrilo, 2009). 

Por conseguinte, é fundamental que os/as educadores/as sejam preparados/as para 

analisar com os/as educandos/as os significados, atribuições de gênero, sexualidades 

dominantes e excludentes, nomeando os sentimentos e desejos de todos os sujeitos que 

permeiam a escola como uma forma de inclusão e possibilidade de proteção contra 

discriminações. Ou seja, é imprescindível reconhecer que jovens lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros estão inseridos/as nesse ambiente de estudo e precisam aprender também sobre 

si mesmos/as e sobre seus direitos. Porém, para que as questões pertinentes à diversidade 

sexual possam ser discutidas é essencial conferir a tais indivíduos o direito de serem ouvidos, 

de poderem expor suas dúvidas, questionamentos, incertezas, conflitos internos ou externos, 

alegrias, surpresas, os encontros, as aceitações ou violências (Cavaleiro, 2009). 

Além disso, para que essa temática seja abordada de modo significativo na escola é 

necessário que haja planejamento e que os/as educadores/as estejam aptos/as e capacitados/as 

para discutir o tema em suas disciplinas e/ou na forma de projetos interdisciplinares. Ou seja, 

os/as professores/as que se interessarem pelo tema podem buscar formação e materiais para 

abordar as questões sexuais na sala de aula de forma coerente e que contribua efetivamente 

com a desconstrução de preconceitos que ocasionam diversas práticas homofóbicas (Seffner, 

2009). 

É corroborado por Rios (2009) que a criação de cursos de formação docente e a 

adoção de parâmetros curriculares que se atentem para as diversas expressões da sexualidade 

no espaço escolar podem promover mudanças institucionais significativas. Pois, a criação, o 

desenvolvimento e a manutenção de diretrizes que reconheçam a diversidade sexual nas 

instituições sociais, inclusive na escola, de forma indubitável, possibilitam a superação de 
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preconceitos e discriminações historicamente consolidados e que são reforçados por 

organizações tradicionais associadas ao controle e à repressão de minorias. 

Uma das possibilidades de combater a homofobia nas escolas consiste na promoção 

efetiva de um espaço para a crítica, reflexão e reconsideração contínua e permanente do 

trabalho dos indivíduos e da sociedade sobre si mesmos. Encontra-se aí uma das 

responsabilidades dos membros do universo educacional, que produzem informações e 

conhecimentos e podem possibilitar a compreensão de que os sujeitos, as sexualidades, as 

representações, os padrões culturais, as relações humanas, as subjetividades e as 

configurações identitárias não constituem realidades imutáveis, mas construções dinâmicas 

(Junqueira, 2009c), portanto não existem justificativas plausíveis para negar ou discriminar a 

diversidade sexual. 

Logo, enfatiza-se que a escola possui um papel bastante relevante na luta contra a 

intolerância e a discriminação das minorias sexuais, portanto, uma de suas funções no 

combate a homofobia é propagar o entendimento de que lésbicas, gays, bissexuais e 

transgêneros devem dispor de direitos iguais aos dos indivíduos heterossexuais. Para tanto, 

faz-se necessário uma significativa inclusão da ideia de diversidade sexual, bem como da 

relevância dos valores de igualdade e não discriminação contra os grupos LGBT, nos cursos, 

apostilas e na formação de profissionais que lidam com determinados aspectos da vida 

privada dos/as cidadãos/ãs, sobretudo quando se trata das sexualidades. Pois, sabe-se que 

durante bastante tempo (e até no presente), a polícia, os juízes, os médicos, os psiquiatras, 

entre outros profissionais, participaram ativamente da repressão à diversidade sexual, com 

efeito, é conveniente desenvolver ações pedagógicas que possibilitem o reconhecimento 

desses indivíduos e sua efetiva inclusão nas diversas instâncias sociais (Borrilo, 2009). 

Nesse contexto, ressalta-se que para subverter a homofobia (e outras formas de 

preconceitos e discriminações) num ambiente permeado por relações de poder como é a 
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escola, é preciso desenvolver um trabalho que inclua pedagogias, posturas e arranjos 

institucionais eficientes que permitam abalar as estruturas e mecanismos de (re)produção das 

desigualdades e das relações e poder. Portanto, esse trabalho precisa ser fundamentado na 

problematização e na busca por alternativas às estratégias de invenção e fomento de vínculos 

identitários baseados em vitimismos, ressentimentos e ódios advindos de representações 

narcisistas. Levar em consideração a importância da alteridade e a necessidade da ampliação 

de alianças com os “diferentes” invisibilizados e com os grupos externos pode ser um meio 

eficaz para desestabilizar as relações de poder que legitimam as práticas homofóbicas 

(Junqueira, 2009a). 

A escola precisa promover ações que criem um ambiente de inclusão e valorização das 

diferenças, onde as questões sexuais possam ser discutidas e a diversidade sexual encontre 

espaço e seja reconhecida. Ademais, ao considerar que a escola é laica, o que as religiões 

impõem acerca da sexualidade humana deve permanecer fora do âmbito escolar, visto que as 

regras da escola precisam ser democráticas, pluralistas e não baseadas em padrões moralistas. 

Bem como, as questões relativas à inclusão da diversidade sexual (e outras) devem constar 

nos documentos oficiais da escola (Projeto Político Pedagógico/PPP, Regimento Escolar, 

entre outros) para que a sexualidade seja abordada de forma clara e plural, sem velações e 

imposições. A criação de parcerias com ONGs, instituições de saúde, outras escolas, 

movimentos sociais pode ser uma ação relevante para o reconhecimento e inclusão da 

diversidade sexual, pois permite a criação de objetivos comuns e abordagens das questões 

sexuais em parceria com os/as educadores/as. Além disso, é necessária a parceria entre 

escolas (com o acompanhamento dos/as educadores/as) e movimentos sociais, como os/as 

militantes LGBT que também precisam conhecer o ambiente escolar e expor suas propostas, 

visando incentivar o desenvolvimento de projetos, oficinas ou grupos de discussão acerca da 

diversidade sexual e do combate à homofobia (Seffner, 2009). 
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Visto que, em geral os atos de violência física que podem levar até a morte dessas 

minorias sociais, começam com os preconceitos e discriminações “sutis”, que passam 

despercebidas ou são negligenciados por educadores/as e outros membros da escola.  

 A partir de outro olhar, que valorize a diversidade, a escola pode ser pensada como um 

meio fundamental de acesso à igualdade de direitos (Nardi, 2010). Numa sociedade tida como 

democrática, mas que na prática o que prevalece é a perpetração de preconceitos e 

discriminações contra os indivíduos que diferem das normas sociais. Isso é vislumbrado 

contínua e permanentemente nas escolas onde, principalmente a diversidade sexual urge por 

ser acolhida, contudo para tanto são imprescindíveis ações interventivas que promovam a 

desestabilização e desconstrução das práticas homofóbicas.  

  Nesse ponto, é viável destacar algumas produções científicas acerca da diversidade 

sexual e homofobia no Brasil, que podem fornecer aportes para a criação de medidas públicas 

favoráveis ao reconhecimento da diversidade (sexual) e efetivas no combate à homofobia.  

  

1.5. Produções científicas acerca da diversidade sexual e homofobia  

  

 A homofobia, apesar de ser presença marcante na sociedade e nas escolas brasileiras, 

constitui um tipo de violência pouco documentada, visto que, muitas expressões de 

preconceitos e discriminações em torno do sexual, mesmo ocasionando sofrimentos a jovens 

lésbicas, gays, bissexuais, ou transgêneros e outros indivíduos com distintas identidades de 

gênero, tendem a ser naturalizadas, até prestigiadas e não entendidas necessariamente como 

violências (Abramovay, Castro & Silva, 2004). 

Entre as pesquisas realizadas no Brasil acerca da homofobia a de maior impacto foi a 

conduzida pela UNESCO em 13 capitais brasileiras e no Distrito Federal contando com uma 

amostra de 16.422 estudantes, 241 escolas, 4.532 pais e 3.099 educadores/as e funcionários de 
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escolas (Abramovay, Castro & Silva, 2004). Tal pesquisa evidenciou os efeitos da falta de 

formação no campo da sexualidade e a amplitude da rejeição da diversidade sexual no âmbito 

escolar, o que representa a conformidade com o padrão heteronormativo (Abramovay, Castro 

& Silva, 2004; Nardi, 2010). 

Apesar de os resultados da pesquisa da UNESCO não serem homogêneos, já que 

analisou diversas situações acerca da homofobia no Brasil de acordo a região e o sexo do/a 

entrevistado/a, cabe destacar alguns dados alarmantes. Por exemplo, cerca de ¼ dos/as 

estudantes afirmaram que não gostariam de ter um/a colega de turma que fosse homossexual, 

sendo que as capitais com percentuais extremos foram Fortaleza com 31% (112.477 do total) 

e Belém com 23% (43.127 do total). Em contrapartida, a proporção de professores/as que 

disseram não desejar ter homossexuais como alunos/as é bem menor, continuando os 

percentuais extremos em Fortaleza 6,5% e em Belém, 6% (Abramovay, Castro & Silva, 

2004). 

 Esses dados evidenciam que a maioria dos/as educadores/as costuma omitir que 

sentem preconceitos e cometem discriminações contra a diversidade sexual que permeia a 

escola (e toda a sociedade). É relatado por Abramovay, Castro e Silva (2004) que alguns/mas 

docentes até reconhecem a existência de preconceitos e discriminações na escola contra a 

diversidade sexual, porém afirmam que isso só ocorre nas relações entre discentes, negando a 

vigência dessas atitudes nas interações entre educadores/as e alunos/as. Em contradição, 

segundo essa pesquisa vários estudantes notificam casos de discriminação explícita dos/as 

docentes em relação a alunos/as homossexuais.  

 Outro fator relevante que foi destacado na pesquisa da UNESCO é que alguns/mas 

educadores/as “[...] desempenham uma não assumida conivência com discriminações e 

preconceitos em relação a homossexuais, ao considerar que expressões de conotação negativa 

em relação a esses seriam brincadeiras, coisas sem importância” (Abramovay, Castro & 
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Silva, 2004, p.303). Isso deixa claro que as práticas de homofobia indireta ou “sutil” não são 

consideradas formas de violências, mesmo sendo uma das principais causas do abandono dos 

estudos por jovens lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais ou até alunos/as 

heterossexuais que são identificados/as como homossexuais. 

Outra relevante pesquisa acerca da diversidade sexual e homofobia no Brasil foi a 

coordenada pela Fundação Perseu Abramo (FPA) que envolveu dois diferentes surveys sobre 

as discriminações, preconceitos contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O 

primeiro survey foi uma amostra probabilística com 2014 indivíduos (sobretudo homens e 

mulheres heterossexuais) entrevistados em 150 municípios do país. No segundo survey, foi 

utilizada uma amostra de conveniência que somou 413 entrevistas com lésbicas, gays e 

bissexuais (Venturi & Bokany, 2011). 

Essa pesquisa coordenada pela FPA sobre diversidade sexual e homofobia no Brasil, 

ao investigar as discriminações e preconceitos envolvendo lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais, destacou que são múltiplos os agentes desse tipo de discriminação, pois além de 

desconhecidos também foram mencionados pais e mães, amigos/as, vizinhos, colegas de 

escola ou de trabalho, professores/as, policiais. Com relação aos locais em que a 

discriminação ocorre, os principais foram casa e escola, bem como entre os tipos ou formas 

de violência homofóbica, o que mais apontado foi a “violência psicológica, moral ou verbal” 

marcando as distintas identidades sexuais com injustiças, desonras e humilhações que causam 

sérios traumas na vida de tais sujeitos (Carrara & Lacerda, 2011). 

A pesquisa da FPA revelou um número expressivo de entrevistados/as lésbicas e gays 

que declararam ter sofrido violência psicológica, moral ou verbal seguida de outros tipos de 

violência, logo, é exposto que 52% disseram ter sofrido algum tipo de violência; 42% foram 

tratados/as com ironia ou gozação; 31% foram tratados/as com grosserias ou ofensas e 21% 

estiveram expostos a situações constrangedoras. Com isso, nota-se que violência psicológica 
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ocorre por meio de mecanismos de produção de humilhações, seja a partir da angústia 

internalizada devido às situações de discriminação e exclusão social ou pelos diversos tipos 

de tratamentos preconceituosos (ironias, ofensas, grosserias) que são expressos na forma de 

violências verbal e vexatória (ameaças, situações de constrangimentos públicos). Reforça-se 

que essas discriminações ocorrem em todos os ambientes de sociabilidade dos indivíduos 

LGBT em uma constante da experiência pública e semipública cotidiana, mas os maiores 

índices ocorrem principalmente na família e na escola (Prado & Junqueira, 2011). 

Apesar da ordem heteronormativa da sequência sexo-gênero-sexualidade ocorrer em 

vários espaços sociais e institucionais, a pesquisa da FPA evidencia que a família e a escola 

constituem os piores espaços de discriminação homofóbica. A saber, pessoas identificadas 

como lésbicas e gays que já se sentiram discriminadas por causa da identidade sexual (50% 

do total de respondentes) quando questionadas em que situação sofreram pela primeira vez 

discriminação homofóbica apontam “colegas de escola” (13% do total), seguidos de 

“familiares” (11%) e “pais e mães” (10%) (Prado & Junqueira, 2011).  

Além da homofobia, a pesquisa da FPA aponta que classismo, racismo e sexismo, 

entre outras práticas discriminatórias, não só fazem parte do cotidiano, mas parecem 

movimentar as relações em diversas instituições sociais. Essa pesquisa deixa nítida a 

inexistência de espaços institucionais isentos de homofobia, apesar de seus efeitos na vida dos 

indivíduos que fogem aos padrões heterossexuais, serem banalizados ou negados. É preciso 

perceber que a homofobia não se configura apenas como um elemento intruso que tem 

adentrado os muros das instituições, como a escola, mas além de ter sua entrada geralmente 

franqueada, a homofobia (e outras formas de preconceitos) tende a ser cultivada e consentida 

no interior de muitas instâncias sociais (Prado & Junqueira, 2011). Isso aponta a homofobia 

como um grave problema de ordem pública e que, portanto exige políticas públicas e 

parcerias para combatê-la. 
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Contudo, nessa pesquisa da FPA, quando as pessoas foram questionadas acerca da 

obrigação do poder público em combater a discriminação contra homossexuais, 70% disseram 

que esse problema tem que ser resolvido entre eles/as. O que aponta o não reconhecimento da 

homofobia como um problema público, bem como demonstra a negação ou recusa em 

enxergar homossexuais (e as outras identidades sexuais fora da heteronormatividade) como 

“sujeitos de direito”. Visto que, não são reconhecidos/as como merecedores/as da atenção do 

Estado e são impedidos/as de exercer a cidadania plena, à medida que enfrentam situações de 

opressão e humilhação cotidianas, sistemáticas e institucionalizadas e na maioria dos casos 

não encontram aportes de ordem público e jurídico (Prado & Junqueira, 2011). 

  Ainda na pesquisa da FPA é sinalizado que quando os/as respondentes são 

apresentados a certos perfis de pessoas e o entrevistador solicita que se posicionem quanto a 

seus sentimentos em relação a elas (“indiferença”, “antipatia”, “repulsa/ódio), os índices 

aumentam significativamente em relação às diferentes minorias sexuais. Transexuais e 

travestis são foco da “repulsa/ódio” de, respectivamente, 10% e 9% dos/as entrevistados/as, 

com relação a lésbicas, gays e bissexuais, 8% mantêm os mesmos sentimentos de 

“repulsa/ódio”. A rejeição aumenta quando o sentimento é a “antipatia”, indo para 24% com 

relação a transexuais; 22% para travestis; 20% para lésbicas; 19% para gays e bissexuais 

(Carrara & Lacerda, 2011). 

 Em meio aos resultados de algumas pesquisas, observa-se que a existência de 

preconceitos contra pessoas LGBT no Brasil é algo consensual entre elas, bem como nota-se 

que são poucas as variações segundo sexo/gênero, faixa etária e escolaridade. De toda amostra 

nacional da pesquisa da FPA apenas 5% declararam que o preconceito homofóbico não existe. 

Entre os/as que são alvo de preconceitos (lésbicas, gays e bissexuais) fica ainda mais difícil 

desconhecê-lo, logo somente 2% dos/as entrevistados/as na amostra de convivência 

afirmaram a inexistência de preconceitos (Carrara & Lacerda, 2011). 
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A Fundação Perseu Abramo (FPA) ao decidir investigar a violência homofóbica no 

Brasil escancarou para o país um cenário de intensa opressão a que milhões de pessoas são 

submetidas cotidianamente de forma direta ou indireta. Contudo, mesmo apresentando um 

quadro de opressão, humilhação, silenciamento, marginalização, desigualdades, exclusão e 

outras distintas formas de preconceitos e discriminações que representam a magnitude da 

violência homofóbica na sociedade brasileira, seus dados estatísticos não geram tanta 

comoção social e não desencadeiam junto ao poder público uma efetiva disposição para 

alterar esse cenário. Desse modo, um problema tão grave e que afeta tantos jovens permanece 

praticamente invisível nas diversas instâncias sociais e colocado entre as últimas prioridades 

(Prado & Junqueira, 2011). 

 Diante dos resultados obtidos na pesquisa “Diversidade Sexual e Homofobia no 

Brasil” é visível que na esfera educacional a presença marcante da homofobia causa 

profundos problemas a estudantes LGBT em todo o país. Segundo os dados, a maneira como 

a escola está estruturada e suas práticas pedagógicas e de socialização cotidianas permitem a 

ocorrência de uma série de discriminações diretas ou indiretas devido ao descumprimento das 

normas de gênero e da sexualidade advindas de concepções biologizantes que supõem a 

existência de um padrão de masculinidade e feminilidade baseada na constituição fisiológica-

corporal e/ou genética (Ramires, 2011). 

Desse modo, os resultados das pesquisas da UNESCO e FPA evidenciam que lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais e travestis ou outros indivíduos que diferem dos estereótipos de 

gênero disseminados pela heteronormatividade, sofrem preconceitos e discriminações 

cotidianamente em diversas instituições sociais. Assim, esses dados servem de alerta para a 

urgência no combate à homofobia e outras formas de discriminações, pois todos/as os/as que 

insistem em exibir sua “diferença” no espaço público podem sofrer variadas formas de 

violências. Por conseguinte, além da homofobia, outras violências tais como racismo, 
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sexismo, são recorrentes na sociedade brasileira, inclusive no ambiente escolar, onde deveria 

prevalecer a pluralidade democrática e o reconhecimento de toda forma de diversidade 

(Abramovay, Castro & Silva, 2004; Carrara & Lacerda, 2011). 

Além disso, vale expor que em alguns países, como o Canadá, existe maior 

investimento em políticas públicas e produções científicas que visam o combate à homofobia 

e a inclusão da diversidade sexual. Ainda que Brasil e Canadá sejam países distintos, 

sobretudo do ponto de vista socioeconômico, é relevante sinalizar que essa diferença não 

impede o investimento em políticas públicas que visem o efetivo enfrentamento da homofobia 

e asseguração dos direitos da população LGBT no Brasil, no Canadá ou em todo o mundo. 

  A produção teórica e a atuação política dos/as pesquisadores/as no Canadá procuram 

manter uma integração entre as discussões sobre diversidade sexual com os debates acerca da 

sexualidade e gênero. Em contraponto, no Brasil, a presença dessa integração é bem menor, 

pois muitos dos centros de pesquisa de gênero ainda trabalham sob a antiga visão do conceito 

de dominação masculina, e acabam ignorando a temática diversidade sexual. Embora existam 

algumas associações de estudos e pesquisadores/as, como Guacira Lopes Louro, que foi uma 

das principais articuladoras desta integração nas suas pesquisas sobre história da educação e 

formação de novos/as pesquisadores/as no Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, além de ter contribuído bastante com essa temática com seu 

livro Gênero, sexualidade e educação (Dinis, 2012; Louro, 1997). 

  Contudo, no cenário educacional canadense, a questão das escolas católicas 

financiadas com dinheiro público que proíbem a abordagem da diversidade sexual nessas 

escolas constitui ainda um desafio. Com efeito, apesar da proporção dos empecilhos serem 

distintos em ambos os países, o caminho para o enfrentamento do preconceito e da 

discriminação envolve um embate com o discurso religioso conservador tanto no Brasil 

quanto no Canadá. Entretanto, o pioneirismo do Canadá, ao aprovar direitos civis como o 
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combate à discriminação por identidade sexual e/ou de gênero, o direito a adoção de crianças 

para a população LGBT e o reconhecimento da igualdade no casamento civil contrasta com a 

ausência de leis de proteção a população LGBT no contexto brasileiro. (Dinis, 2012). 

  Porém, salienta-se que mesmo não existindo no Brasil, leis específicas de proteção as 

pessoas LGBT, as universidades e outras instituições de ensino precisam ser encorajadas e 

incentivadas a inserir o tema da diversidade sexual, sexualidade, gênero nos cursos de 

formação docente. Visto que essa dificuldade encontrada na sociedade brasileira, inclusive de 

educadores/as, em falar sobre a diversidade sexual é resultante em grande parte da falta de 

conhecimentos acerca da própria sexualidade, dos preconceitos religiosos e da aceitação 

irracional dos padrões heteronormativos que levam a uma incompreensão e não 

reconhecimento da diversidade sexual (Dinis, 2012). 

 Para desconstruir os preconceitos e discriminações que compõem a homofobia, é 

indubitável que as pesquisas científicas acerca da diversidade sexual e da homofobia 

constituem um caminho promissor. Pois, a informação e o conhecimento acerca dessas 

temáticas, bem como da sexualidade e gênero contribuem com a familiarização “do 

diferente”, e em consequência podem possibilitar a reconstrução das representações sociais, o 

que inclui novas concepções e práticas em favor da diversidade e contra a homofobia e toda 

forma de discriminações. 
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CAPÍTULO 2: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

2.1. A Teoria das Representações Sociais 

 

Nesse estudo adota-se a Teoria das Representações Sociais, na perspectiva formulada 

por Moscovici, como aporte fundamental para compreender as concepções e práticas dos/as 

educadores/as acerca da diversidade sexual e da homofobia na escola. 

 É relatado por Farr (2008) que a era moderna em Psicologia Social teve início após a 

II Guerra Mundial, e a Teoria das Representações Sociais foi originada na Europa com a 

publicação de La Psychanalyse: son image et son public,  um estudo feito por Serge 

Moscovici em 1961. Essa teoria constitui uma forma sociológica de Psicologia Social, pois 

diverge das formas psicológicas que predominam atualmente nos Estados Unidos da América, 

sendo mais identificada com a pesquisa europeia. 

 Denota-se que a Teoria das Representações Sociais vai além dos conceitos que 

constituíram historicamente a Psicologia Social, visto que tal teoria consegue tanto romper 

como reintroduzir questões centrais para a disciplina. Entre estas rupturas, provavelmente, a 

mais relevante refere-se ao individualismo que marcou a disciplina, já que a teoria das 

Representações Sociais considera tanto o indivíduo como o social, bem como busca 

compreender as realidades sociais (Guareschi & Jovchelovitch, 2008). 

 Moscovici (2010) salienta que as representações sociais surgem, não apenas como um 

meio “[...] de compreender um objeto particular, mas também como uma forma em que o 

sujeito (indivíduo ou grupo) adquire uma capacidade de definição, uma função de identidade, 

que é uma das maneiras como as representações expressam um valor simbólico [...]” (p.20-

21). 
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 Ainda é informado por Moscovici (2010) que a Teoria das Representações Sociais 

surgiu a partir do conceito de representações coletivas proposto por Durkheim, porém a 

sociologia concebe “[...] as representações sociais como artifícios explanatórios, irredutíveis a 

qualquer análise posterior. [...] A psicologia social, contudo, estaria e deveria estar pré-

ocupada somente com a estrutura e a dinâmica das representações” (Moscovici, 2010, p.45). 

  Farr (2008) explica que o conceito de representações coletivas formulado por 

Durkheim era mais apropriado para as sociedades menos complexas estudadas por este 

sociólogo. Com efeito, ressalta que Moscovici julgou mais adequado estudar as 

representações sociais, visto que no contexto moderno as sociedades são caracterizadas pelas 

rápidas mudanças socioculturais, políticas e econômicas e pelo pluralismo de sujeitos, 

conhecimentos e/ou crenças. 

 Nesse contexto, Moscovici (2010) explicita que no sentido clássico, as representações 

coletivas se referiam a uma classe geral de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.) e, 

desse modo, constituíam um instrumento explanatório, contudo, atualmente as representações 

sociais são consideradas fenômenos que precisam ser descritos e explicados. Visto que 

constituem fenômenos específicos relacionados com uma forma peculiar de compreender e de 

se comunicar, que é capaz de criar tanto a realidade como o senso comum. Por conseguinte,  

visando enfatizar essa distinção é utilizado, atualmente, o termo “social” ao invés de 

“coletivo”. 

 Em conformidade com Moscovici, Jodelet (1993) designa a Teoria das Representações 

Sociais como um “saber ingênuo” ou “saber do senso comum”, visto que a partir das crenças 

e experiências de grupos sociais pode produzir conhecimentos significativos. Assim, tal teoria 

é considerada um objeto de estudo tão legítimo quanto o saber científico, devido a sua 

relevância na vida social, pois possibilita esclarecimentos acerca dos processos cognitivos e 
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das interações sociais, além de permitir a construção de identidades e a compreensão do 

mundo através do conhecimento e interpretação de diferentes aspectos da realidade cotidiana. 

 Considerando as Representações Sociais como um saber do senso comum, Moscovici 

(2010) sinaliza que existem dois universos: os reificados que são compreendidos pelas 

ciências; e os consensuais que fazem parte das representações sociais. No universo 

consensual, a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e livres, que podem 

falar e representar seu grupo, já no universo reificado, a sociedade é tida como um sistema 

que envolve membros desiguais com diferentes classes e papéis. Assim, enquanto no universo 

consensual o ser humano age e reage individualmente ou em grupos, no universo reificado, as 

entidades são sólidas e invariáveis. 

 Nessa conjuntura, Moscovici (2010) aponta que a maioria das concepções científicas 

(ciência, arte, economia, entre outras), que pertencem aos universos reificados, diverge das 

opiniões, crenças e práticas familiares, pertencentes aos universos consensuais. Em 

consequência, uma das principais finalidades de todas as representações sociais “[...] é tornar 

familiar algo não familiar, ou a própria não familiaridade.” (Moscovici, 2010, p.54). Pois, 

através das representações busca-se permitir aos indivíduos e grupos sociais compreenderem 

objetos, categorias, assuntos, atribuindo-lhes significados que podem ser transformados e 

(des)construídos (Moscovici, 2010). 

 Em consonância, é proferido por Moscovici (2010): 

Quando tudo é dito e feito, as representações que nós fabricamos – 

duma teoria científica, de uma nação, de um objeto, etc. – são sempre 

o resultado de um esforço constante de tornar comum e real algo que é 

incomum (não familiar), ou que nos dá um sentido de não 

familiaridade. E através dela nós superamos o problema e o 

integramos em nosso mundo mental e físico, que é, com isso, 

enriquecido e transformado. [...] (p.58) 
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 Menin e Shimizu (2005) destacam que as representações possibilitam que algo ausente 

torne-se presente na mente, nas relações e nos intercâmbios sociais. Portanto, em termos 

simbólicos, as representações sociais por meio de crenças, opiniões e imagens tornam 

acessível, algo que era desconhecido. 

 Para Moscovici (2010), as representações sociais “[...] restauram a consciência 

coletiva e lhe dão forma, explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se 

tornam acessíveis a qualquer um e coincidem com nossos interesses imediatos. [...]” (p.52). 

Tais representações são o resultado da interação e comunicação que as tornam meios de re-

criar a realidade, pois a partir da comunicação, os indivíduos e os grupos dão uma realidade 

física a ideias e imagens (Moscovici, 2010). Nessa acepção, para Jovchelovitch (2004) a 

representação social possui um trabalho comunicativo que produz símbolos cuja força reside 

na capacidade de significação, ou seja, de dar sentido a algo. Com efeito, a representação 

possui um trabalho de deslocamento simbólico, ou seja, trabalha colocando algo no lugar de 

algo, e este deslocamento de objetos e pessoas permite que todos tenham uma nova 

configuração, constituindo a essência da ordem simbólica. 

Moscovici (2010) explana que transformar palavras, categorias, assuntos, ideias ou   

mesmo seres e objetos não familiares em algo significativo, usual, próximo, atual e familiar, 

realmente não é uma tarefa fácil, por isso destacou a necessidade de colocar em prática dois 

mecanismos das representações sociais.  

 O primeiro mecanismo é a ancoragem, que como o próprio nome sugere, busca 

ancorar ou relacionar ideias estranhas a imagens e categorias comuns, isto é, procura-se 

inseri-las em um contexto familiar. Esse mecanismo tenta classificar e dar nome a alguma 

coisa, incluí-la em uma categoria ou ideia que seja comum a nossa realidade, que faça parte 

do nosso sistema particular de categorias, ideias, objetos ou seres. Então, nesse processo de 
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ancoragem, as coisas são nomeadas e classificadas, deixando de serem estranhas e tornando-

se reconhecidas com significados atribuídos (Moscovici, 2010). 

 Nesse viés, elucida-se que: “[...] Ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato 

perturbador, para dotá-lo de uma genealogia e para incluí-lo em um complexo de palavras 

específicas, para localizá-lo, de fato, na matriz de identidade de nossa cultura” (Moscovici, 

2010, p.66). 

 O segundo mecanismo descrito por Moscovici (2010) é a objetivação, que significa 

“[...] transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo 

que exista no mundo físico. [...]” (p.61). Além disso, é dito que a “objetivação une a ideia de 

não familiaridade com a de realidade, torna-se a verdadeira essência da realidade. Percebida 

primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação aparece, 

então, diante de nossos olhos, física e acessível. [...]” (Moscovici, 2010, p.71). 

 Portanto, Moscovici (2010) enfatiza que os processos de ancoragem e objetivação 

“[...] transformam o não familiar em familiar, primeiramente transferindo-o a nossa própria 

esfera particular, onde nós somos capazes de compará-lo e interpretá-lo; e depois, 

reproduzindo-o entre as coisas que nós podemos ver e tocar, e, consequentemente, controlar. 

[...]” (p.61) 

 Jodelet (1993) acrescenta que a ancoragem permite que a representação seja criada, 

pois constrói uma rede de significados que dão coerência e aproximação com valores sociais. 

Já a objetivação permite que algo abstrato seja naturalizado e passe a ser integrado a 

realidades concretas que pode ser compreensível e utilizável na ação sobre os outros e o 

mundo. Com efeito, salienta-se que: 

Esses processos geradores e funcionais, socialmente marcados, nos 

permitem a abordagem das representações em diferentes níveis de 

complexidade. Desde a palavra até a teoria que serve de versão do 

real; desde os conceitos, categorias, até as operações de pensamento 
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que os ligam e à lógica natural característica de um pensamento 

orientado para a comunicação e a ação. Eles permitem, igualmente, 

considerar o caráter simultâneo de concreto e abstrato das 

representações e de seus elementos, os quais têm um estatuto misto de 

percepto e conceito. Estatuto igualmente ligado ao fato de que o 

pensamento social remete aos eventos concretos da prática social e 

deve, para ser comunicado, permanecer vivo na sociedade, ser um 

pensamento em imagem [...] (Jodelet, 1993, p.59). 

 Vale reforçar que a Teoria das Representações Sociais envolve uma relação entre o 

individual e o coletivo, e a estrutura e o processo. Pois, essa teoria engloba processos que 

possibilitam uma mudança na organização dos saberes para que haja a passagem da teoria 

científica à sua representação social, (re)produzida coletivamente (Chaves & Silva, 2011).  

Para tanto, precisa ocorrer “[...] uma transposição de conceitos e teorias para o plano do saber 

imediato e permutável, respondendo justamente à necessidade de adaptar a ciência á 

sociedade e a sociedade à ciência, e ás realidades que ela descobre.” (Chaves & Silva, 2011, 

p.320). 

 Dessa maneira, quando se trata de representações sociais, a análise não se encontra  

somente no sujeito individual, mas nos fenômenos originados a partir de construções da 

realidade social. Portanto, nota-se que não é necessário abandonar o indivíduo, mas a 

perspectiva individualista, ou seja, é preciso reconhecer que a análise das representações 

sociais e dos fenômenos psicossociais deve se atentar para o social enquanto totalidade. E isso 

significa que a dinâmica do social vai além de um agregado de indivíduos, pois envolve um 

consenso e/ou concepções e perspectivas coletivas. Assim, são as variadas mediações sociais 

que produzem as representações sociais (Jovchelovitch, 2008). “[...] Por isso elas são sociais – 

tanto na sua gênese como na sua forma de ser. Elas não teriam qualquer utilidade em um 
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mundo de indivíduos isolados, ou melhor, elas não existiriam. [...]” (Jovchelovitch, 2008, 

p.81). 

 Então, é perceptível que as representações sociais são produzidas a partir das relações 

e mediações sociais, envolvendo seus aspectos dinâmicos e mutáveis, bem como também se 

apoiam no consenso e na memória coletiva, que incluem os aspectos mais estáveis e 

estruturados que foram construídos historicamente e, muitas vezes, precisam ser 

desconstruídos por abrigarem concepções arbitrárias. Logo, a interação entre esses aspectos 

acontece de modo processual e deve ser compreendida a partir de um contexto histórico e 

sociocultural (Chaves & Silva, 2011). 

Por conseguinte, segundo Moscovici (2010) as representações sociais constituem um 

sistema de valores, ideias e práticas que permitem a comunicação e orientam os indivíduos 

em seu mundo social, ou seja, possibilita a compreensão de aspectos sociais, históricos, 

culturais, políticos, entre outros. Desse modo, são concepções e/ou visões acerca de 

determinadas realidades sociais, sejam categorias, assuntos, instituições e/ou estruturas 

sociais, logo permitem dar significado ou interpretar algo relacionado com as realidades 

sociais.  Ademais, é exposto por Moscovici (2010) que a teoria das representações sociais 

toma “[...] como ponto de partida, a diversidade dos indivíduos, atitudes e fenômenos, em 

toda a sua estranheza e imprevisibilidade [...]” (p.79). 

 Portanto, as representações sociais podem constituir o ponto de partida para o 

reconhecimento da diversidade sexual a partir dos processos de ancoragem e objetivação. 

Visto que, tais processos podem possibilitar a compreensão e a familiarização com essa 

temática, bem como, a desconstrução de crenças e opiniões distorcidas e/ou arbitrárias acerca 

das identidades sexuais e de gênero que enaltecem as práticas homofóbicas. 
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2.1.1. As abordagens da Teoria das Representações Sociais 

 

Embora os principais postulados adotados nesse estudo sejam dos teóricos Moscovici, 

Jodelet e Farr, faz-se necessário também elucidar as principais abordagens das representações 

sociais, pois cada uma pode contribuir de modo significativo para que o objetivo da pesquisa 

seja atingido. 

 Com efeito, são distinguidas três importantes perspectivas teóricas das representações 

sociais. A primeira está centrada nos processos de construção dessas representações sociais. A 

segunda busca descrever sua estrutura interna, enquanto a terceira foca em suas relações com 

as inserções sociais dos indivíduos (Jean-Claude & Moliner, p. 2009). 

 

1ª) A abordagem sociogenética 

 

Refere-se à teoria postulada por Moscovici a partir da obra La psychanalyse, son 

image et son public (1961), que contemplava, principalmente, o conhecimento do “senso 

comum” ou saber ingênuo, assim chamado por ser construído desvinculado do conhecimento 

científico. Nessa perspectiva, as representações incluem as opiniões, crenças, atitudes e 

práticas que constituem um conhecimento produzido e compartilhado socialmente, por um 

grupo de pessoas através da comunicação, acerca de objetos, assuntos que fazem parte de uma 

realidade comum (Jean-Claude & Moliner, 2009; Moscovici, 2010). 

 Vale observar que a teoria das representações sociais proposta por Moscovici engloba 

processos essenciais: a ancoragem que diz respeito ao processo por meio do qual os 

indivíduos escolhem uma referência comum para conseguir apreender o objeto social. Desse 

modo, a escolha de um ponto de ancoragem permite que a representação seja inserida num 

conjunto de conhecimentos e valores preexistentes. Bem como, envolve o processo de 

objetivação no qual os indivíduos buscam reduzir a distância entre o conhecimento do objeto 
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social construído e sua percepção acerca deste objeto. De acordo com esse mecanismo as 

crenças perdem seu estado especulativo, imaginário para adentrar no real, isto é, tenta-se 

transformar a crença ou a opinião em informação (Jean-Claude & Moliner, 2009). 

 

2ª) A abordagem estrutural 

 

 Essa abordagem, diferente da primeira que se interessa por representações em 

construção, concentra-se em representações estabilizadas (Jean-Claude & Moliner, 2009). 

Nesse contexto, as representações sociais possuem dois componentes principais: o núcleo 

central e os elementos periféricos que funcionam como uma entidade, cada um 

desempenhando um papel específico, porém que se complementam (Abric, 1993). 

 Assim, segundo Abric (1993) a organização e o bom funcionamento da teoria das 

representações sociais são determinados por esse sistema duplo. O sistema central, constituído 

pelo núcleo central da representação, caracterizado por ser determinado pelas condições 

históricas, sociológicas e ideológicas, dessa maneira é intensamente marcado pela base 

coletiva compartilhada das representações sociais. Além disso, é estável, coerente, resistente à 

mudança, bem como exerce as funções de ser consensual e de permitir a continuidade e a 

consistência da representação, e em consequência possibilita o alcance e a definição da 

homogeneidade de um grupo social.  Então, pode-se inferir que o sistema central, estando 

alicerçado nos aspectos históricos, é relativamente independente do contexto social e material 

imediatos em que as representações se destacam. 

 Em consonância, o núcleo refere-se ao elemento comum aos membros de um mesmo 

grupo, portanto é nele que reside a origem dos significados que emanam da representação 

social (Jean-Claude & Moliner, 2009). Com efeito,  
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[...] o núcleo pode ser considerado como um ponto comum de 

significação: algo que os indivíduos partilham quanto à significação 

que convém atribuir a um dado objeto. Por isso este núcleo é estável e 

só evolui muito lentamente. De fato, mudanças bruscas do núcleo 

poderiam ter por consequência variações na homogeneidade do grupo 

em relação ao objeto social (Jean-Claude & Moliner, 2009, p.129). 

 O sistema periférico constitui o complemento imprescindível do sistema central, do 

qual é dependente. Se o sistema central é essencialmente normativo, o sistema periférico é 

funcional, o que significa que sem ele a representação não poderia ser enraizada na realidade 

do momento, assim sua primeira função é permitir a concretização do sistema central 

tomando uma posição ou o curso da ação. Nesse viés, diferente do sistema central, o sistema 

periférico é muito mais sensível e determinado pelas características do contexto social 

imediato, portanto constitui a interface entre a realidade concreta e o sistema central. 

 

3ª) A abordagem sociodinâmica 

 

A abordagem em questão destaca que a estrutura das relações sociais determina um 

conjunto de regras, de normas ou de valores, denominado metassistema, que em seguida 

realizam regulações no sistema cognitivo dos indivíduos. Em decorrência do princípio de 

homologia estrutural, os conteúdos e a organização de uma representação social são 

estabelecidos pela posição que os indivíduos ocupam na sociedade. Ou seja, essa perspectiva 

teórica considera que uma representação é estruturada de acordo com os princípios 

organizadores que dependem do metassistema (Jean-Claude & Moliner, 2009). 

  Em síntese, “[...] as representações se constroem em função das inserções sociais dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, elas modulam as relações sociais entre esses mesmos 

indivíduos. [...]” (Doise, 1992; Jean-Claude & Moliner, 2009). 
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 Com relação a essa abordagem Doise (1992) atribui uma grande importância ao 

processo de ancoragem e distingue três formas: a primeira é a ancoragem psicológica que 

incide sobre o envolvimento de valores ou crenças gerais nas relações simbólicas com os 

outros. Embora nem todos compartilhem da mesma forma, tais crenças estão envolvidas em 

uma série de relações e avaliações sociais que determinam variações no nível individual ou 

interpessoal das representações. 

 A segunda é a ancoragem sociológica, a qual envolve a análise de comparações feitas 

entre grupos de indivíduos dependendo das posições que ocupam em um conjunto de relações 

sociais, assim ao menos implicitamente, assume-se que cada inclusão social compartilhada 

com os outros originam experiências específicas que modulam as representações pertinentes 

(Doise, 1992). Supõe-se que a pertença dos indivíduos a um mesmo grupo ocasiona 

experiências e interesses relativamente comuns e, em consequência, opiniões e crenças 

partilhadas, logo as variações observadas nas representações dependem das inserções sociais 

dos indivíduos (Jean-Claude & Moliner, 2009). 

  E a ancoragem psicossociológica engloba a articulação entre os dois outros tipos, ou 

seja, seu estudo é baseado na análise de como os indivíduos são simbolicamente comparados 

com as relações sociais em um determinado campo. Então, as representações dependem tanto 

das peculiaridades dos grupos quanto das relações entre as posições ou categorias sociais, isto 

é considera-se também as interações deste grupo com outros grupos sociais, o que demanda 

estudar a intervenção dos antagonismos e divisões entre grupos na organização e delimitação 

das representações sociais (Doise, 1992). 

 É sobreposto por Jean-Claude e Moliner (2009) que as representações sociais, 

constituindo um conjunto de crenças, de opiniões e práticas partilhado pelos membros de um 

espaço coletivo possibilitaram o desenvolvimento de diversos tipos de perspectivas teóricas, 

tais como as abordagens sociogenética, estrutural e sociodinâmica. Nesse contexto, é 
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compreensível que as representações “desempenham o papel de marcador identitário, 

suscitando tomadas de posição comuns ou divergentes a propósito de um objeto que tem valor 

de aposta” (Jean-Claude & Moliner, 2009, p.140). 

 Destarte, as representações devem ser tratadas como uma forma de pensamento social, 

cuja constituição, propriedades e funções devem ser vinculadas com os processos que afetam 

a vida e a comunicação sociais, com os mecanismos que permitem a determinação da 

identidade e a especificidade dos indivíduos, grupos ou sujeitos sociais, bem como deve 

atentar-se para a energia existente na origem das relações que esses grupos mantêm entre si.  

Então, para colocar em prática tal perspectiva, unindo as abordagens psicológicas e sociais, é 

necessário que as representações sejam empregadas para desvendar contextos sociais reais e, 

assim precisa ser adotado um ponto de vista pluridisciplinar (Jodelet, 2005). 

 As representações sociais constituem um saber bastante amplo e, portanto podem 

adentrar diversos campos do conhecimento, sendo útil para (re)construção de saberes e 

práticas que norteiam a esfera educacional. Em conformidade, torna-se essencial destacar os 

principais aportes das representações sociais no campo da educação. 

 

2.2. Representações Sociais e educação: reconstruindo saberes e práticas  

 

 Relembra-se que as representações sociais além de envolverem componentes estáveis, 

também são constituídas por processos dinâmicos, cambiantes e voláteis que, portanto podem 

ser transformados. Logo, é possível utilizá-las para desvendar e desestabilizar realidades 

sociais de diversas áreas do conhecimento, sobretudo no caso da educação, que envolve uma 

pluralidade de indivíduos e grupos (tais como os/as educadores/as) com crenças, opiniões, 

saberes e práticas que podem ser reconstruídas através do estudo e apreensão das 

representações. 
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 Em sintonia, supõe-se que o estudo das representações sociais pode ser um caminho 

bastante propício para que os principais objetivos da educação, a saber:  compreensão da 

realidade social, inclusão da diversidade e uma sociedade democrática sejam atingidos, de 

forma efetiva. Isso se torna possível na medida em que é investigado como se originam, 

desenvolvem e funcionam os sistemas de referência empregados para classificar indivíduos e 

grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. Visto que, as 

representações possuem relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social, e 

sobretudo detém um papel imprescindível na orientação de condutas e das práticas sociais, 

constituindo assim elementos  fundamentais para a análise dos mecanismos que intervém na 

eficiência do processo educativo (Alves-Mazzotti, 2008). 

 Além disso, salienta-se que não somente no campo educacional, mas de maneira 

ampla, a abordagem e a realização de pesquisas sobre representações sociais são 

imprescindíveis para o melhor entendimento da sociedade (Franco, 2004) e das diversas 

interações e realidades que a permeiam. 

 Então, as representações de determinado grupo, nesse caso, de educadores/as, podem 

ser utilizadas para uma compreensão mais significativa acerca dos saberes e práticas que 

perpassam a esfera educacional, e mais precisamente o ambiente escolar. Visto que, de acordo 

com Alves Mazzotti (2008), um grupo social específico vai construindo significações, 

conteúdos e/ou conhecimentos acerca de determinado objeto ou assunto (como a diversidade 

sexual) e dessa forma costuma situá-lo em uma perspectiva comum, que é delimitada, 

justamente, pelas crenças e valores do grupo, que dará um sentido as suas representações de 

acordo com sua identidade, ou forma de pensar e de agir socialmente. 

No entanto, cabe esclarecer que sendo um conceito fluido, dinâmico e ainda em 

construção, a teoria das representações sociais é vítima de algumas críticas, dentre estas está o 

uso do termo social, pois alguns autores o entendem no sentido de que o grupo teria uma 
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representação “social” quando compartilhada pelos membros de forma consensual por meio 

da intercomunicação e das relações. Todavia, percebe-se que a palavra “social” pode 

relacionar-se com o fato de um grupo de indivíduos possuírem crenças, valores e práticas 

semelhantes e dessa forma partilharem representações sociais ou conhecimentos comuns, 

mesmo sem relações de compromisso (Alves-Mazzotti, 2008). Por exemplo, um grupo de 

educadores/as pode compartilhar crenças e estereótipos acerca da diversidade sexual, mesmo 

sem terem conversado sobre o tema, apenas por estarem inseridos em ambientes 

socioculturais com normas, regras e ditames em comum, que influenciam o conteúdo de suas 

representações sociais. 

A Teoria das Representações Sociais tem a capacidade de descrever ou mostrar uma 

realidade social e/ou determinado fenômeno que possui caráter mobilizador e explicativo 

(mas, em muitos casos nem percebemos). Bem como, essa teoria é fundamental, pois além de 

possibilitar a identificação e a compreensão desses fenômenos sociais que atuam na 

motivação e nas escolhas dos indivíduos, ainda engloba conceitos abrangentes, como atitudes, 

opiniões, imagens e diversas áreas do conhecimento, logo as representações sociais, em 

decorrência do poder explanatório, promovem a explicação causal dos fenômenos e realidades 

sociais (Placco, 2005). 

Ainda é necessário ressaltar que: “As representações sociais são modalidades de 

pensamento prático orientadas para a compreensão e o domínio do ambiente social, material e 

ideal. Enquanto tal, elas apresentam características específicas no plano da organização dos 

conteúdos, das operações mentais e da lógica” (Alves-Mazzotti, 2008, p.27). 

Diversos estudos evidenciam que as representações sociais constituem grandes 

sistemas organizados de significações que são úteis para a compreensão das interações 

educativas, como os processos desenvolvidos em uma classe escolar, que envolvem desde os 
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objetos do conhecimento a ser ensinado até mecanismos psicossociais colocados em prática 

no âmbito educacional (Alves-Mazzotti, 2008). 

Infere-se que a Teoria das representações sociais constitui um instrumento eficiente 

para a compreensão dos/as educadores/as em suas interações com os/as educandos/as, colegas 

e com o ambiente que o/a cerca, em determinado contexto histórico e sociocultural e em seu 

próprio mecanismo de constituição da realidade. Em consonância, essa percepção pode 

fornecer aportes para um debate significativo acerca de uma formação docente que favoreça a 

desconstrução de representações sociais associadas a comportamentos preconceituosos e 

discriminatórios dos/as discentes (e dos/as próprios/as docentes) em relação à diversidade 

sexual, como é o caso da homofobia (Placco, 2005; Silva Júnior, 2010). 

As representações sociais constituem a natureza do conhecimento expresso pelo 

“senso comum”, ou seja, permitem o conhecimento e a apreensão da realidade. Ademais, 

possibilitam conhecer as implicações práticas desse “saber do senso comum” (Spink, 1993), 

isto é, as representações permitem compreender de que forma o conhecimento cotidiano de 

determinado grupo social, nesse caso os/as professores/as, é posto em ação. 

Portanto, o entendimento e a percepção das representações sociais de educadores/as 

permite conhecer informações e significados que determinam o âmbito em que essas 

representações são construídas e inseridas na realidade educacional. Bem como, as 

representações possibilitam compreender as atitudes que orientam as ações de docentes 

relativas ao objeto (nesse caso a diversidade sexual) dessas crenças, opiniões e práticas 

estabelecidas por meio da comunidade, profissão, família, religião, mídia, escola e da 

sociedade de um modo geral (Placco, 2005).  

 Desse modo, por intermédio das representações sociais pode-se conhecer as práticas 

sociais sucessivas que fazem parte do processo educacional, tais como seleção dos conteúdos 

de ensino, construção de manuais, planejamento de ensino realizados pelos/as professores/as. 
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Assim, a compreensão das representações pode implicar em reconstruções de tais práticas 

sociais (Alves-Mazzotti, 2008), a fim de promover maior fluidez e abertura para a inclusão de 

temas que estejam inseridos na realidade social, como a diversidade sexual. 

É notório que a apreensão das representações sociais de professores permite esclarecer 

em que esfera as concepções, crenças, opiniões, práticas e os estereótipos e preconceitos estão 

inseridos, assim possibilita conhecer as causas e os fundamentos que norteiam suas ações e 

condutas. E essas informações promovem o esclarecimento e a construção de valores e 

comportamentos mais coerentes sobre determinado objeto (Silva Junior, 2010). 

Ao estudar as representações como processo, busca-se a relação entre a estrutura da 

representação e suas condições sociais de produção, além das práticas sociais que a induzem e 

justificam. Para tanto, é necessário analisar aspectos socioculturais, ideológicos e interações, 

predominantes no grupo estudado, pois assim é possível explanar a incidência de determinado 

núcleo figurativo, inserindo-o em uma rede de significações (Alves-Mazzotti, 2008). 

A investigação das representações sociais dos/as docentes, ao passo que envolve o 

conhecimento das práticas pedagógicas, possibilita, por meio do remodelamento do 

significado da história profissional e pessoal, a tomada de consciência fundamental à revisão, 

recriação e/ou reconstrução de suas condutas pedagógicas cotidianas (Silva Júnior, 2010). 

Então, para que seja efetiva a inclusão da diversidade sexual no âmbito educacional é 

relevante elencar e analisar as representações sociais dos sujeitos envolvidos, sobretudo os/as 

educadores/as. Visto que é a partir de tais representações que são (des)construídos 

preconceitos, discriminações estereótipos e outras práticas homofóbicas perpetradas contra os 

indivíduos que fogem ás normas sexuais e de gênero (Silva Júnior, 2010). 

 Para tanto, estudar as representações sociais demanda a realização de uma atenciosa 

“análise contextual”, ou seja, é essencial conhecer as condições do contexto em que os 

indivíduos estão inseridos. Visto que, as representações sociais são construídas historicamente 
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e estão relacionadas aos distintos grupos socioculturais, políticos, econômicos e étnicos que as 

exprimem por meio de mensagens que refletem nas diversas práticas sociais. É enaltecido que 

as representações sempre reproduzem as condições contextuais dos indivíduos ou grupos que 

as elaboram, e isso remete a relevância de conhecer os emissores considerando além das 

condições de subsistência ou do contexto educacional ou profissional. Assim, é necessário 

ampliar esse conhecimento do “senso comum” por meio da compreensão de um sujeito 

histórico, inserido em uma determinada realidade social com expectativas diversas, 

dificuldades vivenciadas e distintos níveis de apreensão crítica dessa realidade (Franco, 

2004). 

 A maioria das pesquisas evidencia que cada grupo, cada segmento sociocultural possui 

seu sistema de representações acerca dos diferentes aspectos de sua vida. Destarte, os/as 

educadores/as enquanto grupo sócio-profissional constroem práticas de acordo com suas 

representações, que em muitos casos, são impostas aos/as educandos/as, na suposição de que 

é benéfico para eles/as. Contudo, se o conhecimento das representações sociais (dos/as 

alunos/as, familiares e outros membros da sociedade) possibilitar maior descentração acerca 

das convenções sociais e reconhecimento das pluralidades que permeiam os contextos 

educacionais, terá demonstrado grande utilidade (Alves-Mazzotti, 2008). 

  É destacado por Spink (1993), que as representações sociais enquanto formas de 

conhecimento prático envolvem diversas funções, tais como “orientação das condutas e das 

comunicações (função social); proteção e legitimação de identidades sociais (função afetiva) e 

familiarização com a novidade (função cognitiva)” (Spink, 1993, p.306). 

 Nesse contexto, o conhecimento das representações sociais dos/as educadores/as, 

como um conjunto organizado de atitudes, julgamentos e informações elaborados em função 

de um objeto social (no caso, a diversidade sexual) visando orientar e/ou reconstruir práticas, 

exerce relevância para orientar a construção de políticas voltadas para a formação docente 
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inicial e continuada (Alves-Mazzotti, 2007). Dessa maneira, pode-se conseguir que os/as 

educadores/as não sejam meros/as reprodutores/as das convenções sociais, mas sim 

reconstrutores/as das realidades e práticas sociais que reconheçam e defendam a diversidade 

(sexual) como algo legítimo tanto na esfera educacional quanto em toda sociedade. 

 Em consequência, depreende-se que posicionar o indivíduo com agente social exige 

reconhecer neste um potencial de escolha de suas opiniões e ações, possibilitando-lhe fugir da 

passividade diante das imposições, pressões, convenções e constrangimentos sociais, bem 

como promover intervenções, de modo autônomo, no conjunto das relações sociais como 

detentor de suas decisões e ações (Jodelet, 2009).  

Em concomitância, um trabalho sobre as representações individuais, sociais ou 

coletivas permite promover uma mudança social por meio de processos de intervenção, 

influência, interação e reconstrução de significados devido à ressignificação da experiência 

dos atores ou agentes sociais (como os/as docentes). Para tanto, esse trabalho pressupõe a 

desconstrução de crenças inadequadas e incoerentes, a conscientização crítica das posturas e 

convenções ideológicas, a valorização de saberes do senso comum, a reinterpretação das 

conjunturas de vida e o questionamento das posições em função da análise dos contextos das 

visões (opiniões, concepções) e ações dos agentes (Jodelet, 2009). Por conseguinte, 

compreende-se que: 

[...] Estas perspectivas implicam que a abordagem de representações 

sociais pode fornecer, para uma mudança social ao nível individual ou 

coletivo e qualquer que seja o domínio de intervenção, a melhor 

contribuição, mas também a mais difícil. A melhor, porque os modos 

que os sujeitos possuem de ver, pensar, conhecer, sentir e interpretar 

seu modo de vida e seu estar no mundo têm um papel indiscutível na 

orientação e na reorientação das práticas. A mais difícil, pois as 

representações sociais são fenômenos complexos, incitando um jogo 
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de numerosas dimensões que devem ser integradas em uma mesma 

apreensão e sobre as quais é necessário intervir conjuntamente. [...] 

(Jodelet, 2009, p.694-695) 

De forma paradoxal, o estudo empírico das representações sociais desvela a 

coexistência de conteúdos mais estáveis/resistentes e conteúdos dinâmicos, mais favoráveis à 

mudança, evidenciando a complexidade desse “saber do senso comum” que pode expressar 

tanto convenções socioculturais mantidas ao longo do tempo, quanto a pluralidade, 

diversidade e as contradições que se transformam constantemente. Em consenso, a 

diversidade e as contradições permitem estudar as representações sociais além dos conteúdos, 

como um processo que ultrapassa o processamento de informações e a formulação de teorias, 

mas como práxis, ou seja, considera-se a funcionalidade das representações para a 

manutenção ou (re)construção de determinada ordem ou realidade social (Spink, 1993). 

 Com base nesse conhecimento prático, é fundamental refletir, problematizar as 

questões relativas à diversidade sexual no espaço escolar, o que demanda considerar as falas, 

expressões, atitudes, crenças, concepções e saberes envolvidos na prática cotidiana dos/as 

docentes e que exercem um papel significativo na construção de representações, podendo 

tanto problematizar quanto reproduzir preconceitos e estereótipos. Então, cabe atentar que as 

palavras e as ações que os/as docentes dirigem aos/as educandos/as produzem significados e 

criam realidades, assim as interações entre educadores/as e alunos/as, bem como as formas de 

organização do trabalho pedagógico frente às questões da diversidade sexual e da homofobia 

são marcantes na formação de saberes e práticas que compõem as identidades e condutas 

sociais (Vinholes, 2012). 

 Logo, o caráter versátil das representações sociais permite utilizá-las para 

compreender interações, contextos e realidades socioculturais que perpassam o campo 

educacional. Em conformidade, podem servir como ponto de partida para a reconstrução de 

saberes e práticas docentes, favorecendo o senso crítico e o questionamento de convenções 
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sociais que marginalizam e causam sofrimentos aos sujeitos com distintas identidades sexuais 

e de gênero. 

 Porém, para atingir essa reconstrução de saberes e práticas, no âmbito educacional, em 

prol da diversidade (sexual), é necessário compreender os mecanismos de ancoragem e 

objetivação que compõem as representações sociais e permitem o reconhecimento do não 

familiar. 

 

2.3.  Representações sociais e Diversidade Sexual: reconhecimento do não familiar 

 

Em consonância com as representações sociais, a diversidade sexual constitui um 

objeto de estudo bastante polêmico, pois envolve inúmeras crenças, opiniões, práticas e 

posicionamentos contraditórios, ambíguos e flutuantes. Desse modo, torna-se possível 

relacionar tal objeto ou categoria com as representações sociais (de educadores/as), 

justamente para transformar um assunto que causa surpresas e “estranhamentos” em algo 

reconhecido e familiar, isso por meio dos processos de ancoragem e objetivação. 

Enfatiza-se que as representações sociais são construídas por meio desses dois 

processos geradores: a ancoragem e a objetivação. Nesses processos ocorre a incorporação 

social das novidades através da classificação e da explicação, modificando visões 

preexistentes e possibilitando a familiarização do estranho em decorrência da transformação 

do objeto novo (desconhecido e abstrato) em algo familiar (reconhecido e concreto), que faz 

parte da realidade social. Cabe reiterar que tais mecanismos estão relacionados com o 

momento histórico e a formação ou conformação de determinado grupo sociocultural 

(Moscovici, 2010; Placco, 2005). 

Como já foi relatado as representações sociais exercem algumas funções, entre estas a 

função cognitiva que permite a familiarização com a novidade, transformando o “estranho” e 
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considerado ameaçador em algo familiar através desses processos envolvidos na produção das 

representações. Com efeito, salienta-se que a ancoragem possibilita a inserção de algo 

desconhecido, tido como estranho, em representações preexistentes, o que é feito a partir da 

realidade social vivida, assim não constitui somente um processo cognitivo intra-individual. E 

a cristalização de uma representação remete ao processo de objetivação que implica três 

etapas: a descontextualização da informação por meio de critérios normativos e 

socioculturais; a formação de um núcleo figurativo, ou seja, de uma estrutura que reproduz de 

modo simbólico uma estrutura conceitual; e por fim a naturalização, que corresponde a 

transformação destas estruturas figurativas em elementos da realidade (Moscovici, 2010; 

Spink, 1993). 

 Desse modo, vê-se que as representações são produzidas em condições que 

corroboram a sua marca social, bem como seu estatuto epistemológico indica sua função 

simbólica, e os processos e estados confirmam o seu caráter prático. Assim, nota-se como a 

representação social relaciona pensamento, linguagem e ação nas funções essenciais de tornar 

algo não familiar conhecido, permitir a comunicação e o controle sobre o meio em que se está 

inserido, além de possibilitar a compreensão do mundo e das relações que são estabelecidas 

nele. Sendo a representação uma produção simbólica que promove a percepção e delimitação 

do mundo a partir da comunicação e ação, ela origina-se de um sujeito ativo e criativo, e, 

então envolve também um caráter cognitivo e autônomo que configura a construção social da 

realidade (Arruda, 2002a).  

 Nessa direção, são destacadas as faces da natureza versátil das representações sociais 

que apresentando a noção do social de uma forma nova, abre o caminho para uma seleção 

conveniente de elementos que possibilitam a operacionalização. Essa abertura do conceito de 

representações sociais permite praticamente qualquer combinação conceitual, o que fortalece 

a percepção de que as representações sociais constituem um conceito abrangente e um 
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dispositivo explicativo final em diversas dimensões e áreas do conhecimento (Allansdottir, 

Jovchelovitch & Stathopoulou, 1993). 

Entretanto, apesar da sua versatilidade, as representações são construções sempre 

relacionadas a um lugar a partir do qual os sujeitos representam determinado objeto, assim 

são determinadas por identidades, interesses e lugares sociais. Dessa forma, as representações 

não podem ser completamente igualadas ao objeto que representam devido aos limites 

existentes entre o ato significante de um sujeito ou grupo social e de outros indivíduos ou 

grupos que também desejam significar. Destarte, as representações sociais referem-se a um 

modo particular de construção do objeto, mas ao mesmo tempo estão constantemente 

relacionadas com outras representações que simbolizam outros sujeitos e lugares sociais 

(Jovchelovitch, 2002). 

  É mais do que comprovado que as representações sociais são largamente empregadas 

no estudo dos fenômenos sociais complexos, tais como a questão das diferenças, indo além 

das atitudes, opiniões e estereótipos. Ademais, relembra-se que as representações englobam 

interdependências entre os grupos e contextos socioculturais da realidade em que estão 

inseridos, por isso nunca poderiam ser “neutras”, muito menos entidades estáticas, mas sim 

fenômenos sociais dinâmicos, compartilhadas por grupos sociais que fornecem conteúdos 

específicos correspondentes aos seus conhecimentos, crenças, imagens e suas linguagens 

específicas (Marková, 2008). 

É nesse ponto que reside à utilidade das representações sociais para possibilitar o 

reconhecimento da diversidade sexual, pois mais que um conceito abrangente, o seu caráter 

dinâmico admite explicações em torno das diferentes identidades sexuais e de gênero, o que 

leva a ancoragem dessa categoria em ideias preexistentes, além de envolver a criação de um 

modelo simbólico que transforma essa categoria não familiar em algo mais concreto e 

comum. Para tanto, é necessária uma descontextualização dessas informações e normas 
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sociais preexistentes que, em geral, possuem caráter prescritivo e dificultam a objetivação 

plena da diversidade sexual. Visto que, embora ocorrendo a ancoragem, isso pode não afetar 

substancialmente as concepções e crenças preexistentes, impedindo que o processo de 

objetivação seja alcançado por completo. 

De acordo com Arruda (2002b), a ancoragem do novo não é feita somente por 

semelhança, mas também por contraste, sempre com referência a um modelo ou padrão 

preexistente. Em consequência, a (des)construção das representações hegemônicas envolve 

luta de territórios, físicos e simbólicos, cuja delimitação quer ser estabelecida. E isso engloba 

a acomodação de sentimentos ambíguos ocasionados pelo novo, tais como surpresa, medo,  

estranheza, desejo de controle, que ocorrem na representação, à custa da eliminação de 

determinadas características em benefício de outras. Assim, a teoria das representações 

sociais, inserida em uma perspectiva diacrônica, desvela a mobilidade das construções da 

alteridade abrandando seu conteúdo negativo e indicando seus mecanismos como 

indispensáveis ao tratamento das diferenças.  

 Não obstante, as representações são sempre construídas sobre algo “já pensado”, 

manifesto ou latente. A “familiarização com o estranho” pode, por meio da ancoragem, deixar 

permanecer características de pensamentos antigos, posições preestabelecidas ou convenções 

sociais, adotando mecanismos como a classificação, a comparação, a categorização e a 

rotulação, que presumem sempre um julgamento revelado acerca de algum componente das 

representações do objeto classificado. Dos modelos que orientam tais classificações e 

rotulações decorrem expectativas e coerções que estabelecem os comportamentos adotados 

em relação aos indivíduos que eles classificam e aqueles que lhes são exigidos. E a interação 

com esses protótipos se desdobra de modo a corroborar as características que são atribuídas às 

condutas individuas e/ou sociais (Alves-Mazzotti, 2008). 
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 Por outro lado, as representações não possibilitam somente a integração do estranho às 

convenções preexistentes, mas, sobretudo servem para a transformação do familiar. Assim, a 

renovação dos conteúdos mentais e culturais não envolve somente a incorporação do novo, 

mas também a modificação de ideias preexistentes. Visto que, essa renovação requer a 

transformação do familiar, sua transposição para novos contextos, permitindo uma 

readequação ao presente, quando é necessário tornar inéditos – estranhar – elementos até 

então familiares. No entanto, na maioria dos estudos de representações, esse processo é difícil 

de compreender na prática (Arruda, 2002b).  

 De fato, transformar ideias preconcebidas no decorrer de contextos históricos e 

socioculturais que constituem nossa base contextual e familiar, em concepções mais 

abrangentes e voltadas para o reconhecimento e aceitação das diferenças, não é de forma 

nenhuma um processo fácil, nem na teoria e muito menos na prática. Todavia, as 

representações sociais conseguem exercer esse papel ambivalente, que permite tanto a 

ancoragem de ideias novas às preexistentes quanto à transformação desse modelo “familiar”, 

favorecendo o reconhecimento do “estranho”. Isso remete a questão da diversidade sexual e 

da alteridade, que demanda concepções novas e dinâmicas controvertendo os modelos 

heteronormativos que, na maioria dos casos, estão ancorados nas representações de indivíduos 

e grupos sociais, como os/as educadores/as. 

A diversidade constitui contornos salientes e intrigantes da alteridade, que com toda 

sinuosidade pode tanto afastar quanto aproximar. Nesse viés, a representação engloba a 

função de suavizar o conteúdo perturbador que permeia a diversidade, ao passo que possibilita 

reconstruções e até a incorporação das diferenças (Arruda, 2002b), já que cada indivíduo 

abriga diversidades, sejam sexuais, socioculturais, políticas, entre outras. 

 Em conformidade, atenta-se para o fato de que as sociedades humanas envolvem 

pluralidades, pois as relações sociais assumem formas variadas de expressões e identidades. O 
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que ocasiona o choque de representações que competem na esfera pública pela manutenção, 

visibilidade e/ou reconhecimento. Porém, algumas vezes elas podem se interpenetrar de modo 

dialógico e construir novas representações ou ainda em outras vezes determinadas 

representações oprimem e dominam outras, expressando as lutas ou impasses sociais que são 

típicas da realidade social (Jovchelovitch, 2002). 

 A abordagem dialógica da teoria das representações sociais chama a atenção não 

somente para a natureza social da humanidade, mas emprega-se uma carga considerável sobre 

a pluralidade de pensamentos e de comunicações na construção da realidade social e sobre as 

expressões de experiências e emoções que compõem a vida humana (Marková, 2008).  

 Assim, as representações sociais podem favorecer o reconhecimento e a aceitação da 

diversidade sexual, ao passo que possibilita por meio dos processos de ancoragem e 

objetivação, a construção de concepções, crenças e práticas voltadas para a pluralidade. Para 

tanto, é necessário um árduo processo de desconstrução de ideias preexistentes que se 

baseiam em convenções, estereótipos e normas sociais, ou seja, é preciso desconstruir o 

pensamento arcaico e conservador para ancorar o novo e desafiador. 

 Além disso, acredita-se que as representações podem ser um instrumento eficaz para a 

desconstrução de preconceitos e discriminações que compõem a violência homofóbica, e são 

praticados contra a diversidade sexual.  

 

2.4. Representações Sociais e Homofobia: (des)construindo preconceitos 

 

O estudo das Representações Sociais de educadores/as acerca da diversidade sexual e 

homofobia, aliado a outras ações interventivas, pode colaborar com a desestabilização das 

práticas preconceituosas e discriminatórias que são manifestadas nas diversas instâncias 

sociais, inclusive na instituição escolar. 
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Com efeito, para promover ações interventivas que permitam desconstruir práticas 

homofóbicas é indispensável analisar a percepção dos sujeitos envolvidos na mudança de 

comportamento, que no caso refere-se, principalmente, aos/as educadores/as, mas também 

envolve os/as discentes, que sofrem ou praticam a homofobia. Dessa forma, Chaves & Silva 

(2011) apontam que: “[...] a teoria das representações sociais oferece um excelente suporte às 

investigações na medida em que pauta a sua investigação a partir do conhecimento do sujeito 

ou grupo estudado, e como esse conhecimento orienta as suas práticas cotidianas” (p.348). 

As Representações sociais constituem sistemas de interpretação que orientam e 

organizam as comunicações e comportamentos sociais, pois determinam nossa relação com o 

mundo e com os outros. E, desse modo, intervêm em diversos processos, tais como no 

desenvolvimento individual e coletivo, na difusão e assimilação de conhecimentos, bem como 

na definição de identidades pessoais e sociais, na manifestação dos grupos e nas 

transformações sociais (Jodelet, 1993). 

Nesse sentido, Moscovici (2010) acrescenta que “[...] todos nossos “preconceitos”, 

sejam nacionais, raciais, geracionais ou quaisquer que alguém tenha, somente podem ser 

superados pela mudança de nossas representações sociais da cultura, da “natureza humana” e 

assim por diante [...]” (p.66). 

Os preconceitos criados em torno da diversidade sexual que caracterizam a homofobia, 

provém, na maioria dos casos, do desconhecimento que ocasiona representações precipitadas 

e arbitrárias. Assim, notifica-se que a ausência da experiência e da reflexão, que constituem as 

bases do indivíduo, pode caracterizar ou promover o preconceito (Chochík, 2006).  

 Além disso, salienta-se que não se pode determinar um conceito unitário de 

preconceito, pois este possui várias nuances, que referem-se a uma conduta rígida frente a 

diversos objetos e aspectos variáveis de acordo com as representações do preconceituoso 

(Chochík, 2006). Em geral, tais representações são fundamentadas em normas, padrões ou 
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convenções sociais que dificultam a reflexão e a busca de conhecimentos coerentes acerca de 

determinado objeto, nesse caso sobre a diversidade sexual. 

 Entretanto, ressalta-se que as representações sociais podem ser utilizadas para 

expressar alteridade, lutando pela compreensão, interpretação e construção de um mundo que 

envolve uma diversidade de sujeitos que ocupam o espaço público, um domínio de uma vida 

comum. Desse modo, surge a necessidade de defender essa vida em comum, que é 

frequentemente ameaçada por variados tipos de desigualdades, preconceitos e outras 

violências. Para isso, salienta-se a relevância de recuperar o pensamento, a palavra e a 

construção de saberes sociais, como formas de sustentar a democracia e a cidadania, onde a 

diversidade de indivíduos e grupos sociais consiga usufruir plenamente seus direitos (sejam 

sexuais, socioculturais, políticos, entre outros), e ainda assim possa-se conservar uma 

convivência saudável, já que não existe vida humana sem a presença de outros seres humanos 

(Jovchelovitch, 2008). 

   De acordo com Guareschi e Jovchelovitch (2008) a Teoria das Representações Sociais 

aponta novas possibilidades, visto que ao ser contra a uma epistemologia do sujeito e/ou do 

objeto “puros”, sua análise está centrada na relação entre os dois, o que permite recuperar um 

sujeito que por meio de sua atividade e relação com o objeto-mundo, (re)constrói tanto o 

mundo como a si mesmo. 

Nesse viés, elucida-se que a Teoria das Representações envolve tanto a vida coletiva 

de uma sociedade quanto os processos de constituição simbólica, nos quais indivíduos sociais 

se empenham para dar sentido ao mundo, compreendê-lo e com uma identidade social 

encontrar o seu lugar nele. Então, fica claro que as representações sociais, como um fenômeno 

psicossocial, estão enraizadas na esfera pública e nos processos que permitem ao ser humano 

desenvolver uma identidade, criar símbolos e se abrir para a diversidade de um mundo de 

outros, ou seja, um mundo com uma multiplicidade de sujeitos (Jovchelovitch, 2008). 
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Além disso, as diferenças são tão imprescindíveis para o convívio social quanto às 

semelhanças, pois segundo Jovchelovitch (2008) a ação e o discurso tornam-se necessários, 

justamente porque as pessoas são diferentes, 

[...] se nós fôssemos todos idênticos não haveria a necessidade de 

comunicação ou da ação sobre o que nunca varia; se nós não 

tivéssemos nada em comum a fala perderia seu próprio fundamento e 

a ação não justificaria a si mesma. É na experiência da pluralidade e 

da diversidade entre perspectivas diferentes – que, porém, pode levar 

ao entendimento e ao consenso – que o significado primeiro da esfera 

pública pode ser encontrado. (p.67) 

 É na relação com essa pluralidade de “outros” e com o mundo que o sujeito constrói 

um novo mundo de significados, e é por meio dessas relações sociais que as representações 

são originadas, possibilitando a mediação entre o sujeito e o mundo, que é descoberto por 

aquele, mas também construído (Jovchelovitch, 2008). Desse modo, a diversidade de sujeitos 

sociais com distintas orientações afetivo-sexuais faz parte de um mundo que engloba uma 

heterogeneidade de crenças, opiniões, representações, apesar da maioria das instâncias sociais 

preferir se atentar somente para os padrões e normas que foram construídos ao longo do 

tempo e ditam como cada indivíduo ou grupos sociais devem se portar e quais características 

lhes são condizentes. É aí que a teoria das representações sociais assume um papel 

imprescindível para a reconstrução desse mundo, pautando-se na alteridade e na diversidade e 

não somente na individualidade e homogeneidade.  

Em consonância com Minayo (2008), as representações sociais são expressas em 

palavras, sentimentos e condutas que podem ser analisadas a partir da compreensão das 

estruturas e dos comportamentos sociais. Visto que, tais expressões são institucionalizadas 

através da linguagem, constituindo uma forma de conhecimento e interação social. Todavia, 

embora a linguagem seja marcada pelas contradições da vida cotidiana dos grupos sociais e 
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das instituições, e em consequência traduza um pensamento fragmentário limitado a certos 

aspectos da experiência existencial, também envolve diversos graus de nitidez e coerência 

acerca da realidade social. As representações sociais precisam ser analisadas criticamente, já 

que manifestam as contradições correspondentes às situações reais da vida e à visão do 

mundo dos distintos grupos, englobam, assim, núcleos positivos de transformação e de 

resistência no modo de compreender a realidade. 

As representações sociais sendo, ao mesmo tempo, ilusórias, contraditórias e não 

admitindo verdades científicas absolutas podem ser um instrumento bastante eficaz para 

análise do social e para ações pedagógico-políticas de transformação, visto que reproduzem e 

também modificam as realidades de determinado segmento social (Minayo, 2008; 2010).  

Então, podem ser úteis, principalmente, no estudo da homofobia, da diversidade e na 

mudança de comportamentos homofóbicos. 

É conveniente relembrar que a homofobia engloba os julgamentos negativos e as 

atitudes discriminatórias manifestadas através de comportamentos de desprezo, 

desvalorização do outro e agressões psicológicas e/ou físicas praticadas contra a diversidade 

sexual ou afins (Figueiró, 2007).  

Entende-se que a homofobia constitui um tema bastante complexo tanto para os/as 

pesquisadores/as que estudam as violências na escola, quanto para os/as docentes, visto que 

envolve educação para a sexualidade, estudos sobre gênero e diversidade sexual, orientação e 

identidade sexual, bem como inclusão/exclusão. Portanto, analisar as representações acerca 

dessa temática é um enorme desafio, levando-se em consideração a amplitude de assuntos 

polêmicos que este tema engloba, e também por ser um assunto tão velado na escola (e na 

sociedade de um modo geral), mas, que ao mesmo tempo apresenta uma diversidade de 

opiniões, crenças e conceitos (Koehler, 2009).  
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Em consequência, discutir a temática da homofobia e a questão da orientação do 

desejo afetivo-sexual no espaço escolar é bastante difícil, já que a sociedade considera 

normal, isto é, aceita apenas as relações entre pessoas de sexos opostos. Esta concepção 

denominada heteronormatividade, precisa urgentemente ser desconstruída. Todavia, como 

esse assunto é pouco discutido no âmbito escolar acredita-se que a concepção da 

heteronormatividade também é compartilhada pela escola, e essa falta de informação, esse 

“desconhecimento” acaba contribuindo para a ocorrência de preconceitos, discriminações e 

diversas violências contra homossexuais, bissexuais, transgêneros, entre outros. A omissão de 

um assunto tão importante, que necessita ser esclarecido no espaço escolar acaba reforçando e 

validando práticas homofóbicas (Cavaleiro, 2009; Louro, 2009).  

Nesse sentido, além das diferenças individuais, o que induz o indivíduo a desenvolver 

ou não preconceitos, é a possibilidade de vivenciar experiências e refletir sobre si próprio e 

sobre os outros envolvidos nas relações sociais decorrentes de um processo de socialização 

que pode, a depender das diversas instâncias sociais, tanto facilitar quanto dificultar tais 

interações. A qualidade da ação de instâncias sociais, como a família, a escola, a mídia, a 

religião, entre outras, depende de como elas lidam com as fantasias, questionamentos e 

dúvidas das crianças e jovens acerca do conhecimento do mundo (Chochík, 2006), incluindo 

aí a forma de entender e aceitar as diferenças ou simplesmente julgá-las negativamente. 

Kamel e Pimenta (2008) destacam que é preocupante quando situações de 

preconceitos e discriminações são vividas no ambiente escolar e passam de forma 

despercebida, pois, na maioria dos casos, esses/as jovens que sofrem tais violências, sendo 

apelidados por nomes pejorativos, excluídos e ridicularizados, acabam tendo baixo 

rendimento escolar e/ou desistindo de estudar. 

 Dessa forma, o silenciamento e a negação da homofobia no âmbito escolar acabam 

levando ao consentimento de tal prática, que se manifesta pelo afastamento, desprezo e 
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imposição do ridículo. Cria-se uma enorme resistência em demonstrar simpatia com 

indivíduos que possuem orientações afetivo-sexuais distintas do padrão heteronormativo, ou 

simplesmente que não se enquadram nos arbitrários estereótipos de gênero (padrão masculino 

ou feminino criado pela sociedade). Porque, em geral, para os homofóbicos é como se a 

homossexualidade fosse “contagiosa”, então, qualquer aproximação pode ser interpretada 

como uma adesão a tal identidade ou prática sexual (Louro, 2000). 

Nesse caminho, Cavaleiro (2009) ressalta que a intensificação dos comportamentos 

homofóbicos nas escolas ocorre a partir das representações negativas e manifestações de 

insultos, hostilidades e agressões físicas contra diversidade sexual, que é camuflada por um 

controle invisível da liberdade de expressão, das angústias e pela omissão de identidades não 

heterossexuais. Assim, de modo sorrateiro e dissimulado, esse silêncio ameaçador acaba 

causando prejuízos indeterminados e estereótipos deformantes. Dessa maneira, a homofobia 

representa um fenômeno social complexo que embora possua causas explícitas e implícitas ( 

muito difíceis de determinar, pois variam em cada caso e sociedade), pode ser desconstruída a 

medida em que sejam problematizadas as causas e circunstâncias que contribuem com a sua 

formação e manutenção em instâncias sociais, como a escola. 

Então, mesmo que o preconceito não possa ser proibido, entende-se que a educação 

possui o papel decisivo de combatê-lo por meio de ações interventivas envolvendo os/as 

educadores e outros membros da escola e da sociedade que estimulem a consciência ética dos 

indivíduos. E possibilitem o reconhecimento da diversidade, não como o exótico a ser negado 

ou marginalizado, mas como riquezas a serem exploradas, e com isso possam coibir 

discriminações (Cavaleiro, 2009).  

Lima (2011) depreende que independente das estratégias ou medidas empregadas para 

combater as diversas manifestações preconceituosas, é preciso se atentar para a urgência e 

complexidade dessa tarefa, a qual demanda uma articulação de meios, parcerias e ações. Para 
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evitar que os indivíduos sejam privados de determinados direitos e passem por privações, tais 

como ter acesso restrito aos recursos materiais e simbólicos, somente por possuírem uma 

marca grupal, objetiva ou impingida, socioculturalmente desvalorizada. Ou seja, o simples 

fato de julgar a identidade sexual e/ou de gênero de determinado indivíduo já leva a criação 

de estereótipos que culminam em várias práticas homofóbicas. 

Nesse ponto, para que a homofobia seja discutida na escola é fundamental que os/as 

educadores/as adquiram conhecimentos e adotem medidas de combate a essa violência 

camuflada. Visto que, o espaço escolar não pode continuar sendo permeado pelo 

silenciamento, pela ocultação da diversidade sexual e, em consequência, consentimento da 

homofobia gerada, em grande parte, pela dificuldade de falar sobre essa temática, de nomear e 

reconhecer a diversidade como integrante da realidade social. Com efeito, jovens continuam 

sendo reféns de piadas, agressões, discriminações, humilhações, ironias, menosprezos, entre 

outras práticas discriminatórias que revelam de forma intensa e assustadora sinais de uma 

cultura homofóbica no interior das escolas. Diante disso, cabe questionar o que os/as 

educadores/as podem fazer para além das condições denunciadas em reportagens e pesquisas 

que demonstram o caráter sombrio, hostil e repressivo dessas violências homofóbicas 

(Cavaleiro, 2009).  

Assim, a desconstrução de condutas homofóbicas constitui um desafio às práticas 

escolares e aos/as educadores/as, para tanto é essencial incluir os outros em nossas vidas, seja 

na escola ou em outras instâncias sociais, não somente pelas semelhanças, mas também pelas 

diferenças. Dessa maneira, os/as docentes precisam estar aptos/as a acolher essa diversidade 

de sujeitos e tomar providências para impedir (ou ao menos reduzir) qualquer tipo de 

preconceito e discriminação, já que a escola deve ser um ambiente de reflexão e cidadania, 

onde prevalecem os direitos humanos (Cavaleiro, 2009).   
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É primordial o papel da educação para promover a inclusão social da diversidade de 

indivíduos, pois, ainda com todas as dificuldades, a escola é um ambiente onde podem ser 

construídos novos modos de convivência, aprendizado e produção de conhecimento. 

Especialmente, se os/as educadores/as cumprirem sua função nesse espaço e subverterem 

valores, representações, crenças e práticas relacionadas a preconceitos, discriminações e 

violências de ordem sexual, como a homofobia, bem como, de ordem racial, social, enfim 

desconstruir qualquer forma contrária à diversidade (Junqueira, 2009b). 

Alerta-se que, o primeiro passo para instrumentalizar os/as educadores/as para “lidar” 

com as diversas orientações afetivo-sexuais e contribuir com o combate a homofobia é buscar 

compreender o pensamento e opinião de indivíduos sobre esse assunto. Visto que, a 

“externalização” dos distintos comportamentos que demonstram orientações afetivo-sexuais 

diferentes do padrão heterossexual tem ocasionado diversas formas de pensar e agir nos 

múltiplos segmentos sociais, inclusive entre os profissionais da educação e âmbito escolar 

(Koehler, 2009). 

Nessa circunstância, Scardua e Souza Filho (2006) assinalam que a análise, 

compreensão e reconstrução das representações sociais pode ser um instrumento fundamental 

para a descrição e explanação dos conhecimentos e saberes socialmente elaborados e 

difundidos. Sendo assim, as representações são fundamentais para lidar com eventos, 

assuntos, indivíduos e grupos considerados estranhos e indefinidos que não se enquadram nos 

padrões socioculturais dos grupos mais numerosos, como é o caso da homossexualidade e de 

outras orientações afetivo-sexuais diferentes do padrão heteronormativo. 

 Contudo, para Moscovici (2010) as representações possuem caráter convencional e 

prescritivo, pois inserem objetos, pessoas e/ou acontecimentos em uma determinada 

categoria, como um modelo partilhado por um grupo de sujeitos sociais, além disso, podem 

atuar como regras ou normas que se impõem sobre os indivíduos como se fosse uma força 
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irresistível. Vale considerar que esse caráter prescritivo das representações está relacionado 

com as classificações, descrições e imagens que circulam dentro de uma sociedade por meio 

da linguagem e da comunicação e acabam sendo aceitas e integradas a nossa maneira de 

pensar e agir, em nossas inter-relações com os outros e em nossos valores (Moscovici, 2010). 

Nesse contexto, expõe-se que existem representações que chegam a nós já prontas, 

pois são definidas no interior de uma estrutura social e assim acabam impondo uma ideologia 

dominante. Essas representações impostas histórica e socioculturalmente formam um sistema 

de “teorias espontâneas”, pois de tanto serem ouvidas e justificadas desde que nascemos, 

acabam tornando-se concepções naturais, parte do nosso pensamento. Entretanto, é 

relembrado que a representação possui um caráter construtivo, criativo, autônomo que admite 

uma parte de reconstrução, de expressão do sujeito e interpretação do objeto (Jodelet, 1993). 

Assim, nota-se que determinada representação acerca de um assunto, como a homofobia ou 

mesmo sobre a diversidade sexual, vai sendo construída a partir de comunicações e ações que 

foram sendo produzidas ao longo do tempo e da cultura por diversos grupos ou instâncias 

sociais (como a escola, igreja, entre outras). Destarte, percebe-se que as representações sociais 

também podem ser revistas, desconstruídas ou reconstruídas em prol da pluralidade de 

sujeitos.  

Segundo Koehler (2009) é indispensável uma mudança de cultura e de representações, 

embora haja dificuldades específicas para desconstruir crenças e normas preestabelecidas 

acerca do padrão heterossexual, para desestabilizar a violência homofóbica pode-se 

(re)conhecer que tais normas acerca das identidades sexuais e de gênero foram construídas 

historicamente e contribuíram com a existência e manutenção da homofobia. Além disso, a 

compreensão da pluralidade de relações e diferentes tipos de família na sociedade, que se 

refletem na própria escola, perpassa pela mudança das representações dos/as professores/as, 
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que enquanto protagonistas fundamentais nas relações da escola, são sujeitos capazes de 

intervir e transformar essa realidade social. 

Para reconhecer e incluir a diversidade de sujeitos sociais é imprescindível que as 

representações sociais sejam descritas em sua pluralidade, e para isso faz-se necessário “[...]  

conhecer quem fala, qual a sua posição na estrutura social e quais os espaços sociais que 

produzem esse discurso. [...]” (Chaves & Silva, 2011, p.316). Nesse caso, “[...] o modelo das 

representações sociais impulsiona a diversidade e a invenção, ergue o desafio da 

complexidade. [...]” (Jodelet, 1993, p.61). 

É visível que a manutenção de crenças, opiniões e atitudes preconceituosas que 

compõem as representações sociais de muitos sujeitos da instituição escolar, entre estes/as 

educadores/as, contribuem e reforçam as discriminações perpetradas contra indivíduos que 

não se enquadram no “convencional”, ou seja, no padrão heteronormativo. 
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CAPÍTULO 3: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Tipo de Pesquisa  

 

  Essa pesquisa possui caráter qualitativo. Tal abordagem possibilita a compreensão 

das relações e atividades humanas a partir da análise dos seus significados, assim perpassa o 

agrupamento de conceitos e categorias. Visto que, a abordagem qualitativa permite uma 

aproximação fundamental entre sujeito e objeto, buscando entender os motivos, às intenções, 

os projetos dos sujeitos da pesquisa, a partir dos quais tornam-se significativas às ações, as 

estruturas e as relações sociais (Minayo & Sanches, 1993). 

“Desta forma, uma análise qualitativa completa interpreta o conteúdo dos discursos ou 

a fala cotidiana dentro de um quadro de referência, onde a ação e a ação objetivada nas 

instituições permitem ultrapassar a mensagem manifesta e atingir os significados latentes” 

(Minayo & Sanches, 1993, p.246). 

  Destaca-se que as informações obtidas por meio da pesquisa qualitativa serão 

analisadas a partir do método de análise de conteúdo, que é conceituada por Bardin (2011, 

p.48) como: “Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”. 

Como a análise de conteúdo possui variadas modalidades, cabe expor que na pesquisa 

em questão será adotada a análise temática, visto que o tema é bastante utilizado em análise 

de conteúdo e serve para estudar opiniões, crenças, tendências encontradas nas respostas das 

entrevistas de questões abertas (não diretivas). A análise temática “[...] consiste em descobrir 

os “núcleos de sentido” que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de 
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aparição pode significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (Bardin, 2011, 

p.135). Assim, foi feita a análise temática em busca das unidades de sentido a partir do texto 

obtido com as entrevistas, e posteriormente essas unidades foram agrupadas em categorias de 

análise. 

 

3.2. Participantes  

 

Esse estudo contou com a participação de 17 educadores/as que forneceram 

informações essenciais para análise das representações sociais acerca da diversidade sexual e 

da homofobia. Desse modo, a amostra envolveu docentes de ambos os sexos e de disciplinas 

variadas. Estabeleceu-se essa amostra com a finalidade de analisar as representações de 

professores/as de todas as disciplinas obrigatórias do ensino fundamental maior e do ensino 

médio. Por conseguinte, foram formados dois grupos de participantes, os/as docentes do 

ensino fundamental inseridos na Escola A e os/as docentes do ensino médio que fazem parte 

da escola B. 

Da escola A, a participação foi de 7 professores/as do ensino fundamental maior, das 

disciplinas Português, Matemática, Ciências, Geografia, História, Inglês e Educação Física 

caracterizando uma amostragem não probabilística por conveniência. Essa escolha justifica-se 

por corresponderem às disciplinas obrigatórias e que devem abordar os temas transversais de 

modo interdisciplinar, inclusive a questão da sexualidade e da diversidade sexual. 

Com efeito, o quadro 1 ilustra os dados sociodemográficos dos/as docentes da Escola 

A. E em seguida, ilustra-se o quadro 2 com os dados da Escola B,  referente aos/as docentes 

das disciplinas obrigatórias do ensino médio. Cabe informar que os nomes utilizados são 

todos fictícios, para assegurar o sigilo acerca da identidade dos/as participantes.  
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Quadro 1  

 Dados Sociodemográficos dos Docentes da Escola A (Ensino Fundamental) 

 

 

 

 

Professor/a Sexo Idade Graduação Pós-graduação 

(Especialização) 

Religião Experiência 

na 

educação 

Disciplina/s 

lecionada/s 

Roberta F 41 Matemática 

Pedagogia 

Psicopedagogia/ 

Matemática 

Católica 21 anos Matemática 

Antônio M 33 Ciências 

Biológicas 

Pedagogia 

Coordenação 

pedagógica e 

Português 

Católica 14 anos Ciências 

Religião 

Português 

Camila F 23 Letras/ 

Português 

Espanhol 

 Católica 2 anos Português 

Lúcio M 30 Geografia Biotecnologia e 

meio ambiente 

Católica 4 anos Geografia 

Claudia F 49 História Metodologia em 

História e 

Geografia 

Evangélica 23 anos História 

Samuel M 30 Inglês 

Português 

Língua Inglesa Católica 5 anos Inglês 

Talita F 24 Educação 

Física 

Educação Física 

Escolar 

Católica 4 anos Educação 

Física 
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Quadro 2 

 Dados Sociodemográficos dos Docentes da Escola B (Ensino médio) 

 

 

Professor/a Sexo Idade Graduação Pós-graduação 

(Especialização) 

Religião Experiência 

na 

educação 

Disciplina/s 

lecionada/s 

Vanuza F 31 Química Didática e 

Metodologia do 

Ensino Superior 

Católica 7 anos Química 

Afonso M 32 Inglês  Agnóstico 8 anos Inglês 

Amanda F 25 História Mestrado em 

Educação 

Católica 8 anos História 

Rafael M 32 Educação 

Física 

Educação Física 

Escolar 

Espírita 2 anos Educação 

Física 

Julia F 43 Ciências 

Sociais 

Educação 

ambiental 

Religião 

da Floresta 

10 anos Sociologia 

Arte 

Diego M 27 Ciências 

Biológicas 

Gestão 

ambiental 

Evangélica 4 anos Ciência 

Biologia 

Denis M 22 Física  Evangélica 4 meses Física 

Ariella F 42 Letras 

Português 

 Católica 16 anos Português 

Raul M 31 Geografia Educação Católica 9 anos Geografia 

Elias M 43 Matemática Metodologia do 

Ensino da 

Matemática 

Católica Mais de 20 

anos 

Matemática 
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3.3. Lócus da Pesquisa 

 

O estudo foi realizado no município sergipano de Simão Dias, em duas escolas da rede 

pública estadual, a primeira sendo denominada escola A, localizada num povoado e a segunda 

escola B que fica na zona periférica da cidade. Assim, foi selecionada a Escola A para 

analisar docentes do ensino fundamental e a Escola B por englobar também professores/as do 

ensino médio. 

Embora seja de pequeno porte, a escola A conta com aproximadamente 300 alunos/as 

matriculados/as e um quadro de 15 funcionários, entre professores/as, equipe diretiva e 

pessoal de apoio. Nessa escola funciona a modalidade de ensino fundamental menor (3º ao 5º 

ano) e maior (6º ao 9º ano), com efeito, existem na instituição 7 professores/as licenciados/as 

nas disciplinas de ensino obrigatórias. 

A escola B conta com 338 alunos/as matriculados/as e um quadro de 28 funcionários, 

sendo 14 professores/as e 14 de uma equipe diretiva, administrativa e de apoio. Nessa escola 

funcionam as modalidades de ensino fundamental maior e ensino médio, contudo para a 

pesquisa foram selecionados os/as 10 professores/as do ensino médio. 

A escolha desse lócus justifica-se pela escassez de estudos acerca da diversidade 

sexual e da homofobia. Bem como, acredita-se que um estudo envolvendo educadores/as de 

duas escolas com modalidades de ensino regular, incluindo uma pluralidade de discentes, 

pode contribuir para uma reflexão acerca da relevância de promover ações pedagógicas 

sistemáticas que favoreçam a efetiva inclusão da diversidade sexual e o combate às práticas 

homofóbicas. 
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3.4. Instrumento 

 

 O instrumento dessa pesquisa buscou englobar técnicas de coleta de dados, que 

permitem uma apreensão mais consistente e ponderada acerca das representações sociais 

dos/as docentes. Em consonância, o instrumento foi elaborado com base na bibliografia 

estudada (Carrara & Lacerda, 2011; Dinis, 2012; Madureira, 2007; Silva Júnior, 2010; Tosso, 

2012) e constituiu-se de um teste de associação livre de palavras, seguido de um questionário 

com os dados sociodemográficos (idade, sexo, religião, graduação, tempo de atuação docente, 

disciplina/s que lecionam) dos/as participantes e contendo questões abertas e fechadas sobre 

“Diversidade Sexual e Homofobia nas escolas”, bem como uma entrevista semiestruturada 

(Ver anexo B).  

Dessa forma, nessa pesquisa foi realizado o teste de associação livre de palavras para 

apreender as principais impressões dos/as docentes acerca da temática em questão. Para tanto, 

justifica-se a escolha das palavras induzidas, que foram respectivamente: Sexualidade (por 

estar intrinsecamente ligada a diversidade sexual); Diversidade Sexual (como meio de 

desvendar subitamente as principais crenças em torno do tema central desse estudo); 

Homossexualidade (para perceber as crenças em torno dessa identidade sexual específica) e 

Homofobia (para saber como os/as docentes dimensionam essa violência através dos 

julgamentos espontâneos). 

O questionário também foi adotado como um meio de permitir que os sujeitos 

registrassem as crenças e valores que compõem suas representações com a maior nitidez e 

imparcialidade que a escrita pode proporcionar (Silva Júnior, 2010). Com efeito, o 

questionário possui 15 questões abertas e fechadas, dentre estas as duas primeiras referem-se 

a formação docente em relação à sexualidade e diversidade sexual;  da questão 3 até a 12 

foram abordados diretamente os temas diversidade sexual (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12) e 
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homofobia (3 e 11) visando-se compreender as principais representações dos/as docentes. As 

três últimas questões foram referentes ao contexto escolar, indagando sobre as atitudes dos 

docentes acerca da diversidade sexual (questões 13 e 15) e acerca das práticas homofóbicas  

(questão 14). 

Vale informar que na questão 12 foram inseridas imagens gráficas referentes às 

identidades sexuais e de gênero não heterossexuais (casal de gays, casal de lésbicas, travesti e 

transexual), visando-se apreender de modo atento e evidente as representações dos/as 

docentes acerca da diversidade sexual. Para tanto, os/as docentes tinham que assinalar 

alternativas referentes a opiniões e julgamentos acerca das imagens, bem como justificar suas 

escolhas. 

Além do questionário, a entrevista semiestruturada é utilizada para apreender de modo 

aprofundado as principais representações dos/as docentes. De acordo com Bardin (2011), tais 

entrevistas podem ser denominadas semidiretivas ou semiestruturadas, visto que utiliza-se um 

plano, guia ou esquema com questões focalizadas que servirão de norteamento para o 

desenvolvimento da pesquisa. Desse modo, durante a coleta podem surgir a partir das 

respostas dos/as participantes novos questionamentos que podem enriquecer o estudo 

qualitativo.  

É sinalizado que a entrevista engloba 5 questões abertas, a primeira foi empregada 

para complementar as informações acerca da avaliação da formação docente no contexto da 

sexualidade e da diversidade sexual; as demais foram relativas as concepções, vivências, 

práticas e atitudes acerca da diversidade sexual e homofobia na escola. 
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3.5. Procedimento 

 

 Inicialmente o projeto foi enviado ao Comitê de Ética, sendo aprovado e, 

posteriormente, foi solicitada a autorização das escolas para os/as educadores/as participarem 

da pesquisa, bem como, os/as participantes assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido. Então, foi realizado o teste de associação livre de palavras, seguida da aplicação 

de um questionário com os dados sociodemográficos (idade, sexo, religião, graduação, tempo 

de atuação docente) dos/as participantes e com questões abertas e fechadas sobre 

“Diversidade Sexual e Homofobia nas escolas”. Finalizando com a entrevista semiestruturada.  

 Cabe expor que para melhor desenvolvimento e embasamento prático da pesquisa em 

questão, foi realizado um estudo piloto que contribuiu de modo significativo para o 

aprimoramento do instrumento e para a delimitação das categorias.  

 Dessa maneira, o estudo piloto contou com a participação de 4 docentes (das 

disciplinas Português, Biologia, Artes e Educação Física) de uma escola da rede pública 

estadual (cabe esclarecer que essa não foi a escola do estudo principal), com a modalidade de 

ensino médio. Após a realização desse estudo piloto pôde-se perceber que o instrumento 

precisava ser editado, visto que os/as docentes demoravam mais de uma hora para responder 

as questões e aproximadamente 20 minutos na entrevista. Logo, algumas questões foram 

retiradas do instrumento e outras revistas e reformuladas com base na bibliografia estudada. 

 Com o instrumento finalizado, a efetiva coleta dos dados durou 2 meses (outubro e 

novembro) visto que as visitas as Escolas A e B eram diárias. 
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3.6. Análise dos Dados 

 

Essa pesquisa utiliza a análise de conteúdo como método para analisar os dados. A 

análise de conteúdo, do ponto vista operacional, parte de uma leitura de primeiro plano das 

falas, depoimentos e documentos, visando alcançar um nível mais aprofundado, ultrapassando 

sentidos manifestos do material. Para tanto, em geral, todos os procedimentos levam a 

relacionar as estruturas semânticas (significantes) com as sociológicas (significados) dos 

enunciados e, desse modo, promovem a articulação das proposições dos textos com os fatores, 

tais como variáveis psicossociais, contexto sociocultural e processo de produção da 

mensagem, que determinam suas características. Portanto, com a finalidade de promover 

consistência interna às operações, esse conjunto de procedimentos analíticos é executado nas 

pesquisas científicas (Minayo, 2010). 

 Nesse caminho, emprega-se o teste de associação livre de palavras que é bastante 

utilizado nas pesquisas, pois possui uma aplicação simples: “Pede-se aos sujeitos que 

associem, livre e rapidamente, a partir da audição das palavras indutoras (estímulos), outras 

palavras (respostas) ou palavras induzidas” (Bardin, 2011, p.57-58).  Esse teste é utilizado, 

em psicologia clínica, para ajudar a localizar as zonas de bloqueamento e de recalcamento de 

um indivíduo (Bardin, 2011), dessa maneira pode ser um instrumento viável para desvendar 

as principais crenças e opiniões que o sujeito possui acerca de determinado tema, o que 

evidencia a sua utilidade para apreensão das representações sociais.  

Ainda segundo Bardin (2011), a análise do teste de associação livre de palavras é 

iniciada a partir da reunião e desconto das palavras idênticas, sinônimas ou próximas em 

níveis semânticos, depois diante de um conjunto heterogêneo de unidades semânticas realiza-

se o agrupamento por classificação. Ou seja, as unidades significativas são divididas em 

categorias, pois para que as informações sejam acessíveis é preciso tratá-la, introduzindo uma 

ordem suplementar reveladora de uma estrutura interna que permita chegar a representações 
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condensadas (análise descritiva do conteúdo) e explicativas (análise do conteúdo, veiculando 

informações suplementares adequadas aos objetivos da pesquisa). 

Nesse viés, para Arruda (2002a) a representação social além ser analisada como 

campo estruturado, também pode ser focalizada como núcleo estruturante, no qual reside 

abordagens semânticas, ou seja, conjunto de significados isolados por meio de distintos 

métodos de associações de palavras. Portanto, “trata-se de identificar as estruturas 

elementares que constituem o cerne do sistema da representação em torno das quais ele se 

organiza um sistema constituído pelos seus elementos centrais e periféricos” (Arruda, 2002a, 

p.140). 

Com efeito, os elementos relativos ao núcleo central seriam mais facilmente 

apreendidos por meio de técnicas de associação livre de palavras. Durante os testes, os 

indicadores seriam o maior índice de preferência e maior prioridade na ordem das evocações, 

então a combinação desses aspectos desvela o conjunto de itens que configuram o cerne da 

representação (Arruda, 2002a). 

 Para analisar os questionários e as entrevistas também foi utilizada a técnica da análise 

categorial que segundo Bardin (2011, p. 201): 

[...] Funciona por operações de desmembramento do texto em 

unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos. 

Entre as diferentes possibilidades de categorização, a 

investigação dos temas, ou análise temática é rápida e eficaz na 

condição de se aplicar a discursos diretos (significações 

manifestas) e simples. 

De modo sintético, pode-se dizer que análise categorial temática, feita após a 

transcrição integral dos questionários e das entrevistas, começa com a divisão do texto em 

alguns temas principais (que poderão ser aperfeiçoados em subtemas, caso seja desejável ou 
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necessário). Após, a delimitação dos temas, busca-se determinar as características associadas 

ao tema central, visando extrair os significados associados a cada tema (Bardin, 2011). 

 Nessa direção, cabe descrever, a seguir, as principais fases ou etapas da análise de 

conteúdo categorial temática. 

 Fases da análise de conteúdo  

As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos 

cronológicos (Bardin, 2011): 

1) A pré-análise 

2)  A exploração do material 

3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

A (1) pré-análise é a fase de organização do texto, tem como objetivo sistematizar as 

ideias iniciais para obter maior precisão na análise dos dados. Geralmente, esta primeira fase 

possui três finalidades principais: a escolha dos documentos que serão submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final. Por conseguinte, será feita, inicialmente, a leitura flutuante para 

compreender melhor as informações obtidas com as entrevistas, no caso da pesquisa em 

questão. Depois, segue-se com a demarcação dos documentos que serão analisados, isto é, a 

criação de um corpus, onde será delimitado o texto colocado em análise. A etapa final 

consiste em reunir e organizar todas as informações coletadas nas entrevistas, estas deverão 

ser gravadas e transcritas na íntegra para facilitar a análise (Bardin, 2011).  

           A fase (2) exploração do material é realizada após cumprir as operações da pré-análise, 

segue-se com a análise propriamente dita que nada mais é que a administração sistemática das 

decisões tomadas. Isto é, trata-se de uma fase longa que consiste essencialmente em operações 

de codificação, desconto ou enumeração em função de regras previamente formuladas 

(Bardin, 2011). 
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          A organização da codificação compreende três escolhas: primeiro o recorte que por 

meio da releitura permite a escolha das unidades (de registro e de contexto); segundo a 

enumeração, que compreende a escolha das regras de contagem e por fim a classificação e a 

agregação que consiste na escolha das categorias (Bardin, 2011). 

         De acordo com Bardin (2011) a categorização é uma operação que consiste em 

classificar os elementos constitutivos de um conjunto (nesse caso, do texto construído a partir 

da transcrição das entrevistas) utilizando critérios de semelhanças e diferenciações para 

formar as categorias, ou seja, grupos de elementos com características comuns. No caso da 

análise temática, o critério de categorização será semântico, pois o tema servirá de 

direcionamento para escolha e agrupamento das categorias. Assim, a categorização tem como 

objetivo primordial condensar as informações para representar de forma organizada e 

simplificada os dados brutos, para tanto será produzido um sistema de categorias. 

            A fase (3) tratamento dos resultados obtidos, a inferência e a interpretação consiste em 

sintetizar os resultados obtidos ligando-os, a partir de uma interpretação minuciosa, as 

dimensões teóricas que norteiam a pesquisa.  A interpretação dos dados deve estar relacionada 

com o referencial teórico que norteou a pesquisa, assim nessa fase são feitas as 

correspondências entre os dados obtidos e os discursos teóricos que foram desenvolvidos no 

decorrer do trabalho científico. Assim, após a interpretação dos resultados obtidos pode-se 

chegar a conclusões significativas (Bardin, 2011) que possibilitam a compreensão das 

principais representações dos/as educadores/as acerca da diversidade sexual e da homofobia 

na escola. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA  

 

 Compreender as representações sociais dos/as docentes/as acerca da diversidade 

sexual e da homofobia constitui uma tarefa bastante difícil, entretanto, tal pesquisa buscou 

elucidar alguns aspectos primordiais predominantes nas concepções, crenças, opiniões e 

práticas dos/as educadores/as que podem tanto ancorar a homofobia quanto desconstruir, 

através dos processos de ancoragem e objetivação, os preconceitos e discriminação cometidos 

contra os/as jovens que divergem da heteronormatividade. 

Por conseguinte, para agrupar de forma mais coerente as principais representações 

dos/as docentes (das Escolas A e B) acerca da diversidade sexual e homofobia, nesse primeiro 

estudo delimitou-se as seguintes categorias: (1) Formação docente em relação à sexualidade e 

diversidade sexual; (2) Representações acerca da Diversidade Sexual (sob o viés do 

preconceito manifesto ou sutil); (3) Representações acerca da Homofobia; (4) Diversidade 

Sexual e Homofobia no contexto escolar: desafios e sugestões.   

 

4.1. Formação docente em relação à sexualidade e diversidade sexual 

 

Cabe esclarecer que nessa categoria foram incluídos os discursos dos/as educadores/as 

a partir das respostas dos questionários e das entrevistas semiestruturados. Visto que, em 

ambos foi questionado acerca da formação docente com relação às temáticas sexualidade e 

diversidade sexual.  

No questionário, a primeira pergunta foi se a sexualidade e diversidade sexual foram 

abordadas durante a formação docente e se sentiram necessidade dessas temáticas para a 

prática profissional. Dessa forma, evidenciou-se que seis professores/as disseram não ter tido 

nenhuma disciplina que abordasse de modo claro e significativo, bem como não participaram 

de nenhum curso ou formação continuada acerca desses assuntos. Todavia alguns disseram 
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terem visto apenas a dimensão biológica da sexualidade (a questão reprodutiva, genética). 

Nesse contexto, os/as professores/as destacaram a relevância e a necessidade da abordagem 

desses temas durante a formação, logo pode-se exemplificar na fala de cinco participantes  

que sentiram falta desse conhecimento para a prática profissional. Apenas um docente foi 

contrário justificando-se pela falta de experiência, denotando que a necessidade desses temas 

é mais visível durante a prática docente. Essa carência na formação docente fica exposta nos 

recortes abaixo: 

Não. Senti falta, pois na prática necessitamos muito do saber agir. (Prof. Antônio – 

Escola A) 

Não. Sim. Faltou essa questão que é atual e realidade do nosso país em grande massa. 

(Prof.ª Camila – Escola A) 

Não. Sim, pois todos os assuntos da nossa sociedade têm que ser abordados. (Prof. 

Lúcio – Escola A) 

Não. Sim, pois é um tema que deve ser amplamente discutido no ambiente escolar, 

assim o professor deve ser qualificado nesse contexto. (Prof. Diego – Escola B)  

Não. Sim, pois essa temática está presente na comunidade escolar. (Prof. Denis – 

Escola B) 

Não. Não senti falta porque não tinha experiência profissional. (Prof. Samuel – 

Escola A) 

 É necessário que os cursos de formação docente inicial e continuada adotem 

parâmetros curriculares para abordar, de modo contínuo e permanente, através de disciplinas, 

eventos interdisciplinares, as temáticas acerca da sexualidade e diversidade sexual que 

compõem a realidade social das escolas. Para que os/as docentes sintam-se capacitados/as e 

consigam discutir esses temas em sala de aula, contribuindo com a desconstrução de 
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representações compostas por preconceitos e estereótipos que ocasionam diversas práticas 

homofóbicas (Rios, 2009; Seffner, 2009). 

Entretanto, sete docentes disseram que durante a graduação houve palestras, 

seminários, debates ou discussões informais, filmes e trabalhos acadêmicos acerca da 

sexualidade, sobretudo nas disciplinas de Psicologia e Antropologia. Todavia, o assunto 

diversidade sexual foi praticamente inexistente na formação inicial, alguns tiveram um pouco 

mais de contato com esse tema durante os cursos de pós-graduação, mas de forma bem 

superficial. Esse caráter vago é notável nas falas a seguir: 

Sim. No curso de Pós-graduação. (Prof.ª Roberta – Escola A) 

Sim. Não lembro a disciplina. (Prof.ª Claudia – Escola A) 

Sim. Orientação Sexual. Era realizada com uma psicóloga que tratava de vários 

temas que envolve esta temática. (Prof.ª Talita – Escola A) 

Sim. Psicologia. De forma mais superficial. (Prof.ª Ariella – Escola B) 

Sim. Psicologia, em forma de debates, seminários. (Prof. Elias – Escola B) 

Sim. Antropologia como foco na homossexualidade, apenas. (Prof.ª Julia – Escola B) 

Sim. Antropologia I, através de filmes, como “Meninos não choram” que trabalham 

esses preconceitos de forma bem complexa. (Prof. Raul – Escola B) 

 Nas entrevistas, quando foi indagado sobre a avaliação da formação docente 

referente a tais temas, apesar da ocorrência de algumas contradições que fazem parte das 

representações sociais, todos/as os/as educadores/as enfatizaram a carência ou abordagem 

superficial e insuficiente das temáticas sexualidade e diversidade sexual na formação docente 

inicial: 

Nada, durante os quatro anos no curso. Eu senti até falta porque quando você se 

depara com alunos diferentes, com a diversidade sexual, hoje em dia ela tá muito, vamos 

dizer entre aspas, “comum”. [...] (Prof.ª Camila – Escola A) 
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Então, a nossa formação acadêmica não ajuda muito pra gente tá lidando com essas 

situações cotidianas na escola. (Prof.ª Roberta – Escola A ) 

Tive, mas muito pouco. Já participei de dois seminários, mas foram muito poucos, não 

deu pra aprofundar muito a questão assim de abordagem. (Prof. Antônio – Escola A) 

Na formação não. Não diretamente. Porque é um assunto que é tabu, né? Então, falar 

nesse assunto ainda é meio complicado. Então, durante minha graduação pouco se falou [...] 

sobre esse assunto. (Prof. Samuel – Escola A) 

[...] não são abordadas em nenhum momento nada a respeito, nenhum evento também 

durante o curso da graduação não teve [...] (Prof.ª Vanuza – Escola B) 

 [...] só na disciplina de psicologia, mas nada que eu pudesse ter memória não, só foi 

algo bem superficial, você não vê bem trabalhada não [...] (Prof.ª  Ariella – Escola B) 

Não tanto como deveria porque é um assunto atual, que vem ganhando 

as manchetes, né? No curso especificamente, não. Eu estudava mais a 

questão de raça, agora essa questão de sexualidade, diversidade 

sexual, praticamente não lembro uma disciplina que tenha abordado, 

dado alguma ênfase a esse aspecto. (Prof. Lúcio – Escola A) 

[...] assim eu tive pouca informação, sabe. A faculdade, ela não tratou 

muito desse caso, não. [...] Não era assim aquela coisa focada para o 

tema, o tema surgia em um caso ou outro, mas não era aquela coisa 

especifica, não lembro nem em que disciplina, foi muito vagamente. 

(Prof.ª Claudia – Escola A) 

E agora lembrei tive esse assunto sim na disciplina de Antropologia, 

[...] a gente teve que fazer um seminário na época da faculdade, cada 

um ficou com o tema e o meu grupo, eu lembro como hoje, que foi 

travestis. Foi um livro [...] Só a teoria (Prof.ª Talita – Escola A) 

Diante de tais resultados fica evidente que a maioria dos cursos de licenciatura não 

aborda as temáticas da sexualidade (e muitos menos da diversidade sexual) mesmo sendo um 
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tema transversal essencial, como foi corroborado pelos/as educadores/as ao responderem na 

questão 2 (questionário) se tais assuntos são relevantes para a prática docente:   

Sim, porque enquanto docente tenho que estar por dentro de tudo o que rodeia meus 

alunos. (Prof.ª Roberta – A) 

Sim, pois como trabalho com jovens e adolescentes sempre surge várias indagações a 

respeito do assunto e nós docentes temos que estarmos consciente do que iremos informar 

para que a fala seja ideal. (Prof. Antônio – A) 

Sim. Pois tudo que envolve a realidade do mundo contemporâneo é importante, até 

porque nós que somos educadores nos deparamos diariamente com essa realidade, com 

muitos indivíduos que quase sempre tem dúvidas, medo e curiosidade. (Prof.ª Camila – A) 

Sim, pois é uma realidade na nossa sociedade e não podemos fechar os olhos para 

essa temática. (Prof. Lúcio – A) 

Sem dúvidas. O atual comportamento dos adolescentes exige esta prática. (Prof.ª 

Claudia – A) 

Sim, porque lidamos com pessoas, sejam alunos ou pessoas da comunidade escolar, 

por isso devemos estar preparados para enfrentar um eventual problema. (Prof. Samuel – A) 

Sim, porque vivemos no mundo em que existe esta diversidade sexual, para 

aprendermos a lidar e trabalhar esta temática na sala de aula. (Prof.ª Talita – A) 

Sim. Porque diz respeito a cultura humana e devido as questões que alguns alunos(as) 

apresentam. (Prof.ª Julia – B) 

Sim, pois a intolerância sexual é algo já observado em nossas salas de aula. (Prof. 

Raul – B) 

Sim. Porque não tem como ser educador sem lidar com as intensas diferenças que 

perpassam nossas salas de aula. Afinal, a educação é um encontro de diferenças e 

multiplicidades. (Prof.ª Amanda – B)  
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  Para Dinis (2012) a maior visibilidade das minorias sexuais e de gênero tem resultado 

em maior conscientização acerca da importância da abordagem e do reconhecimento da 

diversidade sexual (sobretudo com relação aos direitos humanos). “Tal cenário apela para que 

o tema da diversidade sexual e de gênero seja cada vez mais debatido no currículo de 

formação docente, preparando educadoras e educadores para resistir aos discursos normativos 

sobre corpo, gênero e sexualidade” (Dinis, 2012, p.77). 

A imprescindibilidade da abordagem dessas temáticas durante os cursos de 

licenciatura foi salientada tanto nos questionários quanto nas entrevistas, e essa carência na 

formação, sem dúvida, constitui um dos grandes responsáveis pelos pré-conceitos e 

estereótipos criadas em torno da sexualidade e da diversidade sexual. Pois, os/as 

educadores/as, em muitos casos, por não terem adquirido tais conhecimentos evitam abordar 

esses temas em sala de aula, contribuindo, de forma direta e/ou indireta, para a manutenção 

dos preconceitos, mitos, tabus e violências como a homofobia. 

Com base nisso, os/as educadores/as ressaltaram, no decorrer das entrevistas, que seria 

mais fácil abordar esses temas se a formação tivesse fornecido ao menos a base necessária. 

Até mesmo, aqueles/as educadores/as que demonstraram representações incoerentes acerca da 

diversidade sexual, deram a entender que o conhecimento pode possibilitar a abordagem 

desse assunto em sala de aula e a superação dos preconceitos. 

É. Talvez se durante a minha formação docente houvesse mais diálogos em sala, 

muito mais conversas, pesquisas até na área, talvez a gente viesse pra sala de aula com 

aquela intenção de pôr em prática o que ouviu lá. (Prof.ª Roberta – A) 

[...] acho que a gente tem muito ainda o que aprender, não que a gente esteja ainda 

com aqueles tabus, mas precisa tá participando mais de cursos, tá se aperfeiçoando mais, pra 

gente falar mais [...] (Prof.ª Claudia – A) 
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Estamos lidando o tempo inteiro com muitas diferenças e muitas vezes o professor não 

tem como lidar com isso. Não somos preparados na universidade para chegar pronto na 

escola e lidar com essas diferenças. [...] (Prof.ª Amanda – B) 

 É indiscutível que os/as educadores/as necessitam ter acesso à formação específica 

para abordar as temáticas sexualidade e diversidade sexual com crianças e jovens na escola, 

possibilitando a construção de uma postura profissional consciente acerca desses temas. Para 

tanto, os/as docentes precisam superar suas próprias dificuldades diante desses assuntos, por 

meio de questões teóricas, leituras e discussões relativas à sexualidade e suas diversas 

abordagens; preparar-se para a intervenção prática juntos aos/as discentes e ter acesso a um 

espaço grupal de produção de conhecimento a partir dessa prática, se possível tendo 

assessoria especializada para realizar tais tarefas. Desse modo, a formação deve ser 

continuada e sistemática, promovendo a reflexão sobre valores e preconceitos dos próprios/as 

educadores/as envolvidos/as no trabalho com tais temas, que pode ser desenvolvido na escola 

através da Educação Sexual. Então, salienta-se que os/as docentes devem reconhecer os 

valores que orientam sua visão de mundo e seus próprios comportamentos, bem como 

reconhecer a legitimidade de valores e comportamentos diversos dos seus. Visto que, essa 

postura consciente estabelece condições mais favoráveis para o esclarecimento, a informação 

e o debate sem a imposição de valores e convenções sociais (Brasil, 1999). 

 Diante desse parâmetro, acrescenta-se que os/as educadores/as possuem 

representações sociais alicerçadas por valores e crenças individuais e grupais e/ou do contexto 

social em que estão inseridos/as. Ademais, essas representações sociais constituem elementos 

simbólicos que os indivíduos e grupos sociais, como os/as docentes, expressam mediante o 

uso de palavras (linguagem oral ou escrita) e gestos, e nos quais podem ser apreendidos os 

pensamentos, as opiniões, expectativas, preconceitos e estereótipos sobre determinado tema 

ou categoria social. Mensagens mediadas pela linguagem, construídas socialmente e 
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ancoradas no âmbito da situação real e concreta dos sujeitos que as emitem. Porém, é 

necessário esclarecer que as representações não constituem meras (re)combinações de 

conteúdos arcaicos e conservadores que impõem normas sob pressão das forças grupais, mas 

elas também são nutridas pelos produtos da ciência que circulam publicamente através da 

mídia e das variadas versões populares destes produtos  (Alves-Mazzotti, 2008; Franco, 2004; 

Spink, 1993).  

Por isso, convém explanar que as representações dos/as docentes acerca da diversidade 

sexual e homofobia estão alicerçadas em diversos aspectos que compõem a realidade social, e 

que quando são aceitos sem questionar e problematizar podem fomentar preconceitos e 

discriminações. 

 

4.2. Representações acerca da Diversidade sexual 

 

Essa categoria busca englobar as principais concepções, crenças, opiniões e práticas 

que fazem parte das representações dos/as educadores/as acerca da temática diversidade 

sexual (para tanto, envolve discursos retirados dos testes de associação livre, questionários e 

das entrevistas). Além disso, é relevante destacar as representações referentes à sexualidade, 

que está intimamente relacionada com a temática central desse estudo. 

Antes, convém esclarecer que esta pesquisa não pretende culpar os/as docentes, apenas 

salientar o quanto é necessário uma formação docente inicial e continuada que aborde e 

discuta de modo abrangente as temáticas da sexualidade e da diversidade sexual para que 

os/as educadores/as sejam capazes de desconstruir crenças e práticas preconceituosas em 

torno desses temas, e assim possam auxiliar no combate a homofobia no cenário escolar. 

 Nessa direção, os dados obtidos evidenciaram que, em decorrência da carência na 

formação docente e outros fatores, as representações sociais dos/as educadores/as 
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entrevistados/as estão fundamentadas numa visão reducionista acerca da sexualidade em 

consequência não apreendem os significados da diversidade sexual e nem a amplitude da 

homofobia. 

 Em consonância, no item 3a quando se perguntou o que entendiam por sexualidade, 

notou-se que as representações dos/as participantes dessa pesquisa estão alicerçadas numa 

visão biológica da sexualidade, tomando como referência o sexo, o corpo e o prazer, bem 

como foi mencionada a questão dos relacionamentos amorosos e das identidades sexuais. 

O despertar de desejos internos. (Prof.ª Roberta – A) 

Não é simplesmente o desejo ou a relação sexual vai além da cumplicidade de ambos. 

(Prof. Antônio – A) 

Condição sexual, comportamentos ligados ao instinto sexual. (Prof.ª Camila – A) 

Relacionamento entre duas pessoas. (Prof. Lúcio – A) 

É a descoberta do prazer nas mais diversas formas e em várias circunstâncias. 

Vivenciar a sexualidade é sentir prazer. (Prof.ª Claudia – A) 

Momento íntimo de relacionamento, e que diz respeito apenas as pessoas envolvidas. 

(Prof. Samuel – A) 

É a preferência sexual do indivíduo, suas experimentações, descoberta de sua 

identidade sexual. (Prof.ª Talita – A) 

O sexo e tudo que diz respeito a este. (Prof.ª Vanuza – B) 

Manifestações da libido.  (Prof. Afonso – B) 

Conhecimento do corpo voltado para o sexo como necessidade fisiológica, 

autodomínio e superação instintiva. (Prof. Rafael – B) 

Embora a sexualidade envolva identidades sexuais e de gênero, não se restringe a isso. 

Identidades sexuais são as formas como os indivíduos vivem sua sexualidade com outros 

indivíduos, podendo ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais. E as identidades de gênero 
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referem-se ao modo como os indivíduos constroem histórica e socialmente suas 

masculinidades ou feminilidades, como é caso dos transgêneros – travestis e transexuais. 

(Figueiró, 2007; Louro, 1997). A sexualidade precisa ser compreendida, para além dessa 

concepção reducionista, “[...] como um constructo histórico, como sendo produzida na 

cultura, cambiante, carregada da possibilidade de instabilidade, multiplicidade e 

provisoriedade (Louro, 2007a, p.210)”. Essa concepção abrangente pode evitar que 

preconceitos sejam justificados em nome de determinismos biológicos, quando na verdade 

são produzidos histórica e socialmente, além disso, reafirma a ideia de que existem múltiplas 

formas de sexualidades, que devem ser (re)conhecidas por toda sociedade, sobretudo no 

âmbito escolar. 

 A partir do teste associação livre, quando foi mencionada a palavra indutora 

sexualidade (tanto na escola A quanto na B) as palavras induzidas foram bastante 

heterogêneas, porém a maioria remetia as dimensões afetivo-sexuais e preventivas, além de 

estarem pautadas na questão dos valores humanos ou até em representações negativas. Bem 

como, sobressaiu-se a relação da sexualidade com a identidade sexual e as consequências que 

a descoberta da sexualidade pode trazer. Por conseguinte, foram estabelecidas as seguintes 

classes ou categorias: 

 Dimensão afetivo-sexual: refere-se a uma dimensão da sexualidade que inclui as 

emoções, os sentimentos e algumas formas de expressar e vivenciar a sexualidade, não 

apenas do ponto de vista sexual, mas também afetivo. Todavia, é preciso elucidar que 

a sexualidade vai além da dimensão sexual, que engloba a atração, o desejo e o prazer, 

bem como também ultrapassa os relacionamentos afetivos e/ou sexuais e afinidades 

pessoais, pois envolve também diferenças e dimensões socioculturais. Palavras 

induzidas: Atração (1); Desejo (2); Relacionamento (1); Afinidade (1); Descoberta do 

prazer (1); Prazer (1); Amor (3); Harmonia (1); Sexo/s (3); Corpo Humano (1). 
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 Dimensão Preventiva: remete a uma vivência da sexualidade segura e responsável, 

assim nessa dimensão costuma ser focalizada a questão da importância da prevenção 

contra a gravidez precoce e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Contudo, 

é preciso tomar cuidado com o exagero nas ressalvas, proibições e receios, visto que 

na maioria dos casos, deixa-se de lado as outras dimensões da sexualidade, tais como a 

dimensão afetivo-sexual e os aspectos positivos, como o prazer, a liberdade de 

expressão, entre outros que fazem parte da vivência plena da sexualidade, assim como 

a segurança e a responsabilidade. Palavras induzidas: Segurança (2); 

Responsabilidade (2); Prevenir (1); Informação (1); Gravidez na Adolescência (1); 

Aborto (1); DST (1). 

 Representação negativa da sexualidade: associa a sexualidade a condutas e 

comportamentos imorais, que extrapolam a liberdade sexual, considerando que a 

pessoa se entrega de modo irresponsável aos prazeres sexuais. Em contrapartida, 

destaca-se o sentimento de vergonha, de mal-estar ocasionado pelas condutas que 

ferem a “decência” ou os padrões morais impostos pela sociedade. Palavras 

induzidas: Libertinagem (1); Pudor (1); Tabus (1); Preconceito (1); Intolerância (1);  

Imaturidade (1); Exagero (1); Dúvida (1).  

 Sexualidade e valores humanos: envolve a questão de sentimentos de respeito e de 

tolerância às diferentes formas de vivenciar a sexualidade, mesmo que não se 

concorde com estas, pautando-se na relevância dos valores humanos, o que pode 

configurar uma noção de “politicamente correto”. Entretanto, refere-se à ideia de que a 

sexualidade deve envolver valores que determinem a forma como a pessoa deve se 

comportar com os outros indivíduos e no meio social. Palavras induzidas: Valores 

(1); Respeito (3); Cultura (1); Espiritualidade (1). 
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 Identidades: engloba as identidades sexuais e de gênero, relacionando a sexualidade 

com as diferentes formas de vivenciar as relações afetivo-sexuais, porém ressaltando, 

arbitrariamente, a ideia singular de feminilidade (o que remete também a ideia singular 

de vivenciar a masculinidade). Além disso, nota-se a crença equivocada de que as 

identidades sexuais constituem escolhas ou “opções”, quando na verdade devem ser 

compreendidas como construções socioculturais. Palavras induzidas: Opção (1); 

Identidade Sexual (1); Mulher (1); Diversidade (1); Diversidade Humana (1); 

Transgêneros (1). 

 Descoberta da Sexualidade: denota uma representação marcada por novas vivências 

sentimentos, ansiedades, divergências e transformações, sobretudo na fase da 

adolescência e da juventude, onde tais descobertas e experimentações ocasionam  

conflitos recorrentes na construção sociocultural das identidades sexuais e de gênero e 

nos relacionamentos afetivo-sexuais. Palavras induzidas: Conflitos (1); 

Experimentações (1); Descoberta (1); Adolescência (1); Puberdade (1); Florescendo 

precocemente (1). 

 Nessa circunstância, explica-se que a sexualidade constitui uma das dimensões que 

perpassa diversos aspectos inerentes ao ser humano, portanto envolve identidade sexual, 

gênero, envolvimento emocional, amor, reprodução, erotismo. Bem como, engloba múltiplas 

vivências e expressões por meio de pensamentos, fantasias, crenças, atitudes, valores, desejos, 

relacionamentos, papéis e práticas. Então, é notório que a sexualidade não envolve somente às 

capacidades reprodutivas dos ser humano, mas também o prazer, além de incluir componentes 

históricos e socioculturais. Desse modo, abrange além do nosso corpo e do prazer, nossa 

história, nossas crenças e costumes, relações afetivas, nossa cultura, nossas representações, ou 

seja, envolve a pluralidade da vida humana (Abramovay, Castro & Silva, 2004). 
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Em continuidade, acerca da temática diversidade sexual foram notadas divergências e 

contradições entre as representações dos/as educadores/as, pois ainda que a maioria tenha 

demonstrado desconhecimento devido ao uso de termos inadequados, como “opção sexual” 

ou “condição”, uma parte dos/as participantes revelou uma visão tolerante, demonstrando 

algumas representações positivas. Entretanto, os/as mesmos/as participantes que enfatizaram 

diversas vezes a questão da importância do respeito à diversidade, também deixaram latentes 

representações incoerentes e/ou negativas em torno da diversidade sexual. 

Com efeito, para agrupar de forma mais coerente as principais representações dos/as 

docentes acerca da diversidade sexual, delimitou-se as seguintes subcategorias: sob o viés do 

preconceito manifesto e do sutil. 

 

           4.2.1. Representações sob o viés do preconceito manifesto  

 

Nessa subcategoria foram incluídas as representações negativas em torno da 

diversidade sexual, que manifestaram de forma explícita os pré-conceitos, estranhamentos e 

estereótipos acerca das pessoas LGBT ou com identidades de gênero que destoam do padrão 

heteronormativo, deixando evidente uma rejeição da diversidade sexual, ocasionados por 

diversos motivos, entre estes, destaca-se o desconhecimento e a influência religiosa. Bem 

como, representações que colocam a diversidade sexual como algo de natureza biológica ou 

relacionada a desvios de condutas devido a influências sociais. 

Deve-se enfatizar que o preconceito manifesto constitui umas das primeiras expressões 

do preconceito, que se refere às formas abertas e ativas manifestadas de modo evidente 

através de atitudes negativas que envolvem rejeição a determinados indivíduos ou grupos 

sociais (Fleury & Torres, 2010; Lima & Vala, 2004; Silva Júnior, 2010), nesse caso, com 

relação à diversidade sexual. 
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Acerca da palavra indutora diversidade sexual, revelou-se representações estruturadas 

em termos que caracterizam de modo negativo essa categoria social, sobretudo a 

homossexualidade, vista como algo ameaçador e que provoca conflitos, o que ressalta o 

desconhecimento e a presença das normas sociais nessas crenças equivocadas. Dessa maneira, 

é perceptível que tais representações negativas referem-se ao não reconhecimento da 

diversidade sexual como legítima, o que é evidenciado por comportamentos ou crenças 

preconceituosas (em muitos casos, devido à falta de informações coerentes ou por influências 

religiosas e conservadoras) que relacionam a diversidade sexual à libertinagem, mudança de 

valores, conflitos. Nesse caso, são destacadas as consequências negativas, tais como 

preconceitos e rejeições, perpetrados contra os indivíduos pelo não enquadramento em um 

modelo heterossexual imposto socialmente. Assim, as palavras induzidas e suas frequências 

de ocorrência foram: Mudança de Valores (1); Conflito (1); Preconceito (2); Rejeição (1); 

Libertinagem (1); Intolerância (2); Estranho (1); Homofobia (1); Desrespeito (1); 

Incompreensão (1) Homossexualismo (1). 

Diante desses resultados, expõe-se que tais representações preconceituosas estão 

ancoradas em estereótipos, padrões e normas sexuais e de gênero, evidenciando fortes 

vínculos com a heteronormatividade e outros arsenais normativos, normalizadores e 

estruturantes que reforçam a hierarquização dos corpos, identidades, expressões, 

comportamentos, valores morais, estilos de vida e relações de poder. Desse modo, a 

ancoragem exerce um papel fundamental na análise das representações sociais, pois constitui 

uma parte operacional do núcleo central, que consiste num processo de integração cognitiva 

do objeto (nesse caso a diversidade sexual) a um sistema de pensamentos e crenças sociais 

preexistentes, enraizando-o ali, por meio da memória (Franco, 2004; Junqueira, 2007; Placco, 

2005). 
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 Nesse ponto, destaca-se que uma das faces do preconceito é resultante do processo de 

socialização que impõe normas e regras acerca dos papeis e características de cada indivíduo, 

então tais normatizações se ancoram nas ideias preexistentes e compõem as representações 

sociais, sendo expressas de modo manifesto ou sutil. Dessa maneira, é enaltecido que existem 

várias nuances de preconceito (nesse caso sexual), podendo este ser expresso, de forma mais 

evidente através da rejeição e discriminação direta, ou de modo sutil, pregando até certa 

complacência, o que impede a manifestação explicita da estranheza frente às diferenças 

(Chochík, 2006; Silva Júnior, 2010). 

Nas entrevistas (questões 2 e 3), quando questionou-se aos/as professores/as sobre 

suas concepções, vivências e práticas acerca da diversidade sexual e da homofobia; e sobre 

suas atitudes diante de situações de preconceitos e discriminações contra alunos/as não 

heterossexuais, foram sobressalentes em sete discursos visões estereotipadas acerca da 

identidades sexuais divergentes do modelo heteronormativo, algumas influenciadas pelo 

conservadorismo e formação religiosa. Constituindo representações normativas e 

preconceituosas, sobretudo com relação à homossexualidade que é tratada como algo inato 

e/ou “desviante”. 

A diversidade eu acho que ela vem, é muito deturpada no sentido do contexto, né?  

Porque o que a gente observa é uma... mudança cultural por completo, né? Existem aqueles 

homossexuais que [...] levam pro lado da libertinagem mesmo. (Prof.ª Roberta – A) 

 [...] você vai descobrindo preconceitos em você mesmo, todo mundo tem, porque 

aceitar o diferente causa um estranhamento. (Prof. Rafael – B)  

Vejo algumas atitudes tão exacerbadas de alguns, que ficamos: “Peraí, mas isso aí é 

meio esquisito, meio anormal, mas temos que pensar que o ser humano é diverso...” (Prof. 

Diego – B)  
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Eu tive uma formação moral e religiosa um pouco destoante sobre esse assunto de 

encarar essa realidade do que é uma pessoa que não é nem homem e nem mulher! [...] (Prof. 

Raul – B)  

 [...] eu considero até que a pessoa nasce com isso, eu acredito que a gente nasce com 

um gene a mais [...] (Prof. Elias – B)  

 [...] Porque eu costumo dizer assim: a cada ação tem uma reação, se 

ação do homossexualismo ela ainda consiste em um tabu, então é 

uma consequência, que ele vai ter que assumir, tem que tá consciente 

disso, né? Porque a partir do momento que você toma uma posição 

que ainda não é normal para a sociedade, vai ter que tolerar as 

consequências que estão por vir, mas não discriminando, entendeu? 

(Prof.ª Claudia – A) 

[...] nós já vemos crianças que são diferentes, a opção sexual... por 

exemplo, um menino que gosta de coisas femininas. Durante o 

tempo... desvio de postura, ele muda a postura. Não sei se pode ser 

por orientação, influências. [...] eu penso que muitos nascem assim, 

mas também tem essa concepção e já vi situações que mudam [...] 

Entre a pré-adolescência e a adolescência mudam a postura. O 

convívio vai mudando e penso que vão se desviando. [...] (Prof.ª 

Camila – A) 

Vale elucidar que essa noção marcada pelo preconceito evidente representa a 

homofobia geral, uma forma específica de sexismo, contrária aqueles/as que, supostamente, 

sentem desejo ou realizam práticas sexuais com sujeitos do mesmo sexo (ou de ambos os 

sexos). Esse tipo de preconceito homofóbico rejeita todos os indivíduos que não se 

conformam com o papel predeterminado para seu sexo biológico. Destarte, é utilizada para 

denunciar os “desvios” e deslizes do masculino em direção ao feminino ou vice-versa, é como 

se a todo instante fosse necessário lembrar aos indivíduos de seu “gênero certo”. Pois, 
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qualquer suspeita de homossexualidade ou de outra orientação afetivo-sexual distinta da 

norma heterossexual pode ser entendida como uma traição às identidades sexuais e de gênero. 

Nesse sentido, a noção de homofobia pode englobar discursos ou atitudes que além do receio 

com relação aos homossexuais masculinos e femininos, também expressam hostilidade ou 

oposição acerca de comportamentos que “desviam” dos papeis sexuais impostos socialmente. 

Pode-se notar a presença da norma sexual, vigente na heteronormatividade fundamentada em 

falsos pressupostos que naturalizam as práticas heterossexuais e impõem um caráter desviante 

às outras práticas, como a homossexualidade (Borrilo, 2009; 2010; Lionço & Diniz, 2009b). 

Além disso, cabe relembrar que a diversidade sexual inclui as variadas orientações 

afetivo-sexuais dos indivíduos. Sendo assim é proferido: orientação afetivo-sexual constitui 

um conceito, que ao englobar e legitimar um conjunto bastante amplo e diversificado de 

sentimentos, expressões e práticas sociais, sexuais e afetivas, desestabiliza concepções 

naturalizantes, medicalizadas, reificantes e heterocêntricas (que insistem em empregar o 

termo homossexualismo) (Henriques et al., 2007). Nesse viés, considera-se que a utilização do 

termo homossexualismo deve ser fortemente criticada, sobretudo por educadores/as que 

precisam evitar e corrigir o uso desses termos pejorativos, principalmente no âmbito escolar, 

pois: 

Em tal caso, a desinência ismo o torna extremamente inadequado, pois 

o reveste de conotação negativa, atribuindo significado de doença, 

desvio, aberração. Basta notar que ninguém fala em sexualismo ou 

heterossexualismo. Daí a preferência pelos termos homossexualidade, 

lesbianidade, bissexualidade, travestilidade, transgeneridade e 

transexualidade (Henriques et al., 2007, p.18). 

No teste de associação livre, acerca da palavra indutora “Homossexualidade”, 

percebeu-se uma visão naturalista/biológica, entendendo a homossexualidade como algo 

inato, que foi determinado biologicamente, e, portanto não é “culpa” do indivíduo, apenas faz 

parte da sua condição de vida, do seu modo de ser. É necessário tomar cuidado com essa 
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visão, pois, em muitos casos, acaba vinculando erroneamente a homossexualidade a algo 

patológico ou doentio. Nesse caso, as palavras induzidas foram condição e nato.  

Em consenso, na questão 6 (questionário) quando indagou-se se um indivíduo: nasce, 

torna-se homossexual ou ambas as alternativas, foi revelada a presença de um essencialismo e 

visão inatista nos discursos abaixo, visto que dois docentes acreditam que o indivíduo “nasce 

homossexual”.  

Nasce homossexual. A pessoa já nasce com a opção sexual definida. (Prof. Lúcio – A) 

 Nasce homossexual. Porque existem crianças que já possuem atitudes diferenciadas, 

gosto de outras crianças na mesma faixa etária. (Prof.ª Talita – A) 

Tais representações aludem à ideia do essencialismo, que concebe as pessoas como 

tendo alguma natureza ou “essência” passível de definição ou descoberta, proveniente 

exclusivamente da biologia ou do meio ambiente. Essa visão acaba enaltecendo pensamentos 

e crenças que subsidiam representações pautadas em hierarquizações e estereótipos. Em 

oposição a essa visão, o anti-essencialismo argumenta que não existe nada “dado 

naturalmente” ou determinado nem no mundo, nem nas pessoas, visto que estas são o produto 

de processos sociais plurais e mutáveis. Assim, não existem essências dentro das pessoas que 

determinam o que elas são (Nogueira, 2004; Silva Júnior, 2010). Dessa forma, a 

homossexualidade e as outras orientações afetivo-sexuais (heterossexualidade e a 

bissexualidade) não devem ser concebidas como inatas, visto que vão além dos fatores 

biológicos, envolvendo um processo complexo de construção pessoal a partir do ambiente 

familiar, social e cultural (Figueiró, 2007). 

Ainda sobre a sexta questão, 10 educadores/as assinalaram que um indivíduo tanto 

nasce quanto se torna homossexual, encontrando justificativas nos estereótipos de gênero 

segundo eles/as presentes desde a infância e reforçados pelo convívio com pessoas não 

heterossexuais. Como exemplo, indica-se: 
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Ambas as alternativas. Devido à criança que tem um relacionamento de forma 

perturbada pode ter reflexo futuro na sua vida sexual. (Prof. Antônio – A) 

 Ambas as alternativas. Porque vejo crianças logo cedo com jeito afeminado, gostos 

femininos como também vejo que se relacionam com pessoas do sexo oposto que passaram a 

se relacionar com pessoas do mesmo sexo, ou você é, ou você não é. (Prof.ª Camila – A) 

Ambas as alternativas. Algumas pessoas desde crianças apresentam a tendência 

homossexual, porém outras descobrem ou se transformam com o tempo. (Prof.ª Vanuza – B) 

 Reforça-se que atribuir às identidades sexuais (hetero, homo ou bissexual) um caráter 

essencialista pautado no determinismo biológico ou na influência do meio, significa estimular 

estereótipos através de uma naturalização simplificadora e alienante, que prefere pensar ou 

compreender as orientações afetivo-sexuais como realidades fixas, a-históricas, aculturais e 

universais. Esse pensamento confere invisibilidade a um universo muito mais plural e 

dinâmico do que os termos heterossexual ou homossexual tendem a supor. Em contraponto, 

alerta-se que as orientações afetivo-sexuais, sexualidades e identidades, para serem 

compreendidas de modo democrático e pluralista, requerem uma postura que ultrapasse as 

imposições e limites das concepções heteronormativas, reificantes, alienantes, polarizadas e 

simplificadoras que ancoram representações preconceituosas e resistentes à mudança devido 

às cristalizações e opressões sociais (Henriques et al 2007). 

Além disso, no teste de associação livre, a evocação da palavra homossexualidade 

também evidenciou representações sob o viés negativo, visto que, associa-se a 

homossexualidade à ocorrência de atitudes e comportamentos ruins e prejudiciais, ou seja, 

foram feitas alusões às consequências da não aceitação e não reconhecimento social da 

homossexualidade, tais como preconceitos e discriminações perpetradas contra tais indivíduos 

pelo não enquadramento em um modelo heterossexual. A saber, as palavras induzidas e as 
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frequências foram: Preconceito (4); Tabu (1); Discriminação (1); Violência (3); Intolerância 

(1); Bullying (1); Causa Estranheza (1); Choque (1); Quebra de Paradigma (1). 

Tais representações negativas em torno da homossexualidade remetem à dificuldade 

que os grupos sociais, nesse caso os/as educadores/as, possuem em desfazer concepções 

conservadoras, crenças e normas que foram impostas socialmente. Portanto, quando algo 

contraria ou diverge dos padrões impostos, como acontece com a homossexualidade e as 

outras orientações não heterossexuais, os indivíduos ou grupos começam a evocar os 

prejuízos que essa heterogeneidade pode acarretar. Com efeito, é relembrado que essas 

representações se fundamentam em um sistema de valores e normas sociais organizadas em 

um núcleo central que determina a significação, a organização interna e a manutenção da 

homogeneidade entre as crenças intergrupais e sociais resistentes a mudanças, logo, dificulta a 

aceitação da “novidade” (Abric, 1993; Alves-Mazzotti, 2007; Franco, 2004). 

 Na questão 7, acerca de como seria o diálogo caso descobrisse que seu/sua o/a filho/a 

é homossexual, apesar de todos/as os/as participantes terem assinalado que manteriam um 

diálogo, notou-se, em dois discursos, além do uso de termos inadequados, como escolha ou 

“opção sexual”, uma influência religiosa na representação acerca da homossexualidade e uma 

ideia arbitrária de usar o diálogo como arma, certamente para convencer ou impor 

determinados modelos sociais. 

Sim. Mostrando através das referências bíblicas, textos nos quais constam, que ao 

criar o homem Deus determinou o sexo de cada um distintamente. Porém a escolha é 

individual. (Prof.ª Claudia – A) 

Sim, o diálogo com certeza é a melhor e maior arma para os pais. (Prof.ª Roberta – A) 

Nesse discurso ambivalente marcado pela influência religiosa, desvela-se a 

prevalência dos contra-argumentos derivados da religião (e de outras áreas) acerca da 

sexualidade e da diversidade sexual, que fazem alusão a uma perspectiva essencialista diante 
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das identidades sexuais e de gênero, e justificam o desejo de manter a norma heterossexual. 

Nota-se que a formação religiosa constitui uma das maiores barreiras ao processo de reeducar-

se sexualmente em favor da diversidade, no qual o/a educador/a precisa envolver-se, pois 

dificulta que este/a reveja e transforme as normas ligadas à vivência da sexualidade (Figueiró, 

2007; Nardi, 2010). 

Quando os/as docentes foram indagados/as se um/a professor/a ou colega de turma 

homossexual pode influenciar a orientação dos/as discentes (questão 8), ainda que nove 

docentes tenham dito não haver influência, em alguns discursos sobressaiu-se a preocupação 

com os preconceitos advindos do convívio entre um professor/a homossexual e os/as 

alunos/as, bem como o uso de palavras que reforçam a representação da heterossexualidade 

como padrão e da homossexualidade como desvio, o que pode ser percebido pelo uso de 

termos como “desviar” e “perder postura”. Em três relatos o preconceito foi mais evidente, 

sobretudo devido à ideia incoerente de que a homossexualidade é uma escolha e que pode se 

manifestar a partir da influência de outras pessoas. Isso é notado a seguir: 

De certa forma sim, visto que, nossos adolescentes ainda em formação gostam de 

imitar aqueles que eles consideram como “ídolos”. (Prof.ª Roberta – A) 

Acredito, já que para mim é uma opção/orientação sexual, o indivíduo pode ser 

influenciado por um professor ou colega, se for uma pessoa da qual ele gosta ou admira. 

(Prof. Samuel – A) 

A convivência afeta não apenas a orientação sexual, mas todas as áreas da vida. 

Acredito sim. (Prof. Denis – B) 

Não, pelo contrário, pode gerar comentários maldosos. (Prof. Lúcio – A) 

Não. Pois penso que cada um tem sua própria conduta e orientação, mesmo tentando 

desviar, não conseguirá perder sua postura. (Prof.ª Camila – A) 
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Em contraponto, não se deve encarar as diferenças (sexuais) como algo indesejável, 

um desvio da natureza, que cedo ou tarde retornará à normalidade, mas entender a diversidade 

como algo que o indivíduo constrói no decorrer de suas vivências, por meio de um processo 

multifatorial e não determinado por influências de outros sujeitos. Dessa forma, os/as 

educadores/as precisam buscar conhecimentos para desconstruir essas representações 

arbitrárias e compreender que a diversidade sexual não advém de escolhas ou influências 

sociais e que embora destoe das normas sexuais e de gênero, não constitui um “desvio”, mas 

apenas novas possibilidades de vivenciar as sexualidades, tão legítimas quanto a 

heterossexualidade (Cavaleiro, 2009; Figueiró, 2007; Furlani, 2009; Louro, 1997). 

Com relação aos direitos humanos da população LGBT (questões 9 e 10), dois 

docentes evidenciaram a discordância com relação à adoção de crianças por parte de casais 

homossexuais, já acerca da união civil entre pessoas do mesmo sexo, quatro educadores/as 

disseram não concordar, alguns justificando-se na influência dos dogmas da religião. 

Contudo, é perceptível que quando se trata do direito a união civil entre homossexuais, as 

influências religiosas são mais evidentes, levando a não aceitação. Certamente, o padrão 

heterossexual ainda norteia as representações de casamento e família. 

Não, isso vai de encontro aos meus princípios religiosos. (Prof.ª Roberta – A) 

Não. Pois a criança perde a referência de pai e mãe. (Prof. Raul – B) 

Não vou mentir. Considero estranho. (Prof.ª Ariella – B) 

Não. Infelizmente ou felizmente ainda tenho esse único receio, por ser 

católica e temer perante Deus. [...] acho um pecado eles casarem, 

entendeu? Mas já concordo em terem uma família, adotarem. Tanto 

para a parte deles como para a parte da criança. Sendo que essa 

criança no futuro pode ter consequências, preconceitos. Ela tem que 

ser bem orientada, bem amada. Porque no futuro ela pode ter muitos 

problemas. (Prof.ª Camila – A) 
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 Nesse viés, é vislumbrada a manifestação da homofobia cognitiva ou social, 

caracterizada por defender a manutenção da diferença de direitos humanos e sexuais, ou seja, 

pretende-se manter a diferença imposta entre heterossexuais e homossexuais, impedindo ou 

não aceitando que os direitos sejam igualitários, embora em alguns casos até seja pregada a 

tolerância com relação a identidades sexuais que destoam do modelo heterossexual (Borrilo, 

2009; Tosso, 2012). Vale enaltecer, que a falta dessas temáticas na formação docente e a 

influência da religião contribui de forma bastante significativa para essa concepção contrária à 

equidade de direitos entre todos os indivíduos, independente da identidade sexual. 

Nessa circunstância, cabe expor que no congresso brasileiro as bancadas religiosas 

representam forte oposição aos projetos que buscam resgatar os direitos básicos necessários 

ao exercício pleno da cidadania dos indivíduos LGBT, tais como o casamento civil, a adoção 

de crianças e a proteção contra a violência física e verbal (com a criminalização da 

homofobia). Em consenso, nas escolas brasileiras, apesar das públicas serem consideradas 

laicas como o país, é comum o uso dos preceitos religiosos para que educadores/as, alunos/as 

e outros membros da comunidade escolar expressem preconceitos e discriminações contra 

indivíduos LGBT ou que destoam dos estereótipos de gênero (Dinis, 2012).  

Nessa perspectiva, atenta-se que a influência religiosa constitui um dos grandes 

obstáculos para a conquista dos direitos humanos da população LGBT. Contudo, a busca de 

conhecimentos acerca da diversidade sexual e medidas públicas efetivas podem transformar 

essa realidade e possibilitar que as pessoas consigam separar seus preceitos religiosos e 

entender que a cidadania plena deve ser usufruída por todos/as com equidade, pois se o estado 

é laico a asseguração dos direitos humanos precisa ocorrer, independente de orientação sexual 

e outras diferenças não aceitas pela Igreja. 

 Relembra-se que para uma apreensão atenta das representações dos/as docentes, no 

questionário foram inseridas imagens relativas à diversidade sexual. Com efeito, na questão 
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12 (itens a, b, c e d) que continha imagens de identidades sexuais e de gênero destoantes da 

heteronormatividade, respectivamente casal de gays, casal de lésbicas, travesti e transexual, 

pôde-se apreender a partir dos discursos, a presença do preconceito manifesto de modo mais 

incisivo.  

 Por conseguinte, em oito discursos sobre as imagens referentes ao casal de gays e ao 

de lésbicas, as justificativas foram bastante semelhantes e evidenciaram o preconceito 

manifesto. Destaca-se as seguintes respostas: 

Não é natural. Essa cena vai de encontro a minha formação religiosa. (Prof.ª Roberta 

– A) 

Não é natural. É algo antinatural, não vejo como normal, mas aceitável. (Prof. 

Afonso – B) 

É estranho. Não faz parte da nossa cultura, pois ainda é algo que não costumamos 

presenciar. (Prof.ª Claudia – A) 

É estranho. Porque tive uma formação familiar e religiosa que mostrava uma 

percepção diferente de “casal”. (Prof. Raul – B) 

É estranho. Porque para mim ainda causa uma certa estranheza, ver um casal 

homossexual, por exemplo se beijado em praça pública. (Prof.ª Ariella – B) 

Choca. É estranho. É uma coisa diferente, com as quais não estamos acostumados a 

presenciar. (Prof. Samuel – A) 

 É notável nas justificativas certo estranhamento com relação ao não convencional, ao 

“diferente” que foge do modelo heteronormativo, o que remete a importância do dinamismo e 

versatilidade das representações sociais, que podem, por meio dos processos de ancoragem e 

objetivação, tanto “estranhar o diferente” quanto “tornar familiar”. Entretanto, essas 

representações indicam explicitamente, além do desconhecimento acerca da 

homossexualidade e das outras identidades sexuais e de gênero, a manutenção de concepções 
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e crenças que adentram no caráter convencional e prescritivo das representações sociais, à 

medida que são fundamentadas em classificações e descrições que circulam dentro de uma 

sociedade e acabam sendo aceitas e integradas a nossa maneira de pensar, de agir e nossas 

relações interpessoais. Tais representações alicerçadas em um sistema de normas imposto 

histórica e socioculturalmente são ancoradas no sistema cognitivo como se fossem “teorias 

espontâneas”, pois sendo constantemente reforçadas ao longo da vida acabam impregnando o 

pensamento e as práticas sociais dos indivíduos ou grupos (Jodelet, 1993; Moscovici, 2010). 

Assim, nota-se que as representações acerca da diversidade sexual vão sendo construídas a 

partir de comunicações e ações produzidas ao longo do tempo e da cultura por diversos 

grupos ou instâncias sociais que insistem em manter os padrões heterossexuais, estimulando 

os preconceitos manifestos que culminam com a homofobia. 

Em consenso, 11 docentes manifestaram acerca da imagem de um travesti, 

representações pautadas em um grande estranhamento ocasionado, sobretudo, por ser essa 

uma identidade de gênero totalmente destoante da heteronormatividade. Não obstante, tais 

representações negativas e estereotipadas são influenciadas pelos dogmas religiosos e pelo 

desconhecimento acerca dos travestis e de outras identidades não heteronormativas. A saber: 

É estranho. Porque a nossa sociedade ainda não está preparada para aceitar, e 

também o travesti normalmente está nas esquinas das ruas, com roupas vulgares sendo 

garotos de programa e isso acaba se tornando um choque. (Prof.ª Talita – A) 

É estranho. É estranho principalmente pela forma de se vestir e pelo comportamento o 

qual não estamos acostumados. (Prof.ª Vanuza – B) 

É estranho. Porque tive uma formação moral e religiosa que mostrava uma percepção 

diferente de homem e mulher. (Prof. Raul – B) 

Choca. Infelizmente a maioria não respeita a si próprio, não tenho preconceito, não 

julgo, mas tem que haver sabedoria e postura. (Prof.ª Camila – A) 
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Não é natural. Vai de encontro a minha formação religiosa. (Prof.ª Roberta – A) 

Não é natural. Torna a pessoa, mais exposta do que o natural. (Prof.ª Claudia – A) 

Não é natural. É uma coisa diferente, com as quais não estamos acostumados a 

presenciar. (Prof. Samuel – A) 

Até aceito, mas depende do lugar. É estranho. Choca. Não é natural. Essa 

“categoria” já é mais complicada de compreender, pois foge a naturalidade do padrão da 

sociedade. (Prof. Diego – B)  

Nas impressões acerca da imagem de um transexual, também em 11 respostas 

sobressaiu o preconceito manifesto aliado ao desconhecimento e as convenções religiosas, em 

consequência, ocasionando o estranhamento do “não familiar”, que pode ser exemplificado 

nos seguintes discursos: 

É estranho. Pelo fato de não termos sido educados para encararmos as diferenças 

sexuais. (Prof.ª Claudia – A) 

É estranho. É uma coisa diferente, com as quais não estamos acostumados a 

presenciar. (Prof. Samuel – A) 

É estranho. Porque tive uma formação moral e religiosa que destoa sobre essa opção 

sexual. (Prof. Raul – B) 

 É estranho; Choca. Porque não estamos preparados para lidar de forma natural. 

(Prof.ª Talita – A) 

Choca. Não concordo com a mudança de sexo. (Prof.ª Camila – A) 

Não é natural. Vai de encontro a minha formação religiosa. (Prof.ª Roberta – A) 

Não é natural. Acredito que seja uma agressão ao organismo quando o caso não se 

justifique como hermafrodita. (Prof. Rafael – B) 

  Diante dessas representações, ressalta-se que os estranhamentos e preconceitos são 

ainda mais evidentes e alarmantes em relação aos/as travestis e transexuais (transgêneros). 
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Justamente porque estes/as quebram paradigmas e modelos estereotipados acerca do 

masculino e do feminino, visto que, por não se conformarem com a “pedagogia do armário”, 

estes sujeitos ficam expostos aos julgamentos e estereótipos que reforçam o desprezo, abuso e 

outras violências homofóbicas. (Junqueira, 2009; Prado & Junqueira, 2011).  

  Tais representações, sob o viés do preconceito manifesto, denotam que as diferenças e 

ambiguidades relativas à diversidade sexual e consideradas “estranhas” acabam sendo 

ancoradas aos saberes e modelos preexistentes. Assim, em muitos casos, ao invés de ocorrer a 

objetivação que levaria à transformação desses modelos possibilitando a familiarização e o 

reconhecimento do “estranho”, acontece é a manutenção de pensamentos antigos e 

conservadores que incluem o juízo de valor e as rotulações em torno da diversidade sexual 

(Alves-Mazzotti, 2008; Placco, 2005). 

Em detrimento dessas representações normativas, a diversidade sexual precisa 

urgentemente ser colocada em pauta nos cursos de licenciaturas (e em todas as áreas humanas, 

sociais, etc.) de modo coerente, constante e democrático com base nos direitos, para que os/as 

educadores/as possam se familiarizar com a pluralidade de vivências e expressões que a 

sexualidade abarca. E, assim consigam compreender que as identidades sexuais e de gênero 

são fluidas e dinâmicas e não dicotômicas e estáticas como dita o modelo heteronormativo 

imposto socioculturalmente no decorrer do tempo. 

 

          4.2.2.   Representações sob o viés do preconceito “sutil”  

 

Aqui foram englobadas representações incoerentes, reducionistas e ambíguas, que se 

mostram positivas, mas camuflam concepções, crenças e práticas negativas acerca da 

diversidade sexual, o que pode envolver um tipo de homofobia denominada liberal (sutil), 

com aparente aceitação das diferenças sexuais. Entretanto, a maioria dos/as docentes apesar 
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da falta de informações evidenciada pelo uso constante de termos inadequados como “escolha 

e opção sexual”, concorda com alguns direitos humanos da diversidade sexual. O que serve 

para enaltecer que as representações sociais são, de fato, fluídas e carregadas de contradições. 

Cabe ressaltar que preconceito sutil caracteriza-se por um discurso camuflado ou 

velado que encobre os reais sentimentos e crenças acerca de determinado indivíduo ou grupo 

social, não obstante essa sutileza e tolerância acabam perpetuando as desigualdades sociais 

(Fleury & Torres, 2010; Lima & Vala, 2004; Silva Júnior, 2010).  

O preconceito sutil constitui uma nova forma de expressão dos julgamentos 

antecipados que pode ser considerada o produto da propagação de uma “cultura igualitária” 

(Fleury & Torres, 2010). Dessa maneira, entende-se que: “[...] O fenômeno se adequou a 

novos valores, novas ideologias e normas sociais, produzindo uma nova modalidade de 

pensamento e expressão do preconceito que atende a essa nova realidade” (Fleury & Torres, 

2010, p. 79). 

É justamente porque quase ninguém admite ter preconceitos que, com frequência, 

ouvimos as pessoas dizerem: “Não tenho preconceito, mas não gosto de homossexuais”. O 

que evidencia contradições, pois embora quase ninguém assuma ter preconceitos, já que esse 

termo remete à ignorância e à intolerância, os discursos revelam os pré-julgamentos, ainda 

que expressos de modo sutil ou latente (Fleury & Torres, 2010). 

Nesse sentido, é proferido por Marková (2008) que as linguagens, os pensamentos e os 

discursos dos indivíduos, nesse caso docentes, não são homogêneos, pois mobilizam as suas 

posições específicas de acordo com a forma como representam seus interlocutores, os 

indivíduos, grupos ou instituições. Assim, os sujeitos não são necessariamente os autores de 

seu discurso, visto que outros (instituições, grupos que ditam normas) falam através de sua 

boca. Portanto, é compreensível que em um único diálogo, pode-se perceber o confronto de 
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diferentes linguagens que se referem a diversos tipos de conhecimentos socialmente 

compartilhados constituindo as representações sociais.  

Embora os/as educadores/as tenham demonstrado que respeitam a diversidade sexual e 

não tenham admitido qualquer forma de preconceito contra indivíduos que destoam do 

modelo heteronormativo, pôde-se vislumbrar, a partir da análise das representações sociais 

deles/as, alguns indícios de homofobia liberal (sutil), ainda que de forma camuflada e negada. 

Todavia, enfatiza-se que esta pesquisa pretende, sobretudo, ressaltar a urgência de uma 

formação docente que aborde de modo significativo e constante as temáticas da sexualidade e 

diversidade sexual para que tais pré-conceitos possam ser desconstruídos. 

A saber, no item 3b (questionário), quando perguntou-se aos/as docentes: “O que você 

entende por diversidade sexual”, em seis discursos, foram percebidas representações 

reducionistas acerca dessa categoria, pautadas na ideia de “escolha ou opção”, que podem ser 

vistas nos trechos abaixo: 

O que vemos hoje. (Prof.ª Roberta – A) 

Liberdade de expressar o desejo e opção sexual. (Prof. Antônio – A) 

Diferença sexual, oposição, multiplicidade ou até mesmo contradição entre pessoas, 

seres. (Prof.ª Camila – A) 

Várias pessoas com condições de vida diferentes. (Prof. Lúcio – A) 

Opções sexuais variadas. (Prof.ª Vanuza – B) 

 A pluralidade de opções sexuais que o indivíduo pode exercer. (Prof. Raul – B) 

 Grupos, ambientes onde existem homens e mulheres com distintas opções sexuais. 

(Prof. Rafael – B) 

Em consonância, nas entrevistas (questão 2), ao questionar os/as professores/as sobre 

as concepções, vivências e práticas acerca da diversidade sexual, também foram expressas, 

em  sete falas, representações da diversidade sexual como “escolha” ou “opção sexual”. O que 
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remete a representações alicerçadas numa forma de preconceito sutil, ou seja, uma das faces 

dos julgamentos antecipados advindos das normas, características e papeis impostos 

socialmente aos indivíduos, mas de forma latente e camuflada (Borrilo, 2009; Chochík, 2006; 

Lima, 2011; Rios, 2009; Silva Júnior, 2010). Isso é ilustrado nos seguintes discursos: 

Desde quando o outro escolhe ser o que naturalmente não era pra ser. A gente tem 

que haver o respeito. Porque tem o livre-arbítrio todo mundo é livre pra suas escolhas. [...] 

(Prof.ª Roberta – A) 

 [...] a definição de diversidade sexual seria o fato das pessoas terem liberdade de 

escolher a opção sexual que elas desejam. (Prof. Denis – B) 

Então, diversidade sexual é a forma como cada um... quer se 

relacionar sexualmente com as pessoas, né? Cada um tem direito de 

escolher seu parceiro sexual, seja homem ou mulher. [...] Normal.  

Uma opção de vida, como... eu escolho ser professor, escolho ser 

hétero e... Eu acho, no meu ponto de vista ele escolhe ter relação 

homossexual com uma pessoa do mesmo sexo. (Prof. Samuel – A) 

[...] hoje assim a gente vê que em cada sala, de uns tempos pra cá a 

gente percebe que... é em cada turma a gente você já vê a tendência 

em cada turma a gente já percebe que um ou outro... e quando a  gente 

vê  no futuro realmente  essa opção ela aflora mesmo, né então, mas 

tranquilo, normal. (Prof.ª Claudia – A) 

Porque como tem essa diversidade sexual, então as pessoas têm 

escolhas, né de diversas maneiras, então se a pessoa quis... é escolheu 

ser homossexual, escolheu ser travesti, escolheu [...] Então, se ela 

escolheu dessa forma, tem que viver desse jeito que eles escolheram e 

assumir, você tem que ser resolvido. (Prof.ª Talita – A) 

 [...] com certeza não é uma doença, acredito que pode ser até uma 

influência de uma formação genética e do meio, ele pode ser 
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influenciado pelo meio e depois escolher. [...] às vezes você ver 

meninos mais brincando com bonecas se identificando com 

maquiagem desde pequeno quem garante que não foi o meio que o 

influenciou, lógico que o meio vai lhe enquadrar. (Prof. Rafael – B)  

Para que os/as docentes consigam compreender a diversidade sexual além das leis 

naturais ou essencialistas, não como uma escolha ou opção, mas como uma construção social 

que envolve múltiplos fatores, é fundamental que conheçam sua amplitude e complexidade. 

Pois, a diversidade sexual inclui as diferentes práticas, vivências e expressões da sexualidade 

e do gênero que são construídas no decorrer da vida humana a partir de aspectos históricos e 

socioculturais, e não por simples escolha, influência ou determinismos biológicos (Dinis, 

2008; Figueiró, 2007; Junqueira, 2009; Kamel & Pimenta, 2008; Louro, 2000; 1997) 

Nas sociedades contemporâneas, os indivíduos são diariamente confrontados com uma 

gama de informações, então as novas questões e os eventos que surgem no âmbito social, por 

afetarem de algum modo suas representações sociais através dos mecanismos de ancoragem 

e/ou objetivação, precisam ser compreendidos, aproximando-os daquilo que já é familiar, 

utilizando palavras que fazem parte do repertório. Assim, nos diálogos cotidianos, em casa, 

no trabalho, com os/as amigos/as, os sujeitos manifestam suas crenças sobre tais novidades 

procurando explicações, fazendo julgamentos e tomando posições. Dessa forma, estas 

interações sociais vão produzindo “universos consensuais” a partir das comunicações entre os 

indivíduos ou grupos que alicerçam a construção de novas representações ou a reafirmação 

das normas que as determinam (Alves-Mazzotti, 2008). 

Nesse contexto, podem ser mantidas convenções e normas sexuais e de gênero que a 

partir do emprego de termos inadequados e pré-julgamentos ocasionam diversos tipos de 

preconceitos. Logo, é perceptível que na sociedade contemporânea foram produzidas novas 

formas de expressão do preconceito, de modo que ele passou a ocorrer sem aparentemente 

“ferir o princípio da igualdade”, o que pode dar a impressão ingênua de que o preconceito 
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estivesse de fato diminuindo, quando na verdade está assumindo facetas mais sutis e menos 

flagrantes (Fleury & Torres, 2010). Assim, infere-se o desenvolvimento de uma forma de 

preconceito sutil, que se expressa de modo camuflado, pois apesar de não concordar ou 

aceitar determinadas diferenças predomina um discurso politicamente correto baseado na 

ideia do respeito e do livre-arbítrio (Chochík, 2006; Silva Júnior, 2010). 

 Sobre os sentimentos e o contato com relação às pessoas LGBT (questão 

4/questionário), embora cinco docentes tenham dito que o convívio é normal ou que encaram 

com naturalidade e nove que respeitam, nas entrelinhas pôde-se notar a presença de certa 

normatização, visto que alguns/mas ainda consideram que a conduta dos indivíduos não 

heterossexuais deve ser discreta. Novamente, o uso de termos inadequados e a concepção 

errônea de que se trata de uma “opção” ou “escolha” foi ressaltada nos discursos dos/as 

docentes. 

 Assim, as representações também revelaram que alguns/mas docentes, mesmo com o 

convívio social, ainda não aceitam as identidades que destoam do padrão heteronormativo. 

Ademais, a visão normatizante exposta nos discursos abaixo, deixou implícito que uma das 

condições para um convívio social harmonioso é justamente a discrição, ou seja, mesmo que o 

desejo afetivo-sexual não se enquadre nas normas, a postura e a conduta social devem ser 

condizentes com o gênero e/ou com o padrão heterossexual. Isso é visto nos comentários 

abaixo: 

Tenho contato com colegas gays e não mudo meu sentimento a eles só porque são 

gays, talvez seja o fato de serem pessoas discretas. (Prof.ª Roberta – A) 

Apesar de não concordar com a prática respeito à escolha de cada um. Inclusive 

tenho um ótimo relacionamento com quais conheço. (Prof.ª Claudia – A) 

Normal, mas sempre atrai a nossa atenção. (Prof. Samuel – A) 
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No início do meu desenvolvimento afetivo com pessoas dessa categoria houve certo 

desconforto devido à formação religiosa tradicional, contudo no decorrer dos anos, atitudes 

são equivalentes e respeitosas como deve ser com qualquer indivíduo. (Prof. Diego – B) 

 A partir de tais representações dos/as docentes, que enfatizam a todo instante a 

questão da homossexualidade e das outras identidades sexuais e de gênero não heterossexuais 

como uma “escolha”, apreendeu-se a presença da homofobia liberal (sutil), portanto é 

fundamental explanar que: 

Uma dupla ideia organiza o discurso dos liberais sobre os 

homossexuais: por um lado, eles consideram a homossexualidade uma 

escolha, cuja natureza é semelhante à de uma opinião política, de uma 

confissão religiosa ou de um compromisso intelectual; por outro lado, 

tal opção estaria relacionada exclusivamente à vida íntima do 

indivíduo. Em função desses pressupostos é que a homofobia liberal 

preconiza a tolerância para com os homossexuais, mas considera que a 

heterossexualidade é a única a merecer o reconhecimento da 

sociedade e, por conseguinte, o único comportamento sexual 

suscetível de ser institucionalizado (Borrilo, 2010, p. 76). 

 Ainda sobre as vivências em torno da diversidade sexual, questionadas nas 

entrevistas, seis educadores/as mesmo ressaltando que não tem preconceitos e que convivem 

com as diferenças, demonstraram representações baseadas em estereótipos de gênero, certo 

distanciamento e receio de lidar com a diversidade que permeia a escola, além disso, 

justificam que “a sociedade é bastante preconceituosa”. 

Assim, vemos muito preconceito, né? Diariamente. É em sala de aula, com colegas 

que... muitos alunos acham que são diferentes, né? Diferentes entre aspas, que não são 

normais. [...] (Prof.ª Camila – A) 

Bem nós vivemos em um País, em que as diversidades culturais são imensas. Isso tem 

influenciado bastante... nessas questões, devido a sociedade ser muito preconceituosa, em 

partes, em aspas, né? [...] (Prof. Antônio – A) 
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[...] eu convivo, tem pessoas assim próximas. Não, não é um convívio assim de andar, 

né? Mas, é um convívio de falar normalmente, parar na rua, falar, certo? (Prof. Lúcio – A) 

[...] ainda não percebo a opção da mulher, como professor, não consigo identificar 

tanto as mulheres como lésbicas, o homem acredito que seja mais fácil identificar [...] porque 

a fala, os gestos são mais atenuantes, percebe mais. (Prof. Rafael – B) 

Como professor né a gente tem alunos que desde a educação infantil, 

você vê que já tem um gosto diferenciado, uma forma de tratar os 

outros, as respostas, os meninos começam a apelidar, principalmente 

com essa novela das nove com Félix, então agora normalmente os 

apelidos dentro da escola é Félix. [...] Eu tive agora uma aluna que se 

assumiu lésbica e na época do dia dos namorados, a namorada dela 

mandou um buquê de rosas e foi um choque assim pra turma saber 

disso e foi aquele babado todo na escola. Mas, eu assim com minha 

experiência tô tentando lidar com isso, porque é complicado né? 

Que a nossa sociedade é preconceituosa, extremamente 

preconceituosa. (Prof.ª Talita – A)  

Talvez o meu pensamento seja ainda um pouco estranho, mas conheço 

pessoas que são homossexuais, lésbicas e tudo mais [...] Tenho 

amigos, são pessoas maravilhosas e encaro com naturalidade, eu só 

digo choque em relação a essa questão de você ver esse contato físico, 

você ver assim ainda é meio estranho. (Prof.ª Ariella – B)  

Mesmo havendo mudanças sociais até significativas ao longo do tempo com relação 

ao tema diversidade sexual (sobretudo a questão do respeito às diferenças) é perceptível nas 

entrelinhas que o preconceito sutil continua a manifestar-se nas expressões, falas, receios, 

atitudes e julgamentos acerca do que ainda é considerado diferente, tanto no âmbito 

educacional quanto no social (Platero, 2008). Tais preconceitos sutis são ancorados em 

estereótipos que delimitam rótulos ou modos “corretos” de ser ou de comporta-se 
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socialmente, dentre estes, destacam-se os estereótipos de gênero, que basicamente referem-se 

às crenças partilhadas acerca das características e dos papéis executados por homens e 

mulheres (Nogueira & Saavedra, 2007). Assim, essas concepções ou modelos pré-

determinados socioculturalmente são utilizados para diferenciar os atributos do gênero 

masculino e do feminino, e acabam ocasionando diversos tipos de preconceitos que enaltecem 

a homofobia e dificultam a inclusão e acolhimento da diversidade sexual na escola. 

 As representações dos/as docentes em torno da homossexualidade apontaram, a partir 

do teste de associação livre, uma preocupação com suas causas, o que pôde ser notado pelo 

uso reincidente de termos como “Opção”, “escolha”, “liberdade”. Reforçando a crença 

equivocada de que tal orientação constitui uma “escolha” individual, com base em um 

discurso vazio de que cada um é responsável por suas escolhas, pois existe o “livre arbítrio”.  

Ou ainda em muitos casos também foi ressaltada a influência do convívio social nessa suposta 

“opção sexual”. 

Em conformidade, na questão 5 (questionário), oito docentes assinalaram que a 

homossexualidade é uma “opção sexual”, ou seja, na visão sem embasamento científico, 

eles/as acreditam que o indivíduo escolhe o direcionamento do desejo afetivo-sexual. 

Entretanto, nas justificativas também são percebidas dúvidas, sobretudo na relação entre 

“escolher” ou “nascer assim”. 

 Opção Sexual. Não encontro no meu íntimo outra resposta. (Prof.ª Roberta – A) 

Opção sexual. Cada um é livre para escolher seus relacionamentos. (Prof.ª Claudia – 

A) 

Opção sexual. A pessoa escolheu se relacionar com tal companheiro, independente do 

seu gênero sexual. (Prof. Samuel – A) 

Opção Sexual. Porque alguns nascem e crescem assim, outros durante a vida se 

tornam a ser assim: homossexuais. (Prof.ª Camila – A) 
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 Opção sexual. A pessoa já nasce com essa condição. (Prof. Lúcio – A) 

Opção sexual. Todos são livres para optar, escolher sua opção. (Prof. Afonso – B) 

Opção sexual. Acredito que a pessoa não nasce homossexual, é uma escolha. (Prof. 

Denis – B) 

Opção sexual. Porque o indivíduo tem o direito de escolher sua sexualidade quando 

entra na puberdade, ou mesmo antes. (Prof. Raul – B) 

Em detrimento dessa visão incoerente, os/as docentes precisam buscar conhecimentos 

para entender que o termo “opção sexual” deve ser substituído por orientação afetivo-sexual, 

pois o desejo afetivo-sexual não é uma opção consciente, mas uma questão de sentimento, 

visto que uma pessoa sente desejo e se apaixona por outra do mesmo sexo independente de 

sua vontade. Por conseguinte, as identidades sexuais e de gênero resultam de um processo 

profundo que envolve diversos fatores sociais, culturais, emocionais, entre outros (Figueiró, 

2007; Henriques et al., 2007). Destarte, é necessário desconstruir essa ideia de “opção sexual” 

que fortalece uma forma de preconceito sutil que está sendo disseminado na sociedade em 

substituição ao preconceito manifesto (Silva Júnior, 2010). 

No entanto, apesar de sete educadores/as terem dito que a homossexualidade é uma 

orientação sexual, alguns além dessa alternativa também assinalaram opção sexual, 

demonstrando dúvidas nas justificativas que deixam ainda transparecer a ideia unidirecional 

de influência social. Como exemplo, expõe-se os seguintes discursos: 

Orientação sexual. O meio familiar tem uma influência na orientação sexual; pois a 

criança age de acordo com reflexo, vivenciado na infância e que irá refletir na fase da 

adolescência. (Prof. Antônio – A) 

Orientação sexual. É a atração que o indivíduo tem pelo outro, que pode acontecer de 

ser do mesmo gênero que o seu. (Prof.ª Talita – A) 
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 Orientação sexual. Algo de mistério e um tanto de cultura, outro de biológico. (Prof.ª 

Julia – B) 

Orientação sexual, Opção sexual e Outros. Sabemos que o meio pode influenciar o 

indivíduo, mas existem fatores genéticos que influenciam na escolha. (Prof. Rafael – B) 

É conveniente esclarecer que: [...] O conceito de orientação sexual tem aqui o 

propósito de definir as formas distintas de atração física e emocional que estarão na base da 

discussão da vivência da homossexualidade no mundo atual (Fleury & Torres, 2010, p.54). 

Logo, a utilização do termo orientação sexual é mais coerente para se referir ao 

direcionamento do afeto no exercício da sexualidade em relação a outro indivíduo, ou seja, 

engloba as identidades sexuais, tais como heterossexual, homossexual, bissexual, entre outras 

(Dinis & Asinelli-Luz, 2007; Figueiró, 2007). Ademais, é reiterado por Costa (1994) que o 

termo orientação sexual é utilizado para designar se o relacionamento será com alguém do 

sexo oposto, do mesmo sexo, ou com indivíduos de ambos os sexos. Contudo, o autor prefere 

acrescentar ao termo a palavra ‘afetivo‘ para evidenciar que esse relacionamento não é 

somente de ordem sexual, mas também inclui o afeto e o amor, já que nem sempre afeto e 

sexo estão vinculados, faz-se necessário tornar o termo mais coerente. Desse modo, o termo 

orientação afetivo-sexual é definido como a sensação interna de que um indivíduo possui a 

capacidade de se relacionar amorosa e/ou sexualmente com alguém, constituindo parte da 

identidade sexual, algo que pertence ao mundo interno ou psicológico do sujeito. 

Na questão 6 notou-se algumas contradições, pois educadores/as que assinalaram 

“opção sexual” e/ou orientação sexual na questão anterior, marcaram respostas divergentes 

nessa pergunta, o que deixa ainda mais visível as controvérsias devido a falta de informações 

coerentes acerca desses temas. 
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Em contrapartida, cinco participantes reforçaram a concepção de que a 

homossexualidade é uma “opção ou escolha sexual”, dessa forma demonstraram acreditar que 

o indivíduo vai se tornando homossexual a partir de influências sociais. 

Torna-se homossexual. Talvez nenhuma outra resposta me convença. (Prof.ª Roberta – 

A) 

Torna-se homossexual. A natureza em si já determina o sexo ao nascimento. Portanto 

é uma opção do indivíduo a escolha da sua opção sexual. (Prof.ª Claudia – A) 

Torna-se homossexual. Porque acho que quando criança, o indivíduo não “pensa” em 

sexualidade. Sendo assim, ele não tem opção/orientação sexual. (Prof. Samuel – A) 

Torna-se homossexual. Acredito que a pessoa não nasce homossexual. É uma escolha. 

(Prof. Denis – B) 

Torna-se homossexual. Porque o indivíduo tem apenas o sexo quando nasce. (Prof. 

Raul – B) 

Para que haja transformação dessas representações normativas, é indispensável a 

desconstrução das crenças preexistentes que insistem em determinar uma causa ou explicação 

que “culpe” os sujeitos por “escolherem” a homossexualidade (e outras identidades não 

heterossexuais) ou por se deixarem “influenciar” pelo convívio social. Portanto, é essencial 

que os/as educadores/as aprendam e ensinem que as sexualidades e as diferenças sexuais se 

constroem histórica e socioculturalmente. E são permeadas por imposições acerca dos papeis 

e condutas, que se mantém fixas através da ancoragem, e impedem a ocorrência do processo 

de objetivação da realidade social levando a produção de novas representações que 

possibilitem a compreensão da diversidade sexual de modo concreto e não baseado em 

convenções ilusórias (Cavaleiro, 2009; Dinis, 2008; Louro, 1997). Essa acepção reitera a 

imprescindibilidade de recuperar o concreto, de ultrapassar dialeticamente o caráter 

ideológico das crenças, ideias, conceitos e representações, trabalhando com os conceitos de 
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“totalidade”, “alienação” e “contradição”, com a finalidade de permitir uma “reconstrução” 

das representações sociais (Franco, 2004). 

 Apesar de todos/as os/as participantes terem respondido (na questão 7) que manteriam 

um diálogo com o/a filho/a caso descobrissem que este/a era homossexual, é perceptível em 

seis respostas que teriam receio de seu/sua filho/a sofrer preconceitos, por conseguinte os 

relatos falam em orientação, proteção e em direitos humanos iguais. 

Sim, pois a nossa sociedade é preconceituosa, sendo assim, os pais devem preparar 

seus filhos para essa sociedade. (Prof. Lúcio – A) 

Sim, deixar que o filho se abrisse falando seus sentimentos e suas frustrações e 

explicar que vivemos no mundo preconceito, que deveria ter cuidado com as pessoas que 

estão envolta e sempre ficar ao lado de seu filho. (Prof.ª Talita – A) 

Sim, o apoio ou diálogo com os pais é muito importante nesse momento, pois 

transmite segurança para o filho/a que geralmente sofre bullying dos colegas. (Prof. Samuel  

Sim. Se os pais não compreendem o assunto é necessário informação para saber como 

lidar e não tratar de forma errada, com (pré)conceitos já estabelecidos pela sociedade. 

(Prof.ª Amanda – B) 

Um diálogo para toda a situação é sempre bem-vinda; principalmente 

quando se trata de homossexualidade que devido à sociedade persistir 

muito no preconceito. Vejo que as pessoas deveriam deixar esse 

sentimento arcaico e ver de forma natural apoiando a opção sexual e 

não excluindo da sociedade. (Prof. Antônio – A) 

Sim. Penso que os pais tem o papel de orientar, proteger seus filhos, 

fazer com que eles possam vencer esse preconceito que existe no dia a 

dia que com certeza eles passarão por isso. Mostrar que têm direitos e 

deveres como todos, enfim que eles não são “diferentes”. (Prof.ª 

Camila – A) 
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Esses discursos que apesar de demonstrarem aceitação e apoio, deixam transparecer as 

preocupações dos/as docentes, caso tivessem um/a filho/a homossexual, justamente porque a 

maioria das pessoas que compõem a sociedade, ainda conserva normas e padrões acerca das 

identidades sexuais e de gênero. A sociedade ainda reproduz e adota como padrão a 

heterossexualidade, que é tida como natural e hegemônica, o que gera inúmeros preconceitos 

e discriminações contra os indivíduos que não seguem as normas sexuais e/ou de gênero 

(Figueiró, 2007; Furlani, 2009; Louro, 1997). E essa naturalização da heterossexualidade 

acaba distinguindo, restringindo, preferindo ou mesmo excluindo, com a consequente lesão ou 

anulação do reconhecimento e/ou exercício de direitos humanos e liberdades essenciais de 

diversos indivíduos que não se encaixam no padrão heterossexista (Rios, 2009). Portanto, 

embora as representações dos/as educadores/as já apontem uma maior familiaridade com a 

homossexualidade, as convenções sociais ainda estão ancoradas em suas crenças dificultando 

a efetiva transformação e o reconhecimento pleno da diversidade sexual. 

Com relação ao direito de adoção de crianças por casais homoafetivos (questão 9), 

notou-se controvérsias nos relatos dos/as professores/as, pois embora 14 docentes tenham 

afirmado concordar com a adoção, algumas respostas deixaram latente uma preocupação com 

os preconceitos e com a criação das crianças. O que remete um desconhecimento e receio em 

relação “ao diferente” e que o modelo de família heteronormativo ainda é mais reconhecido e 

aceito. 

Sim. Todos têm direito de formar uma família mesmo que sejam com pessoas do 

mesmo sexo, havendo respeito, confiança e alegria é o que importa, porém essas crianças no 

futuro podem sofrer, na rua, na escola, o preconceito constante. (Prof.ª Camila – A) 

Concordo do ponto de vista legal: já que atualmente a união estável entre 

homossexuais é legal, eles devem ter os mesmos direitos que outros casais heterossexuais, 

mas acho difícil para a criança. (Prof. Samuel – A) 
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Sim. Desde que seja dada a devida educação que torne esta criança uma cidadã no 

futuro. Pois existem casais ditos “normais” e que não se preocupam com uma educação de 

qualidade para seus filhos. (Prof.ª Claudia – A) 

Para mim ainda é estranho. Mas não discordo de uma adoção, visto que há tantas 

crianças precisando de afeto (Prof.ª Ariella – B) 

Pensando nos problemas atuais de adoção no Brasil, sim. Pois, há uma demanda, mas 

tenho traços de ideias que são resistentes a essa forma de família. (Prof. Diego – B)  

Isso é relativo. Deve ser levado em conta como será estruturada a família. (Prof. 

Afonso – B)  

  Nesse viés, embora seja alegada a aceitação da igualdade de direitos sexuais e afetivos 

da população LGBT, acaba-se deixando latentes representações pautadas em preconceitos e 

nas consequências prejudiciais que podem afetar a criança, no caso de adoção por um casal 

homoafetivo. Deve ser esclarecido que a igualdade de direitos humanos entre heterossexuais e 

sujeitos com identidades sexuais e de gênero distintas deve ser além de respeitada, 

reconhecida como legítima e consentida de modo pleno, justamente em oposição aos 

tratamentos prejudiciais. Assim, por exemplo, justificar a exclusão de gays e lésbicas da 

possibilidade de adotar sob o pretexto de que pode causar danos à criança, constitui uma 

forma de restrição dos direitos civis fundada em preconceitos. A partir desses preconceitos 

“sutis”, eleva-se a capacidade de utilizar justificativas contraditórias e mobilizar recursos cada 

vez mais ocultos ou dissimulados, que estimulam a construção e a manutenção de um tipo 

quase imperceptível de homofobia (Borrilo, 2010; Rios, 2010). 

 Não obstante, as representações contraditórias acerca do direito à união civil entre 

homossexuais (questão 10), 13 docentes afirmaram concordar, deixando sobreposto um 

discurso contemporâneo pautado no igualitarismo. De outro modo, sobressai-se novamente a 

noção de “opção” nos discursos dos/as educadores/as: 
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Sim, se eles que são os principais envolvidos desejam a união civil, devem ter esse 

direito. (Prof. Samuel – A) 

Sim. Pois cada um tem sua opção de escolha na convivência com o outro. (Prof. 

Antônio – A) 

Sim. Liberdade de escolha reflete nisso. (Prof. Denis– B)  

Concordo. Vivemos em uma democracia e cada um deve ser respeitado independente 

de suas escolhas e opções. Desde que não vá prejudicar a ninguém, devemos respeitar as 

escolhas. (Prof. Rafael – B) 

Ao considerar que os Direitos Humanos são universais e inalienáveis é inferido que 

devem proteger todas as minorias sociais discriminadas e impedidas do exercício pleno da 

cidadania. Destarte, é necessário que as diversas autoridades e instâncias sociais coloquem em 

prática leis que assegurem à comunidade LGBT o acesso irrestrito aos direitos civis, sexuais e 

afetivos, tais como a união civil entre casais homoafetivos e o direito humano fundamental de 

constituir uma família também por meio da adoção de crianças. Outros direitos, como o 

acesso às técnicas de reprodução, agrupamento familiar, igualdade patrimonial dos casais, 

acesso aos direitos sociais, alteração dos pronomes de pessoas travestis e transexuais, também 

precisam ser consolidados para a efetivação da equidade e da democracia. Possibilitando 

ultrapassar a ideia simplória de respeito e tolerância, para alcançar o reconhecimento da 

diversidade sexual e a desestabilização da homofobia (Borrilo, 2010; Junqueira, 2009c; Mott, 

2006; Rios, 2010; Rodrigues, 2011). 

 Na questão 12 (itens a, b, c e d) referente às imagens de um casal de gays, casal de 

lésbicas, travesti e transexual, desvelou-se o preconceito sutil relacionado com a homofobia 

liberal. Visto que, embora seja pregada a aceitação da diversidade sexual, isso é feito com 

ressalvas que asseguram a manutenção dos papeis e características normativas no espaço 

público (Borrilo, 2009; Tosso, 2012). 
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Em consenso, com relação às imagens referentes ao casal de gays e ao de lésbicas, 

cinco educadores/as marcaram as mesmas alternativas, bem como as justificativas foram 

praticamente iguais nesses dois itens da questão 12, demonstrando a presença de receios 

quanto à exposição pública de gestos afetivos entre indivíduos do mesmo sexo: 

Até aceito, mas depende do lugar. Devido às atitudes preconceituosas de muitos na 

sociedade está vivenciando pode ser motivo para ridicularizar. (Prof. Antônio – A) 

Até aceito, mas depende do lugar. Certo é “normal”, porém devemos nos comportar, 

em relação a lugares e pessoas presentes, postura sempre. (Prof.ª Camila – A) 

Até aceito, mas depende do lugar. É aceitável como qualquer casal, só depende que 

depende da forma como é demonstrada a sociedade. (Prof.ª Talita – A) 

Até aceito, mas depende do lugar; É normal, mas quanto mais reservado, melhor. 

(Prof. Elias – B)  

Até aceito, mas depende do lugar. É estranho, ainda não me acostumei com esse tipo 

de imagem. (Prof. Diego – B)  

Cabe acrescentar que no decorrer das entrevistas, quando os/as docentes foram 

indagados/as sobre as concepções, vivências e práticas acerca da diversidade sexual, foram 

surgindo algumas questões de acordo com as repostas dos/as participantes. Com efeito, no 

discurso abaixo sobre ver um casal de lésbicas ou homossexuais masculinos se beijando em 

público, também foi apreendido um conteúdo latente que é típico da homofobia liberal (sutil), 

o qual apesar de pregar o respeito à homossexualidade sobrepõe-se à crença de que esta não 

deve ser expressa na esfera pública, sobretudo por causa das normas sociais e religiosas: 

[...] eu entendo, mas depende do lugar e com as pessoas, não tenho 

preconceito com lésbica, entendeu? E nem com a questão do 

homossexualismo, mas tem lugares e pessoas, você tem que sempre 

ter sua postura até pra conseguir se auto respeitar. Senão você não vai 

conseguir aquele respeito da sociedade, infelizmente. Você tem que 
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saber lugares e pessoas, normas de comportamento. [...] não tenho 

esse preconceito como eu já disse, mas não concordo porque olhe, se 

você estiver num ambiente social onde estejam pais com crianças, 

leva seu filho pra passear e a criança que está conhecendo o mundo se 

deparar com aquela situação, tá entendendo? Ele vai perguntar, 

questionar. [...] Ainda não chegou o momento ainda. Ninguém tá 

preparado ainda não. (Prof.ª Camila – A) 

 [...] como eu tive uma formação religiosa protestante [...] Então, é 

complicado porque tento ver de uma forma não preconceituosa, mas 

de certa forma como a raiz foi preconceituosa acaba dificultando e 

fico tentando achar naturalidade na questão do homem e mulher, 

aquela família tradicional, de gerar filhos e tal. (Prof. Diego – B) 

Os conteúdos acima demonstram que as representações dos/as educadores/as 

continuam ancoradas em convenções sociais e religiosas que insistem na imposição da 

heteronormatividade. Então, a heterossexualidade é tida como a única identidade sexual 

legítima e que detém a garantia plena da cidadania, ou seja, que pode ser reconhecida na 

esfera pública. A ancoragem nesse quadro de referência acaba dificultando a objetivação 

efetiva das representações novas (em torno da diversidade sexual, nesse caso), pois “o novo” 

ao invés de transformar antigas crenças, termina sendo incorporado a elas e utilizado para 

reafirmar a relevância da manutenção das normas sociais, e assim as identidades não 

heterossexuais continuam sendo marginalizadas (Junqueira, 2009c, Louro, 2009; Moscovici, 

2010; Placco, 2005). 

 Em meio a essas representações é desvelada novamente a presença camuflada da 

homofobia liberal. Por conseguinte, explana-se que essa forma de homofobia pode ser 

considerada liberal porque almeja garantir o respeito pela intimidade e por suas expressões 

privadas sem permitir o reconhecimento social dos indivíduos homossexuais. Então, coloca-se 
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a liberdade em divergência do direito, visto que, nesse caso, não implicaria dever, isto é, seria 

um direito sem obrigação, logo a liberdade exigiria somente o respeito por sua eventual 

manifestação. É desse modo que, para a ideologia liberal, o Estado deve simplesmente 

permitir o exercício da liberdade homossexual, exclusivamente, nos limites da intimidade, em 

contrapartida com relação aos sujeitos heterossexuais, sua vida intima (de casal e família) 

supera amplamente o âmbito privado, alcançando o dever e a garantia estatal do 

reconhecimento e da proteção (Borrilo, 2010). 

  Essas representações indicam além da homofobia liberal, também o desconhecimento 

das identidades sexuais e de gênero revelado pelo uso do termo homossexualismo, que foi 

bastante empregado em alguns discursos dos/as docentes e deve ser fortemente combatido, 

pois corrobora com os diversos tipos de preconceitos que alicerçam a homofobia. 

 Com relação às imagens ilustrativas de transgêneros, respectivamente travesti e 

transexual, somente em quatro discursos as representações expressaram de modo implícito o 

preconceito, deixando subentendido a presença da norma e do desconhecimento nas seguintes 

respostas: 

Até aceito, mas depende do lugar. Devido os costumes tradicionais da sociedade, 

porém vejo que muitos extrapolam em suas atitudes. [...] A opção e a vida particular não 

devem interferir, pois tem liberdade de expressão. (Prof. Antônio – A) 

Até aceito, mas depende do lugar; É normal, mas quanto mais reservado, melhor. 

(Prof. Elias – B)  

É normal. Hoje em dia é normal nos depararmos com essas situações. (Prof. Lúcio – 

A)  

Outras reações: Acho engraçado! A cultura do carnaval e o jeito irreverente do 

travesti são engraçados. (Prof. Rafael – B) 
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 Essa dificuldade em reconhecer as múltiplas sexualidades e desestabilizar a lógica 

binária do gênero, contribui significativamente para a marginalização dos indivíduos que não 

ocupam nenhum dos dois lados dessa polaridade. Desse modo, as representações normativas 

em torno dos transgêneros acabam nutrindo preconceitos (ainda que de modo sutil), pois 

reforçam a episteme dominante que pretende excluir da esfera social todas as formas de 

ambiguidade e atravessamento das fronteiras de gênero e de sexualidade. Contudo, de forma 

paradoxal, esses indivíduos “marginalizados” continuam sendo necessários, pois servem para 

delimitar os contornos daqueles que se enquadram nas normas (Louro, 2009). 

 Destarte, esses protótipos e discursos vigorantes que ditam regras sobre as 

sexualidades devem ser fortemente criticados e combatidos, o que sugere a necessidade de 

examinar alguns esquemas sociais hierárquicos e promover uma reeducação sexual 

abrangendo a pluralidade de sujeitos, valores e condutas. E dessa forma, justapõe-se a 

existência e a experiência individual e coletiva de cada sujeito, visto que a sexualidade 

(incluindo a diversidade sexual) configura-se num campo híbrido entre o pessoal e o social, 

entre o público e privado, logo não pode ser restrita às margens sociais. Nessa acepção, reside 

a relevância, sublimidade e esplendor das sexualidades que levam à provocação e à 

inquietação, mas também podem promover, através da reflexão, o fascínio e o 

reconhecimento. Para tanto, além da reflexão, desconstruir representações fundamentadas em 

ditames sociais, exige uma boa dosagem de coragem e possibilidade de desnudar-se das 

crenças, interditos, doutrinas e preconceitos tradicionais (Louro, 2009; Silva Júnior, 2011). 
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     4.3. Representações acerca da Homofobia  

 

 Nessa categoria foram incluídas as principais crenças, opiniões e práticas que 

constituem os conteúdos das representações dos/as educadores/as acerca da homofobia. 

 Com efeito, as representações dos/as participantes acerca da homofobia evidenciaram 

contradições, pois apesar do desconhecimento acerca da amplitude dessa violência, revelaram 

algumas concepções mais amplas, que incluem as práticas de homofobia indireta ou “sutil”, e 

outras reducionistas, como se a homofobia incluísse somente a aversão ou preconceito contra 

os homossexuais. Isso pode ser explicado pelo entendimento literal do termo e pela falta de 

conhecimentos acerca desses temas durante a graduação.  

 No questionário (item 3c) quando foi perguntado: “o que você entende por 

Homofobia”, as concepções de 15 docentes revelaram o desconhecimento e a visão 

reducionista acerca desse tema. A seguir, alguns exemplos: 

Aversão a homossexuais. (Prof.ª Roberta – A) 

Medo de assumir o que realmente ser devido ao preconceito da família e da própria 

sociedade. (Prof. Antônio – A) 

Medo do semelhante, atualmente termo usado para descrever o preconceito e a 

violência contra os homossexuais. (Prof. Samuel – A) 

Preconceito contra homossexuais, aversão ou discriminação seja de formas sutis ou 

não. (Prof.ª Claudia – A) 

Sentimentos e/ou atitudes de aversão aos homossexuais. (Prof. Diego – B) 

Sentimento torpe da homossexualidade. (Prof.ª Júlia – B) 

Agressão física ou verbal a uma pessoa que fez a opção sexual por outra do mesmo 

sexo. (Prof. Raul – B) 
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Intolerância e repugnação a pessoas do mesmo sexo no contato afetivo. (Prof. Rafael 

– B) 

 É necessário esclarecer que embora o conceito de homofobia tenha sido empregado 

inicialmente para se referir a um conjunto de emoções negativas (aversão, desprezo, ódio ou 

medo) em relação à homossexualidade, essa noção foi alargada para englobar as múltiplas 

faces da violência homofóbica. Visto que, entendê-lo daquela forma limitada implica em 

pensar o seu enfrentamento somente a partir de medidas direcionadas a minimizar os efeitos 

de sentimentos e atitudes de “indivíduos” ou “grupos homofóbicos”, deixando de lado as 

instituições que nada teriam a ver com isso. Contudo, a homofobia deve ser representada 

como um fenômeno psicológico e social que está ancorada nas complexas relações 

estabelecidas entre uma estrutura psíquica e uma organização social normativa que considera 

a heterossexualidade como ideal no âmbito afetivo-sexual.  Com efeito, enseja-se que outras 

manifestações menos grosseiras, mas insidiosas exercem suas violências cotidianamente, pois 

esta outra face de homofobia mais eufemística e de cunho social, ancora-se na atitude de 

desdém constitutiva de uma forma habitual de aprender e de categorizar o outro (Borrilo, 

2009; 2010; Junqueira, 2009b), ou seja, uma forma normatizante de representar as diferenças, 

nesse caso, a diversidade sexual. 

 A partir dessa explanação, salienta-se que o conceito de homofobia, não se refere 

somente à rejeição aos homossexuais, mas também a não aceitação de sujeitos bissexuais, 

travestis, transexuais, tenham essa identidade sexual e de gênero ou somente aparente tê-la 

(Tosso, 2012). 

  No teste de associação livre de palavras foram apreendidas representações mais 

amplas demonstradas a partir da evocação de termos induzidos que sinalizam as práticas 

homofóbicas diretas e indiretas, bem como foi denotado os contextos socioculturais que 

disseminam a homofobia e também a questão da violação dos valores humanos, o que leva ao 
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julgamento da homofobia como crime. A saber, as palavras induzidas que compõem o núcleo 

central das representações (Abric, 1993) foram interpretadas com base nos autores Borrilo 

(2009) e Rios (2009): 

 Práticas homofóbicas Diretas e Indiretas: Refere-se às diversas formas de 

manifestação das violências (físicas/diretas ou não físicas/indiretas) contra indivíduos 

com identidades sexuais e de gênero distintas da heteronormatividade. As diretas 

consistem em violências físicas contra os grupos LGBT ou mesmo contra indivíduos 

heterossexuais devido aos estereótipos de gênero. Remete também à noção de 

homofobia afetiva (Psicológica) caracterizada por sentimentos negativos em relação á 

diversidade sexual que ocasionam as violências físicas. Palavras induzidas: Medo 

(4); Negação (1); Ódio (1); Aversão (1); Repressão (1); Intolerância (2); Trauma (1); 

Cura Gay (1); Morte (1).  Já as práticas indiretas envolvem as violências psicológicas 

caracterizadas pela não aceitação da diversidade sexual e por atitudes preconceituosas, 

tais como apelidos pejorativos, piadinhas, que pode ser denominada Homofobia 

“sutil”. Ou ainda pode envolver a ideia de homofobia cognitiva (Social), que apesar de 

em alguns momentos até ser pregada a tolerância, baseia-se em preconceitos que 

justificam a manutenção das diferenças de direitos humanos. Palavras induzidas: 

Desrespeito (2); Preconceito (9); Tolerância (1); Estranho (1). 

 Disseminação da Homofobia (Normas Sociais e condutas pessoais): Ressalta-se 

que as diferentes esferas sociais podem influenciar e/ou reforçar a manutenção de 

práticas homofóbicas, visto que impõem modelos, normas, regras ou formas de 

vivenciar a sexualidade e com isso acabam ocasionando preconceitos e discriminações 

contra os sujeitos que não se encaixam no padrão heterossexual. Assim, tanto a 

sociedade e a cultura quanto a personalidade do indivíduo e suas crenças podem gerar 

comportamentos preconceituosos e violências físicas contra a diversidade sexual. 
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Palavras induzidas: Cultura (2); Crença (1); Sociedade (1); Personalidade (1); 

Grandes centros urbanos (1); Heteronormatividade (1); Modelo (1); Identificação (1); 

Machismo (1). 

 Violação de valores humanos: depreende que as práticas homofóbicas  

desconsideram valores, como o respeito, fundamentais para um convívio pacífico com 

as diferenças sexuais (ou de outra ordem).  Assim, é perceptível que a homofobia 

promove a violação de direitos e valores humanos, em muitos casos, impedindo até a 

noção simplória de tolerância e da importância de manter no mínimo o respeito aos 

indivíduos independente de suas atitudes e comportamentos divergentes. Palavras 

induzidas: Valores (1); Respeito (2); Caráter (1).            

 Julgamento das violências homofóbicas: Refere-se à concepção coerente de que a 

homofobia é um crime e precisa ser combatida, punida por lei, visto que, ocasiona 

sofrimentos e injustiças contra pessoas LGBT ou com identidades de gênero 

estereotipadas. Ademais, entende-se que o fato de não aceitar as diferenças sexuais 

jamais torna necessária ou justifica as práticas homofóbicas sutis e as manifestas. 

Palavras induzidas: Desnecessário (1); Ignorância (1); Leis (1); Crime (2); 

Complexo (1); Violência (3); Barbárie (1); Falta de amor próprio (1);  

 Tais representações dos/as docentes denotam uma variedade de pensamentos, crenças 

e ideias pré-estabelecidas em torno da homofobia, assim, é perceptível desde a presença de 

normatizações em torno desse conceito até um olhar mais atento e abrangente. O que 

confirma que as representações constituem um fenômeno psicossocial que está ancorado tanto  

na esfera pública quanto nos processos que possibilitam aos indivíduos construir suas 

identidades, criando símbolos  e se abrindo para a diversidade através dos núcleos positivos 

de transformação que decorrem da efetiva objetivação do conhecimento “novo”, ou em 

contraponto ancoram-se em núcleos resistentes à compreensão da realidade além das normas. 
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É desse modo que a visão dos grupos sociais acerca de determinado objeto (nesse caso a 

homofobia) expressam as contradições em que foram produzidas (Jovchelovitch, 2008; 

Minayo, 2008). 

 Em meio a essa variedade de crenças, as representações dos/as professores/as 

sinalizam, de algum modo, a amplitude da homofobia. Visto que, as práticas homofóbicas 

envolvem desde as discriminações diretas e intencionais que remetem a rejeição dos 

indivíduos não enquadrados na heteronormatividade, caracterizando também a homofobia 

psicológica, até as discriminações indiretas ou não intencionais que podem ser representadas 

pela homofobia social. Porém, independente de suas facetas, a homofobia consiste em um 

fenômeno individual e sociocultural complexo que engloba preconceitos e discriminações 

contra sujeitos com identidades sexuais e de gênero não normativas e, portanto, sempre 

ocasiona a lesão de direitos humanos fundamentais, tais como os valores humanos: respeito, 

igualdade, liberdade de expressão, entre outros (Borrilo, 2009; Rios, 2009; Rodrigues, 2011). 

 Nas entrevistas, quando indagados/as (na questão 2) acerca de suas concepções, 

vivências e práticas acerca da diversidade sexual e da homofobia, os/as docentes revelaram as 

seguintes concepções, opiniões e crenças acerca da homofobia, que nessa categoria é 

considerada mais especificamente: 

É o preconceito que se tem contra o homossexualismo, né? É aquela aversão que as 

pessoas têm contra a prática do homossexualismo... (Prof.ª Claudia – A) 

 [...] o homofóbico é aquele ser que não aceita a homossexualidade, que discrimina, 

tem receios de estar em contato com homossexuais, que descaracteriza a homossexualidade 

[...] (Prof. Elias – B)  

[...] o limite da homofobia é humilhar, destratar uma pessoa, agir com violência, 

excluir a pessoa por ser homossexual [...] (Prof. Afonso – B)  



175 
 

[...] a homofobia é justamente isso é você enxergar o próximo como alguém que está 

cometendo algo errado [...] (Prof. Denis – B) 

Então, eu acho que a homofobia é mais um tipo de preconceito, assim 

como tem com os negros, mulheres, deficientes. Não sei se é uma 

coisa... diferente disso, né? Pra mim é um preconceito como outro 

mesmo qualquer. É... mesmo porque a gente tem agressões à negros, à 

nordestinos, bem como homossexuais. (Prof. Samuel – A) 

A homofobia é complicado porque é uma coisa que nos deparamos 

diariamente na sociedade, né? O preconceito com as pessoas 

homossexuais... Assim, é uma opinião, sabe? Porque sou uma pessoa 

católica e concordo em eles adotarem um filho, porém não concordo 

que eles casem. É um extenso assunto, extensos problemas, entendeu? 

Que eu concordo e não concordo. (Prof.ª Camila – A) 

Homofobia, na verdade são pessoas que se sentem incomodadas com 

essas pessoas que tem uma condição de vida diferente daquilo que 

prega a sociedade, né? Um sujeito que não gosta de estar em lugares 

que tenham esse tipo é... essas pessoas que tem uma opção sexual 

diferente da deles. (Prof. Lúcio – A) 

Homofobia é quando uma pessoa rejeita né, tem uma aversão a 

questão dos homossexuais. E a prática assim dentro da escola, essas 

brincadeiras, que eu acho que são piores até do que às vezes até uma 

agressão física que machuca, e a ferida né machuca, mas depois 

cicatriza com o tempo, mas a verbal que a palavra em si, é pro resto da 

vida fica sua consciência. (Prof.ª Talita – A) 

 Os discursos acima englobam as representações reducionistas acerca da homofobia, 

que foram apreendidas também nos questionários, visto que, de um modo geral, a maioria 

dos/as educadores/as compreendem a homofobia somente na dimensão do preconceito, 
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aversão e rejeição aos homossexuais. Ainda que a questão das agressões verbais também 

tenha sido apontada em um discurso, é visível que a ideia literal do termo homofobia ainda 

prevalece devido à falta de informações atualizadas acerca de um tema tão relevante para o 

âmbito escolar. Em decorrência do desconhecimento, o uso de termos inadequados 

(“homossexualismo”, “condição”, “opção sexual”) foi recorrente nas falas dos/as docentes. 

Além disso, a influência da religião também pôde ser vislumbrada nas representações. 

 Apesar da mudança de tom, a homofobia enraizada nas crenças e dogmas religiosos 

ainda subsiste, contudo ao invés de lançar os sodomitas na fogueira, agora, prega-se a 

complacência, a compaixão e até a tolerância, para que na melhor das hipóteses os/as 

homossexuais (e outros que fogem às normas) sejam “curados/as” ou possam viver na 

abstinência. Assim, a hostilidade da Igreja e de outras instâncias sociais (inclusive a escola) 

acerca da diversidade sexual é, atualmente, muito mais sutil, visto que as práticas 

homofóbicas não se referem somente à condenação ou rejeição dos homossexuais, mas 

promovem o indiferencialismo subjacente ao liberalismo contemporâneo. Isto é, nesse ponto 

se ancoram a homofobia cognitiva ou social, pois não se problematiza a marginalização da 

diversidade e muito menos se incomodam com a manutenção das diferenças de direitos 

humanos, e a homofobia liberal também é lembrada como uma forma de privação da 

liberdade de expressão sexual no âmbito público (Borrilo, 2010; Tosso, 2012). 

 Acerca das vivências e práticas relativas à homofobia (questão 2 das entrevistas), 10 

docentes revelaram ter presenciado situações de preconceitos e, sobretudo agressões 

psicológicas. No entanto, é perceptível que alguns professores/as não consideram os insultos e 

apelidos pejorativos como uma prática homofóbica, certamente devido à visão restrita de 

homofobia como agressão física, e por vezes acabam banalizando as violências verbais e 

psicológicas ou em alguns casos até participando das “brincadeirinhas” preconceituosas. 

Entretanto, também é ressaltada a influência da formação sociocultural tradicionalista na 
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ocorrência e manutenção da homofobia e de outras formas de preconceitos que permeiam a 

sociedade e o ambiente escolar, dessa forma é corroborado que tais práticas de homofobia 

sutil ocasionam graves consequências na vida de jovens que diferem do padrão heterossexual. 

Tais representações podem ser notadas nos discursos abaixo: 

[...] Já vi insultos, humilhações, já me deparei com essas situações diariamente. Em 

questão de diversidade sexual, a homofobia e o preconceito, que nos deparamos diariamente 

com a sociedade, infelizmente. (Prof.ª Camila – A) 

A gente sempre presencia, né? É... um assunto que a gente acaba, às vezes, brincando, 

né? Entre aspas. Mas sempre tem o preconceito por trás. Até eu mesmo, às vezes, brinco. 

(Prof. Samuel – A) 

[Casos] de homofobia não. A gente vê, às vezes, alguns meninos que demonstram [...] 

ter um lado mais afeminado e os coleguinhas: “Ah, é viado!”, mas algum caso esporádico em 

sala de aula, durante intervalo (Prof.ª Roberta – A) 

[...] essas coisinhas acabam acontecendo, de piadinhas, apelidinhos. Aí na hora você 

tem que ser o educador e fazer respeitar essas diferenças na sala de aula, mas... quando 

percebo, costumo trabalhar com isso. (Prof.ª Amanda – B) 

No gesto motor quando a criança vai executar, o colega faz uma chacota e imita de 

uma forma pejorativa, acentuando o lado afeminado, várias vezes falam: “ah olhe como ele 

saca, olhe a mãozinha dele, ih lá vem a bicha”. (Prof. Rafael – B) 

Um menino da sala, que os colegas julgam como homossexual [...] usaram um termo 

pejorativo: “Que nada, seu viadinho!” E na hora, confesso que não soube o que fazer, como 

lidar com a situação [...] (Prof. Dênis – B) 

[...] Algumas pessoas ainda tem uma questão tradicionalista, pela 

formação, até mesmo cultural, nessa questão da homofobia. E eu 

percebo que [...] a relação de interação na sala, tem dificultado muito 

devido essa questão da homofobia porque muitos pais, familiares e até 
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mesmo a sociedade têm atitudes preconceituosas que faz a questão do 

constrangimento [...] (Prof. Antônio – A) 

Discriminados com violência, são insultados. Com apelidos 

pejorativos. Uma aluno aqui falou pra mim, ainda é uma criança que 

vinha para escola e alguns colegas do outro lado da rua chamando ele 

de: “Viado! Viado!”. Já cansei dessa situação. Mas na nossa sociedade 

é cultura. Dessa forma, por colegas da escola, um outro foi surrado o 

ano passado no pátio da escola. (Prof.ª Julia – B) 

 Cabe elucidar que, embora a homofobia constitua uma violência psicológica e social, a 

maioria das pessoas ainda não a representa como tal. Contudo, quando tal violência é 

interiorizada sob a forma de injúrias, afirmações desdenhosas, insultos, condenações morais 

ou atitudes compassivas ocasiona graves consequências na vida de jovens não heterossexuais. 

Pois, estes buscando evitar os preconceitos, acabam lutando contra seus desejos e tentando 

rejeitar sua própria sexualidade, e então, sofrem distúrbios psicológicos, como sentimentos de 

culpa, ansiedade, vergonha, depressão, o que leva à exclusão social e, em alguns casos, 

comete-se até suicídio. Desse modo, a interação entre o psicológico e o social deve ser 

questionada para se compreender melhor os elementos constantes que facilitam, estimulam ou 

banalizam a homofobia (Borrilo, 2010).  

Em contraponto, na questão 11, quando os/as docentes foram indagados/as se a 

homofobia deve ser considerada crime, 16 afirmaram que sim, de um modo geral, com 

justificativa na importância da liberdade e do respeito suprimidos pela homofobia através dos 

preconceitos e discriminações que causam sofrimentos físicos e psicológicos aos indivíduos 

não heterossexuais. Contudo, em um desses discursos houve contradição, ao apontar a 

necessidade de uma definição precisa da homofobia para torná-la crime, ademais um docente 

mostrou-se contrário à criação uma lei específica para criminalização da homofobia. 
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Sim. Pois devido termos uma sociedade muito preconceituosa, faz com que evite o 

máximo esse tipo de atitude. (Prof. Antônio – A) 

Sim. Devemos respeitar todos independente da orientação sexual. (Prof.ª Camila – A)  

Acho que qualquer forma de discriminação e preconceito, se extrapolada com 

violência física ou psicológica e que cause constrangimento a vítima, deve ser crime. (Prof. 

Samuel – A) 

Sim, já que temos livre arbítrio para escolher o que queremos ser, isso tem que ser 

respeitado. (Prof.ª Roberta – A) 

Sim. A liberdade do homem é algo sagrado e essencial, para a vida ninguém tem o 

direito de interferir na escolha do outro, usando da violência seja física ou psicológica. 

(Prof.ª Claudia – A) 

Sim. Qualquer tipo de preconceito e desrespeito deve ser considerado crime, já que 

somos todos iguais perante as leis. (Prof.ª Vanuza – B) 

Sim. Porque é inconcebível este tipo de discriminação. (Prof.ª Amanda – B) 

Sim. Através da homofobia surgem sentimentos que são capazes de mover uma ação 

onde o homem fere, agredi, mata, ofende e humilha o seu semelhante. (Prof. Rafael – B) 

Sim, caso outras fobias também sejam criminalizadas. Antes de mais nada, é 

importante defini-la com precisão. (Prof. Denis – B) 

Não como categoria específica de crime, pois qualquer tipo de atitude violenta, 

preconceituosa, degradante, humilhante com qualquer ser humano deve ser crime. Não é 

necessário criar categorias de seres humanos, pois amplia a separação. (Prof. Diego – B)  

A homofobia envolve diferentes práticas de preconceito e discriminação manifestadas 

em diversos âmbitos sociais, por meio de segregações, desigualdades e privações que 

prejudicam o reconhecimento e o exercício pleno da cidadania por parte da diversidade 

sexual. Assim, é inegável que a homofobia representa um ato violento e criminoso não 
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somente quando envolve agressões físicas, mas também à medida que viola direitos sexuais e 

humanos de um indivíduo julgado inferior apenas por sua identidade sexual ser divergente das 

normas sociais impostas de modo arbitrário (Rios, 2009; Borrilo, 2009). 

 Nessa perspectiva, à “[...] semelhança de qualquer outra forma de intolerância, a 

homofobia articula-se em torno de emoções (crenças, preconceitos, convicções, fantasmas...), 

de condutas (atos, práticas, procedimentos, leis...) e de um dispositivo ideológico (teorias, 

mitos, doutrinas, argumentos de autoridade...)” (Borrilo, 2010, p. 34-35). 

Assim, pode-se notar que a homofobia “[...] está tão arraigada na educação que, para 

superá-la, impõe-se um verdadeiro exercício de desconstrução de nossas categorias 

cognitivas. [...]” (Borrilo, 2010, p.87). 

Então, é viável expor os relatos dos/as educadores/as acerca da convivência com a 

diversidade sexual na escola e das práticas homofóbicas manifestadas nesse espaço. 

 

4.4.  Diversidade Sexual e Homofobia no contexto escolar: desafios e sugestões 

 

Essa categoria pretende destacar a presença da diversidade sexual no âmbito escolar, 

ainda que, na maioria dos casos, haja invisibilização e negação dos indivíduos com 

identidades sexuais e de gênero não condizentes com a norma heterossexual, o que entre 

outros motivos acaba gerando as práticas homofóbicas cometidas contra tais sujeitos. Nessa 

direção, entende-se que a diversidade sexual e a homofobia no contexto escolar trazem 

inúmeros desafios para todos os membros dessa instituição, sobretudo para os/as 

educadores/as que, apesar da falta de conhecimentos acerca das temáticas sexualidade, gênero 

e diversidade sexual, buscam aleatoriamente indicar medidas ou sugestões para a 

desconstrução da homofobia e a efetiva inclusão da diversidade. 
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 Apesar do desconhecimento, 10 educadores/as afirmaram (na questão 13) que se 

sentem preparados/as para trabalhar ou conviver com alunos/as e colegas que possuem 

diferentes identidades sexuais e de gênero, sobretudo porque aprenderam a respeitar as 

diferenças. Logo, ficou evidenciado nas falas dos/as docentes que mesmo não concordando 

com as identidades sexuais e de gênero não heterossexuais, acreditam que o respeito é a base 

para a convivência social. Todavia, é necessário enfatizar que a questão não envolve somente 

o respeito, mas, sobretudo o reconhecimento e a equidade. Além disso, em alguns discursos 

notou-se que a insegurança e os tabus em torno desses temas, dificultam a efetiva inclusão da 

diversidade sexual na escola. A seguir, exemplifica-se: 

Sim. Pois vejo que a liberdade do outro deve ser sempre respeitada e a opção de cada 

pessoa não deve interferir no relacionamento pessoal do outro. (Prof. Antônio – A) 

Sim. Pois respeito à liberdade e opção o outro. Eu posso não concordar, porém 

preservo o direito do outro nas suas escolhas. (Prof.ª Claudia – A) 

Sim. Pois sou uma pessoa vamos dizer que “moderna”, procuro acompanhar o mundo 

e as pessoas de maneira saudável e não preconceituosa de ter minhas opiniões sobre tal 

assunto. (Prof.ª Camila – A) 

Sim, nós temos que passar por treinamentos. (Prof. Lúcio – A) 

Sim. Porque fui educada desde muito cedo para respeitar as diferenças e estudei 

Ciências Sociais. (Prof.ª Júlia – B) 

Sim. Porque acima de tudo precisamos respeitá-los enquanto pessoa humana e os 

trato sem diferenciação nenhuma. Mas temos as nossas fragilidades para algumas situações 

desse gênero em sala de aula. (Prof.ª Ariella – B) 

Sinto-me preparado devido a minha formação como homem que tenho bons valores e 

não discrimino as diferenças dos meus alunos e colegas. Acredito que o nosso trabalho 
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ganharia mais qualidade com a quebra desse “tabu” (conversar sobre o assunto). (Prof. 

Rafael – B) 

Compreendendo que os/as docentes possuem diversas concepções pré-estabelecidas, 

sinaliza-se que uma reeducação sexual é indispensável para a formação do/a educador/a. Visto 

que, os indivíduos carregam os tabus, preconceitos e mitos que permeiam a sociedade de um 

modo geral, sendo necessário refletir e problematizar as atitudes e pensamentos equivocados, 

preconceituosos e discriminatórios acerca da diversidade sexual. Para tanto, volta-se à questão 

da formação docente, que é essencial nesse processo de reeducação sexual, pois o ideal seria 

que os/as professores/as pudessem adquirir conceitos mais amplos sobre as sexualidades 

durante a graduação, no entanto, sabe-se que a maioria dos cursos não supre tal demanda. 

Então, para que os/as educadores/as consigam ir além do respeito e possam reconhecer, de 

modo efetivo, a diversidade sexual na escola é preciso superar a carência na formação docente 

e buscar conhecimentos (através de uma formação continuada, cursos, eventos, entre outros) 

possibilitando um aprendizado constante e, assim uma significativa reeducação sexual 

(Figueiró; Kawata & Nakaya, 2010; Pereira, 2010) que seja capaz de promover a 

desconstrução de representações negativas em torno das múltiplas sexualidades. 

 De outro modo, na questão 13, foi revelado por sete educadores/as, embora um desses 

tenha respondido sim, que não se sentem preparados/as para trabalhar e conviver com a 

diversidade sexual que permeia o espaço escolar, dessa maneira foi enfatizada como principal 

motivo a carência na formação docente com relação a essa temática. Ademais, um docente 

destacou que apesar de ser papel de um/a educador/a trabalhar com a diversidade sexual a 

formação docente e familiar não preparou para tanto. 

Não, isso vai além do que minha formação acadêmica mim orientou, tem situações 

que só vivendo para saber qual reação, como agiria no momento. (Prof.ª Roberta – A) 
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Não, porque não tive uma formação acadêmica que conduzisse o profissional para 

discutir com estas temáticas na sala de aula, mas acredito que com a prática, e com uma boa 

relação com alunos, teremos uma abertura para tratar destes assuntos. (Prof.ª Talita – A) 

Como educador é minha obrigação estar preparado para trabalhar a diversidade 

sexual no ambiente escolar, mas podem existir algumas situações que sejam estranhas ou que 

choque, pois a nossa formação acadêmica e familiar não nos preparou para isso. (Prof. 

Samuel – A) 

Nunca estamos formados ou preparados para a sala de aula. Sempre é possível que 

ela tire o nosso chão. (Prof.ª Amanda – B) 

Não. Formação acadêmica deficiente. (Prof. Denis – B) 

Sim. Para ter relações interpessoais harmoniosas, mas não para lidar com casos de 

homossexualismo, em relação à orientação ou casos de agressões. (Prof. Afonso – B) 

Em decorrência da carência na formação inicial e continuada aliada a outros fatores, a 

maioria dos/as docentes tem dificuldade em compreender e lidar com a diversidade sexual na 

escola, então ao invés de acolher os/as alunos/as que não se enquadram na 

heteronormatividade e discutir questões relativas a essa temática, acaba-se por ignorá-los/as, 

como se o silenciamento os/as fizesse deixar de existir. Desse modo, o ocultamento e/ou 

negação dos indivíduos com diferentes identidades sexuais e de gênero representa uma forma 

que a escola encontra para preservar o padrão heteronormativo, evitando que os/as alunos/as 

enquadrados/as na “norma” possam transgredi-la ao adquirir conhecimentos acerca da 

diversidade sexual. Assim, essa invisibilização da diversidade sexual é recorrente nas escolas 

e nos instrumentos pedagógicos, em consonância subestimam-se os efeitos danosos (tanto 

físicos quanto psicológicos) que os preconceitos homofóbicos causam às crianças e 

adolescentes, que ainda nem possuem uma orientação afetivo-sexual definida, mas mesmo 
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assim são julgadas e discriminadas através da manutenção dos estereótipos de gênero (Louro, 

1997; Lionço & Diniz, 2009a). 

 Sobre as práticas homofóbicas cometidas no espaço escolar, apesar de alguns/mas 

professores/as terem respondido nas entrevistas que não testemunharam casos, na questão 14 

que continha as alternativas acerca dessas violências, foi predominante a ocorrência de 

piadinhas e apelidos pejorativos (assinalada por 16 docentes). Mas, também foi destacada a 

incidência de insultos e zombarias (citados por 11 professores/as); humilhações e exclusões 

(assinaladas por cinco docentes), bem como três docentes assinalaram agressões físicas. Os 

discursos de um/a educador/a ressaltam a gravidade de tais violências na escola e a influência 

negativa que exerce na vida de jovens que não se enquadram no modelo heteronormativo: 

Agressões Físicas; Insultos e zombarias; Humilhações; Exclusões; Piadinhas e 

apelidos pejorativos. Todas essas atitudes têm interferido e muito na vida cotidiana dos 

estudantes. (Prof. Antônio – A) 

Piadinhas e apelidos pejorativos. Algumas diferenças na escola não têm sido 

toleradas principalmente por alunos no ensino fundamental. Por vezes, ouço piadinhas e 

apelidos para alunos que não cumprem o padrão heterossexual. (Prof.ª Amanda – B) 

 Nesse rumo, é salientado que a maioria dos/as docentes possui uma visão reducionista 

acerca do termo homofobia (como foi exposto na categoria referente às representações acerca 

da homofobia) e por isso quando questionados/as nas entrevistas acerca dos casos de 

homofobia ocorridos na escola, alguns/mas tenham respondido inicialmente que “não 

presenciaram”, não obstante foram revelados em seus discursos situações de preconceito e 

discriminação que são incluídas entre as práticas homofóbicas indiretas ou “sutis”. 

[...] na escola não, assim mais brigas, né? Assim, eu não prestava muita atenção, mas 

chamava, normal, “bicha”, “não sei o que”, aí ele revidava. (Prof. Lúcio – A) 
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Não, nunca vi... é retiro, já vi nos corredores, alguns insultozinhos, umas 

brincadeirinhas, mas durante as aulas não, no pátio da escola. (Prof.ª Vanuza – B) 

Não, não. Às vezes, assim em sala quando tinha alguma discussão, 

porque... paralelo a isso também tinha muitos danados, então sempre 

tinha alguma confusão, alguma coisa em que eles estavam metidos. E 

aí uma arma que os outros tinham de ofender, ou de talvez, vamos 

dizer mexer na ferida, porque sabiam que eles iam revidar era tá 

chamando de “viado”. “Ah, você é gay! Você é viado! E tal. Seu 

gayzinho, saia daqui!” (Prof.ª Roberta – A) 

 Na maioria das escolas, os insultos mais frequentes, que se ouvem nos corredores ou 

na própria sala de aula são os apelidos pejorativos, tais como “bicha” e “viado”. Trata-se de 

uma forma de intimidar e subestimar os colegas, utilizando um tipo de humilhação que afeta a 

definição de identidade masculina. Ademais, são empregados termos como “moleque” para se 

referir a lésbicas ou garotas que diferem do modelo de feminilidade, ou “traveco”, “boiola” 

em série de outros termos pejorativos que podem ferir e magoar os indivíduos que não se 

enquadram na heteronormatividade. Esses insultos indicam a obrigação de respeitar as normas 

que enquadram cada sujeito social dentro de uma estreita margem de atuação.  Os homens 

têm que se comportar de acordo com os rótulos e as diretrizes que definem a masculinidade, e 

do mesmo modo, as mulheres devem se comportar de acordo com o que a sociedade e a 

cultura ditam. Dessa forma, a mensagem implícita é: quando alguém rompe as normas recebe 

uma punição, insultos, isolamentos, vexações e todos os tipos de humilhações que são mais 

ou menos evidentes e toleradas por nosso ambiente social imediato, como a família, a escola, 

o bairro, o trabalho, entre outras instâncias sociais (Platero, 2008). 

Ainda com relação às práticas homofóbicas manifestadas no cenário escolar, os/as 

professores/as relataram as seguintes ocorrências que reforçam a presença do bullying 

homofóbico ocasionado, na maioria dos casos, pelo preconceito “sutil”. 
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E eu vi inúmeras vezes causando a questão de constrangimento com a questão dos 

colegas, brigas, intrigas verbais entre ambas as partes, agressões mesmo com palavrões e 

tudo. (Prof. Antônio – A) 

[...] A verbal também: insultos, piadinhas, gracinhas que não tem graça alguma, pois 

acabam denegrindo a imagem da pessoa e coloca a autoestima para baixo, que de alguma 

forma estão prejudicando o psicológico. (Prof.ª Vanuza – B) 

[...] As piadinhas sempre existem, né porque nem precisa ele saber 

que realmente a pessoa é assumido... de vez em quando com algum 

professor, aí a gente percebe aquelas piadinhas, né? Dos alunos com... 

se eles perceberem que o... aí você percebe piadinhas, indiretas, né? A 

gente sabe que o preconceito ainda existe, de forma sutil, mas existe! 

(Prof.ª Claudia – A) 

[...] alunos acharem que a pessoa não é capaz, porque pode ter 

deficiência ou é homossexual... gosta da pessoa do mesmo sexo. Não 

chama pelo nome, usa apelidos. Eu já me deparei com humilhações, 

assim: “Viado!”, “Você é um viadinho”, “Você não gosta de mulher 

não!”; Na frente dos colegas, certo. É, humilhar. [...] (Prof.ª Camila – 

A) 

Nesse caso, é notável que o bullying homofóbico envolve os preconceitos, as 

discriminações e as agressões verbais que são manifestados na escola contra alunos/as não 

heterossexuais e/ou que fogem aos estereótipos de gênero. Ademais, salienta-se que uma das 

formas de preconceito advém do processo de socialização que dita normas acerca dos papeis e 

características de cada sujeito. Bem como, existem várias faces de preconceito (nesse caso 

sexual), podendo este ser expresso, de forma mais evidente através da rejeição e 

discriminação direta, ou de modo sutil, representado por violências psicológicas que 

englobam piadas, apelidos pejorativos e variados insultos presentes na linguagem cotidiana e 
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nas representações caricaturais que compõem a homofobia indireta perpetrada contra a 

diversidade sexual (Borrilo, 2009; Chochík, 2006; Rios, 2009). 

 Notou-se também que os estereótipos de gênero ocasionam práticas homofóbicas 

manifestadas, sobretudo, através do bullying, que pode ser vislumbrado nos discursos abaixo: 

[...] a gente sempre presencia os próprios colegas mangando, né? Fazendo bullying 

com os colegas, só pelo fato de ele parecer ser homossexual, porque na verdade quando 

crianças não são homossexuais ainda, né? Mas pelo jeito, pelas atitudes. (Prof. Samuel – A) 

 [...] eu tinha um aluno, que desde pequeno a gente já percebia que o 

menino tinha essa prática, essa tendência, né? Ele veio aflorar mesmo 

depois, e aí você percebia não por parte dos colegas, mas pessoas de 

outras turmas, que tinha aquela pressão, além do bullying que fazia, 

tinham pessoas que se afastavam, criticavam. (Prof.ª Claudia – A) 

Então, eu tenho alunos pequenininhos, tem um mesmo que se destaca 

muito na turma, ele tem um “jeito” né que pode ser que seja ou não, 

que a gente não sabe também, e os meninos ficam chamando ele de 

“Anjinho”, de “ Félix”, fica: “ah, aquele viadinho vai agora jogar”, 

como eu trabalho muito a prática, então sempre converso com essa 

pessoa, porque às vezes ele chora, diz: “ah, mais eu não sou não”, só 

que os meninos não querem saber disso, né? [...] (Prof.ª Talita – A) 

A gente tem em uma turma, um aluno que tem aquela voz menos 

grave e tal, e os alunos consideram que ele tem trejeitos e acaba que 

os alunos mais danados da turma acabam sempre implicando: “ah num 

sei quem é gay, é isso, é aquilo”. Então, percebemos que ele fica meio 

acuado e cria problema. Sofre, sofre. [...] (Prof. Diego – B) 

Cabe explicar que os estereótipos, de um modo geral, servem para fazer deduções 

acerca de grupos baseados em distintas características ou categorias, entre estas a identidade 

sexual e de gênero. Bem como, o primeiro objetivo dos estereótipos é o de simplificação e 
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organizar uma categoria social complexa, tornando-a menos ambígua, porém acabam gerando 

preconceitos e servindo para justificar a discriminação (Nogueira & Saavedra, 2007).  

Portanto, a manutenção de um conjunto de estereótipos e ideias pré-concebidas acerca 

das identidades sexuais e de gênero têm reservado a uma parcela significativa de jovens 

estudantes um lugar social marcado pela experiência de humilhações, constrangimentos, 

violências físicas ou morais e/ou ameaças constantes. Visto que, embora não se possa 

determinar, a princípio, a identidade sexual de indivíduo, as práticas homofóbicas são 

engendradas por arbitrárias distinções entre o que significa ser heterossexual ou não (ou o que 

caracteriza o masculino e o feminino). Muitos adolescentes que começam a sentir desejo por 

indivíduos do mesmo sexo passam por constrangimentos e acabam acumulando dúvidas e 

omitindo seus sentimentos, pois, em geral, não encontram na família, nem na escola ou no/a 

professor/a uma referência para compartilhar seus questionamentos e angústias acerca da 

sexualidade. Assim, essa autonegação e impedimento da vivência plena da sexualidade 

causam graves consequências para a saúde dos/as jovens.  Por isso, deve ser alertado que o 

bullying homofóbico manifestado na escola, tem resultado na evasão escolar de estudantes 

que expressam identidades sexuais e de gênero distintas do padrão heterossexual, bem como 

até mesmo as tentativas de suicídio de adolescentes em conflito com sua identidade sexual e 

de gênero podem advir dos preconceitos e discriminações sofridos no ambiente escolar  

(Carrara & Lacerda, 2011; Dinis, 2011; Lionço & Diniz, 2009b). 

 Além disso, alguns docentes revelaram (durante as entrevistas) que até os/as 

próprios/as colegas de profissão fazem comentários pejorativos acerca de alunos/as não 

heterossexuais ou que não se enquadram nas normas de gênero. O que remete a uma formação 

familiar e profissional tradicionalista pautada na heteronormatividade, dificultando assim, a 

relação professor/a-aluno/a e, em consequência, acaba afetando o processo de ensino-

aprendizagem. A saber: 
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Então, geralmente é difícil chamar de homossexual, chama de “viado” né? É mais as 

brincadeiras pejorativas mesmo, né? E... “a menina; a moçinha; a mulher”, “Viadinho”, 

sempre tem esse tipo de brincadeiras. (Prof. Samuel – A) 

Qualquer tipo de preconceito o professor tem que coibir não pode alimentar de forma 

alguma e nem ele mesmo participar, porque às vezes você pode presenciar algumas situações 

que o professor também acha graça entra naquela mangação [...] (Prof. Raul – B) 

[...] Professores assim muito machistas em que alunos teceram algum 

comentário nos corredores e ele mesmo revidou com situações 

pejorativas de desrespeito a questão do aluno e que os demais havia 

um momento de gozação, de insulto pra aquele aluno, infelizmente. 

[...] Porque assim tem professores que por terem uma formação tão 

tradicionalista, imagina que o aluno não deveria ser daquele jeito, não 

concordam muitas vezes com a situação, e não fala isso em público, 

mas em off ou em determinado ambiente entre professores: “ah aquele 

menino é todo isso ou aquilo...” entendeu? E eu penso que isso tem 

uma influência, porque como tem uma maturidade mais formada, já 

não deveria agir dessa maneira porque isso tudo pode chegar até 

mesmo a própria criança se sentir constrangida pela atitude do 

professor e vai dificultar na questão do diálogo, da interação do aluno 

para com o professor e isso emperra justamente na questão da 

aprendizagem. Porque pra haver uma aprendizagem significativa, eu 

tenho certeza que isso não vai fluir, porque o aluno não vai se sentir a 

vontade deles dialogar se percebe que dentre o pensamento ou a fala 

do professor seja um pouco preconceituosa. (Prof. Antônio – A) 

Tal questão é muito grave, sobretudo quando essas atitudes preconceituosas ocorrem 

no âmbito escolar, com a participação ativa ou passiva de alunos/as e professores/as, visto que 

estes/as deveriam combater tais violências e levar informações aos/as discentes para que 
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eles/as aprendam a reconhecer a diversidade (sexual) como legítima. Com isso, alerta-se 

também para a naturalização dessas violências, como a homofobia, o sexismo, o racismo, que 

muitas vezes nem são vistos como algo intencional e negativo. Em contrapartida, para que 

os/as educadores/as adquiram informações coerentes e possam abandonar preconceitos 

pessoais e compreender a diversidade de indivíduos que estão presentes no universo escolar e 

na sociedade em geral, é necessário refletir e buscar conhecimentos acerca da diversidade 

sexual (Abramovay; Castro & Silva, 2004; Dinis, 2008).  

 As diversas formas de homofobia cometidas contra os/as jovens que destoam das 

normas sexuais e de gênero ocasionam distintas consequências na vida desses sujeitos, 

portanto, independente das reações aparentes, é inegável que tais preconceitos e 

discriminações os privam de direitos humanos, como liberdade de expressão e exercício pleno 

da cidadania, destarte as práticas homofóbicas não devem jamais ser justificadas e/ou 

normalizadas. Nessa acepção, nas entrevistas, os/as docentes apontaram divergentes reações 

dos/as discentes vítimas de homofobia: 

[...] na verdade os meninos que enfrentam preconceito, é que tentam 

se defender, às vezes até fisicamente porque ficam envergonhados, 

né?  Aí, às vezes, não quer entrar numa discussão verbal e acabam 

tentando agredir, mas aquela agressão, brincando, né? Eles entraram 

na brincadeira, e aí começam a rir, mas a gente sabe que é um assunto 

sério, né, e que ali entraram na brincadeira, mas por dentro talvez ele 

esteja sofrendo. (Prof. Samuel – A) 

 [...] mas, não ofendia a pessoa, eles falavam e tudo... e ele não sentia, 

levava aquilo numa boa, assumiu e pronto, entendeu aquilo não 

magoava, não chateava, ele encarava  numa boa aquilo ali... Eles 

tinham um apelido feminino, o menino chamava “Márcia” e cada vez 

que falava: “Oi Marcinha”, os alunos, os colegas; Se assumia! e aquilo 
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ali era um aperitivo pra eles, então assim meio que ele abriu o 

caminho, então ele não tinha problema nenhum. (Prof.ª Claudia – A) 

Eu tenho alunos do ensino médio que se maquiam dentro da sala, se 

comportam extremamente femininos, então eles não ligam mais pro 

que os outros falam, porque são extremamente resolvidos com a 

sexualidade deles, mas tem outros que ainda incomoda o que os outros 

falam, as brincadeiras que tiram [...] (Prof.ª Talita – A) 

 Independente das reações aparentes, a homofobia sempre representa um instrumento 

de sofrimento, injustiça e ameaça contínua de subalternização, visto que enquanto violência 

global caracteriza-se pela supervalorização de uns e pelo menosprezo ou ridicularização de 

outros, baseada numa mesma lógica que utiliza variadas formas de inferiorização, visando 

desumanizar o outro, torná-lo inexoravelmente diferente. Dentre as práticas homofóbicas, a 

injúria, que se refere às agressões verbais através de expressões pejorativas, marca a 

consciência desses sujeitos e uma das consequências é o remodelamento da relação com os 

outros e com o mundo, podendo promover desde a hostilidade ou indiferença até a vergonha e 

a insegurança. Portanto, essa reconstrução da personalidade, da subjetividade e do próprio ser 

pode ocasionar distintas reações dos indivíduos homossexuais, bissexuais e transgêneros que 

devido a um cenário de estresse, assédio, intimidação e inferiorização permanentes podem 

também se sentir obrigados a se destacarem ou a ter atitudes firmes para lutar contra as 

perseguições (Borrilo, 2010; Prado & Junqueira, 2011). 

Além disso, nas entrevistas (questão 3), perguntou-se quais as atitudes dos/as docentes 

diante dessas situações de preconceitos e discriminações contra alunos/as que não se 

enquadram na heteronormatividade, por conseguinte, todos/as responderam que procuram 

intervir, principalmente através do diálogo, ressaltando a importância do respeito às 

diferenças, mesmo havendo discordâncias socioculturais e religiosas. Bem como, foi 
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apontado também a necessidade de haver uma intervenção da direção junto aos pais dos/as 

alunos/as que sofrem violências homofóbicas. 

Então, quando a gente tem a oportunidade, se for o caso... de falar alguma coisa ou 

reclamar, a gente vai dialogar, vai ter que conversar, né?[...] (Prof.ª Claudia – A) 

 [...] se eu ver algum tipo de brincadeirinha tento cortar logo aquela situação para 

que não se prolongue principalmente quando estou em sala de aula [...]se eu visse alguma 

agressão mais séria na escola, iria procurar a direção [...] (Prof.ª Vanuza – B) 

 [...] eu problematizo com isso, dialogo: “Você vai achar legal que seja agredido, 

humilhado?” Tem questões terríveis, até de ódio, tem jovens que se matam. (Prof.ª Júlia – B) 

 [...] quando a gente presencia algum colega tentando discriminar, e 

hoje é o bullying, né? Que todos dizem: “Ah, eu tô sofrendo 

bullying!” Então, a gente tenta justamente é, é levar pelo lado do 

respeito. Porque independente da opção que ele tenha feito, mas deve 

ser respeitado como um colega. Até porque ele não desrespeitou ao 

outro, então, não deve ser desrespeitado. [...] Se eu presenciar 

geralmente interfiro em qualquer que seja a brincadeira. Ou por esse 

lado ou mesmo qualquer outro apelido que não seja ligado á área 

sexual, a gente sempre interfere. (Prof.ª Roberta – A) 

[...] Como professor eu tenho o papel de orientar é... quem tá fazendo 

o bullying, quem tá trocando o bullying a não ter essa atitude, né? 

Respeitar... seja homossexual, seja negro, seja magro ou gordo. Eu 

não procuro trabalhar especificamente a homossexualidade, mas o 

respeito, né? Diversidade em todas as situações, em todas diferentes 

formas. (Prof. Samuel – A) 

Não, lógico, eu na condição de educador, jamais poderia ser conivente 

com uma discriminação, lógico que eu iria repreender, né? Até porque 

se eu não repreendesse, então que tipo de educador eu estou sendo? 
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Lógico que eu tenho que dizer: “olhe pessoal não é dessa forma” 

certo? [...] (Prof. Lúcio – A) 

Eu logo corto desses alunos, porque se você dar uma risadinha ou 

alguma expressão diferenciada,  eles já ficam se achando e vão repetir 

aquilo. [...] tento amenizar a situação e às vezes se for uma coisa 

assim muito que não dê pra controlar eu chamo a coordenadora, ou 

senão a diretora pra tomar uma solução, uma providência com os pais 

mesmo. Mas, normalmente eu chamo logo a atenção dos alunos, não 

deixo que aquele assunto fique rolando pela turma não. [...] primeiro 

tenho um diálogo, levo pra direção tomar uma providência, chamar os 

pais também pra conversar, porque às vezes isso já começa dentro de 

casa, o preconceito começa dentro de casa, né? (Prof.ª Talita – A) 

Se acontecer na minha aula ou eu presenciar alguma coisa mais grave, 

mas que leve a escola a ter conhecimento disso tem que trabalhar com 

eles [...] Conversar, explicar que o mundo é tão intenso de diferenças 

[...] você não tem como ficar omisso vendo uma coisa dessas com um 

aluno, porque isso marca a vida inteira. (Prof.ª Amanda – B) 

 Nesse contexto, destaca-se a necessidade de uma intervenção contínua, sistemática e 

que os/as educadores/as tomem a frente dessa missão para acolher e incluir de modo pleno a 

diversidade sexual no âmbito escolar, por intermédio de medidas permanentes e não atitudes 

ou intervenções isoladas, pois é fundamental investir em uma revisão do currículo e das 

relações escolares, privilegiando a igualdade de expressões de gênero e a garantia das 

vivências plenas das sexualidades. Para tanto, os/as docentes (e outros membros da escola) 

devem buscar reflexões e conhecimentos para reconstruir suas representações, a partir da 

desconstrução das normas, certezas, modelos e dicotomias que marcaram sua formação 

profissional, e, assim, compreender que a diversidade ao mesmo tempo em que tensiona e 

inquieta também proporciona novas possibilidades de vivências e de (re)conhecimento.  
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Então, é necessário ter disposição e conhecimentos coerentes para desenvolver e manter um 

trabalho que possibilite a transformação das crenças e a superação dos preconceitos acerca de 

nós mesmos, dos outros e do mundo (Junqueira, 2009c; Louro, 2000; 2010; Ramires, 2011; 

Seffner, 2009). 

 Ainda sobre a questão 3, além dos discursos fundamentados na relevância do respeito 

às diferenças, alguns/mas professores/as que disseram intervir nas situações de preconceitos, 

denotaram também a questão de direitos humanos, tais como liberdade de expressão e 

igualdade, que são essenciais para um convívio saudável com a diversidade de indivíduos que 

permeia o ambiente escolar. 

Eu sempre costumo o seguinte: que a questão dos valores devem ser 

muito bem respeitados e vejo que a liberdade de expressão, de 

opção, de desejo é de cada um [...] muitas das vezes já chamei a 

atenção para a questão do diálogo, quando percebo que algo disso 

esteja acontecendo pra cortar desde o primeiro momento porque eu 

percebo que a pessoa que está sofrendo. [...] muitas vezes nós 

professores temos que ser um pouco psicólogos e até pensarmos o 

quanto aquela criança, aquele adolescente pode ser prejudicado por 

aquelas atitudes, até mesmo esses que falam. Eu muitas vezes chamo 

pra conversar e gostaria que aquilo que você não queira de mal pra 

com você, você não gostaria que estivesse para com o outro, então se 

ponha no lugar dele. (Prof. Antônio – A) 

Aí, assim, preconceito eu não aturo, não aceito, entendeu? Apesar de 

não ser tão moderna assim [...]. Pois, como já disse sou uma pessoa 

católica e tem certas coisas que eu não concordo, mas não aturo um 

preconceito, é... assim, achar que a pessoa não é capaz, pode ser 

diminuída, pode ser humilhada, se eu ver, repreendo, não aceito, tanto 

como homossexual, como um idoso. [...] Eu passo a realidade da 
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sociedade, mostro a ele que esse não é o caminho [...]. Que todos nós 

somos iguais, temos direitos e deveres de ir e vir, e temos que 

respeitar uns aos outros. Logo após chamo para uma conversa 

particular que o principal é isso, é não repreender na frente de todos. 

(Prof.ª Camila – A) 

 Contudo, embora os/as docentes tenham afirmado que sempre intervém em situações 

de preconceitos e discriminações contra a diversidade sexual, em algumas transcrições foi 

percebida contradições, já que alguns/mas revelaram não saber como agir e/ou não intervir 

diretamente nessas ocorrências cotidianas, ou ainda que repreendem, mas os indivíduos não 

heterossexuais devem estar preparados para essas situações diárias. Deixando transparecer a 

naturalização e a banalização dos casos de homofobia no espaço escolar. 

Não. Porque isso era no cotidiano mesmo. Era tão relativo que quando 

vinham pra gente, pra contar eles mesmo já tinham se resolvido. 

Porque ele já tinha respondido, a outra também, então nunca houve o 

caso assim de a gente ter mesmo que chamar, assim tomar alguma 

atitude drástica e uma suspensão, alguma coisa devido a apelidos, não. 

(Prof.ª Roberta – A) 

Assim, [...] repreendi é claro pra todos terem o mesmo exemplo, mas 

chamei em particular e conversei. Mostrei a realidade, tentei orientar. 

Como também conversei com o rapaz homossexual, que ele iria 

infelizmente se deparar com isso várias vezes, que na sociedade, a 

maioria ainda tem preconceito. E ele teria que ter postura, se auto-

orientar, tá entendendo? Pra poder ser forte nessas situações, que 

infelizmente ele vai encontrar diariamente. (Prof.ª Camila – A) 

Então, tento não categorizar, nem dar um nível de importância maior 

por ser uma agressão relacionada à categoria de sexualidade ou não. 

Se eu perceber qualquer conduta que foge ao padrão de normalidade 
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no sentido de manter a harmonia e o respeito eu tento agir com rigidez 

e orientar também, depois falo com a coordenação para ampliar isso 

[...] (Prof. Diego – B) 

Eu passei por uma situação dessa, tive uma vivência nesse sentido e 

por falta de experiência e tal e tudo. Mas, hoje acredito que se tivesse 

passando por essa situação comunicaria a direção ou então pedir para 

coordenação que eles tomassem as devidas medidas. Mas, quando 

passei por isso, não fiz nada. Foi relatado e não tomei nenhuma atitude 

assim, fui passivo na situação, pelo fato de eu estar novo ainda na 

situação e tal eu não soube como agir. (Prof. Denis – B) 

 Por conseguinte, chama-se atenção para a normalização e banalização das práticas 

homofóbicas “sutis” manifestadas na escola, principalmente por meio de violências 

psicológicas caracterizadas pela não aceitação da diversidade sexual e por atitudes 

preconceituosas, tais como apelidos pejorativos, insultos, humilhações e estereótipos em torno 

dos indivíduos que fogem às normas sexuais e de gênero.  Na interação dessas distintas 

formas de opressão, é possível discernir a lógica de dominação que produz diferenças para 

justificar a exclusão de uns e a valorização de outros. Disposição de um poder que vai do 

individual ao social e emprega um critério de acesso desigual aos recursos econômicos, 

políticos, sociais e/ou jurídicos. Assim, a homofobia constrói-se a partir da atribuição de uma 

identidade consistente ao grupo estigmatizado, sendo capaz de mobilizar recursos cada vez 

mais ocultos e de apoiar-se em redes mais ou menos secretas. (Borrilo, 2009; 2010; Rios, 

2009).  

No questionário (questão 15) também foi indagado sobre as atitudes dos/as docentes 

diante de situações envolvendo a diversidade sexual no ambiente escolar, tais como (a) um 

aluno/a que sofre insultos por andar de mãos dadas com um/a colega do mesmo sexo e (b) um 

aluno travesti que sofre com apelidos pejorativos e piadinhas por usar maquiagem e 
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acessórios femininos. De um modo geral, as respostas também foram pautadas na importância 

do diálogo e do respeito, porém ainda foi enfatizada a ideia do preconceito inerente na 

“sociedade”.  

Destarte, no primeiro caso, 15 dos/as participantes disseram que teriam um diálogo 

com os/as envolvidos/as nas situações destacando a importância do respeito e da reafirmação 

dos direitos. Bem como que chamariam a atenção dos agressores ou que encaminhariam o 

caso à direção ou mesmo aconselhariam a procurar ajuda jurídica, o que aponta a dificuldade 

de lidar diretamente com a questão da homofobia na escola. 

Buscava o diálogo com ambas as partes, no sentido de respeitar a individualidade do 

outro. (Prof.ª Claudia – A) 

Problematizaria a situação. (Prof.ª Julia – B) 

 Diria que ele não deve se preocupar com a opinião dos outros e fazer o que tem 

vontade de fazer, desde que respeite também a opção das outras pessoas, bem como seus 

direitos. (Prof. Samuel – A) 

Chamaria quem o insultou á atenção. (Prof.ª Roberta – A) 

Mandaria procurar os órgãos competentes para isso. (Prof. Lúcio – A) 

Diria a ele (a) para procurar a delegacia e denunciar a pessoa que fez isso. (Prof.ª 

Vanuza – B) 

  Procuraria conversar com ele, levantaria a sua autoestima. Mas dependendo dos 

insultos eu o incentivaria a fazer denúncia. (Prof.ª Ariella – B) 

Agiria com rigor assim como qualquer tipo de insulto com qualquer aluno. Não 

haveria punição especial. (Prof. Diego – B)  

 Diria para ele que infelizmente iria encontrar pessoas assim, porém fosse forte, que 

defenda suas opiniões e sua opção sexual, pois não é nenhum crime, que ele tenha sabedoria 

e postura para defender-se dessas situações, considerando um crime. (Prof.ª Camila – A) 



198 
 

Primeiramente conversaria com o aluno dizendo que nossa sociedade 

é preconceituosa infelizmente, e que ele deve conduzir a sua vida da 

maneira que escolheu, não importando com que os outros falam e 

procuraria saber quem foram esses alunos que tiveram essas atitudes 

para encaminhar a direção para um diálogo. (Prof.ª Talita – A) 

É indubitável que escola é um espaço público, onde os/as discentes podem aprender de 

modo intenso a negociar as regras de convívio em outros meios sociais, portanto o estigma e a 

discriminação não devem ser admitidos no espaço escolar, pois constituem barreiras ao 

exercício pleno da cidadania de qualquer indivíduo. Em consonância, essa cidadania plena 

não vale somente para os sujeitos que apresentam orientação afetivo-sexual condizente com a 

norma, mas para todos os indivíduos que permeiam a escola. Portanto, os mesmos limites e 

regras estabelecidos no ambiente escolar, acerca dos namoros em termos de contato físico 

(abraços, beijos, gestos de carinhos, etc.) devem ser iguais para os diversos tipos de casais, 

logo se a escola permite e considera natural que indivíduos do sexo oposto fiquem de mãos 

dadas no recreio também deve aceitar que jovens do mesmo sexo tenham a mesma atitude. 

Nessa direção, os/as professores/as além de falar em respeito precisam questionar e discutir os 

mecanismos produtores das diferenças que ocasionam opressão e marginalização da 

diversidade sexual (Prado & Junqueira, 2011; Seffner, 2009). 

Com relação à situação envolvendo um travesti, embora nove docentes tenham sido 

coerentes com a resposta anterior, dizendo que conversariam com os envolvidos ou 

procurariam a direção, a dificuldade de tratar com equidade as manifestações das diferentes 

identidades sexuais e de gênero no ambiente também foi sobressalente. Visto que, quatro 

educadores/as demonstraram certa normatização em suas justificativas, sobretudo na questão 

de aconselhar discrição, deixando evidente que os indivíduos com condutas destoantes do 

padrão heteronormativo sofrem as consequências diariamente, pois a sociedade ainda não está 

preparada para tanto. Em contraponto, alguns/mas docentes (apesar das contradições em 
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outras respostas) revelaram que apoiariam o aluno travesti, procurando discutir (através de 

projetos, por exemplo) sobre a importância do respeito às diferenças.  

Tentaria conversar com ele que essas atitudes preconceituosas devem ser ignoradas e 

o momento para convencê-la de que o que mais importa no ser humano é o caráter e o 

respeito ao próximo. (Prof. Antônio – A) 

Comunicaria à direção da escola para que as providências pudessem ser tomadas. 

(Prof. Lúcio – A) 

Chamaria a atenção de quem faz as piadinhas, mas também o aconselharia a ser mais 

discreto. (Prof.ª Roberta – A) 

Dialogava com o mesmo a respeito das nossas escolhas de vida, e as possíveis 

consequências. (Prof.ª Claudia – A) 

É necessário compreender o conceito em que vivem os alunos e mostrar/apresentar 

outras realidades, ressaltando as diferenças, como temos sido intolerantes e tentar  

possibilitar outras compreensões. (Prof.ª Amanda – B) 

Postura e sabedoria em sala de aula é um dos principais artifícios que 

um educador deve ter orientar, explicar o que é “certo” ou “errado”. 

Procurar conversar com ambas as partes seria um bom caminho alertar 

para consequências que poderão ter, com também o aluno travesti ter 

consciência que muitas pessoas não irão “aceitar” a situação dia a dia, 

conseguindo respeito e confiança diariamente. (Prof.ª Camila – A) 

Se esse aluno tivesse maturidade para saber o que quer e o motivo do 

uso da maquiagem fosse seu bem estar, iria apoiá-lo e procurar o 

agressor. Poderia fazer um trabalho pedagógico que destacasse as 

qualidades desse aluno, mostrando a importância de aceitar as 

diferenças para os demais. (Prof. Rafael – B) 
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 Eu chamaria este aluno para irmos a diretoria conversar com a 

diretora para que esta tome as providências necessárias para acabar 

com aquela situação. E também tentaria promover um projeto dentro 

da escola para sensibilizar os alunos, chamando-os a razão e ao 

respeito com o próximo (Prof.ª Vanuza – B) 

 Percebe-se que os transgêneros, principalmente os travestis, por não se enquadrarem 

na “pedagogia do armário”, já que não conseguem esconder suas diferenças, são as principais 

vítimas dos preconceitos, discriminações e outras formas de violências homofóbicas. Ainda 

mais alarmantes quando adentram o ambiente escolar, pois tais indivíduos ficam expostos às 

ridicularizações, estigmas, insultos e humilhações contínuas que, na maioria dos casos, 

ocasionam o abandono dos estudos e outras consequências mais graves. Em decorrência das 

normas e crenças pré-estabelecidas, muitos/as docentes (e outros membros da escola) não 

defendem a inclusão desses indivíduos, pois acreditam que eles deveriam primeiro mudar de 

comportamento para não sofrerem com discriminações e outras práticas homofóbicas. Assim,  

nota-se a existência de um código de valores que determina quem merece ou não ser incluído, 

produzindo exclusões num espaço social que deveria garantir a inclusão de todos (Dinis, 

2011; Prado & Junqueira, 2011; Seffner, 2009). 

 Em meio a essas práticas homofóbicas perpetradas contra a diversidade sexual no 

âmbito escolar, é compreensível a dimensão dos desafios que os/as educadores/as tem que 

enfrentar, sem ao menos ter tido a base necessária para esclarecer as dúvidas e 

questionamentos acerca da sexualidade e da diversidade sexual e assim auxiliar no combate a 

homofobia.  

 Desse modo, nas entrevistas (questão 4), quando os/as professores/as foram 

perguntados/as se costumam abordar ou realizar discussões acerca da diversidade sexual, 

sexualidade e gênero em sala de aula, 13 confessaram que não abordam diretamente (com 

planejamento prévio) tais temas, somente quando surge algum questionamento ou dúvida. 
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Não. Até agora eu não fiz nenhuma abordagem a esse aspecto. (Prof. Lúcio – A) 

Até agora não, assim às vezes é em conversa mesmo. [...] (Prof.ª Talita – A) 

[...] Quando surge algum questionamento em sala, geralmente quando eles ouvem 

reportagem, alguma coisa assim que pergunta ou que toca, a gente dá aquela pausazinha e 

aborda aquele assunto. Agora, um projeto voltado a esse assunto, eu nunca elaborei nada. 

(Prof.ª Roberta – A) 

No momento não recordo assim de uma discussão específica, só pra esse ponto. Mas, 

sempre que tem a oportunidade, que um aluno brinca ou pratica o bullying com o outro, 

sempre abordo a situação de respeito ao próximo. (Prof. Samuel – A) 

Assim... não constantemente, não de forma aprofundada, porque talvez a gente não 

tenha assim esse conhecimento. Mas, quando o assunto surge e até porque é um assunto que 

se a gente deixar, eles gostam e levam mesmo... né? (Prof.ª Claudia – A) 

 [...] na medida em que a situação se apresenta, aí sim eu abordo, mas de forma 

planejada não. (Prof.ª Júlia – B) 

Que eu lembre não. [...] quando acontece às vezes uma brincadeira, alguma pergunta 

e conversamos naturalmente [...] (Prof.ª Vanuza – B) 

[...] a gente trouxe por alto alguma coisa sobre o homossexualismo, a discriminação, 

mas não trabalhei diretamente, ainda não senti essa necessidade. É muito rico o trabalho, 

seria bom se fosse um trabalho em equipe com os outros professores. (Prof. Rafael – B) 

 Destaca-se como um dos principais motivos que impedem a abordagem planejada dos 

temas diversidade sexual, sexualidade e gênero, a falta de conhecimentos devido à carência 

desses assuntos na formação docente inicial e/ou continuada, bem como as convenções 

religiosas (e socioculturais) também dificultam uma discussão imparcial e democrática. Além 

desse motivo, os seguintes recortes temáticos englobam outros fatores que dificultam a 

inserção dessas temáticas na escola, tais como currículo conteudista e desvinculado da 
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realidade social, ausência desses conteúdos nos livros didáticos, impedimento da equipe 

diretiva da escola e dos pais e mães dos/as alunos/as: 

Minha formação docente e minha religião influenciam sim. Se eu for me pautar na 

minha formação acadêmica para ter uma discussão nesse sentido, eu não vou ter. Porque não 

tive essa base, a minha base é familiar e religiosa. (Prof. Denis – B) 

Essa discussão traz ao nosso pensamento muitas questões que estão enraizadas dentro 

da gente e que não só se referem à sexualidade [...] vamos vendo que não é bem assim como 

às vezes é estereotipado na mídia ou na religião.  (Prof. Diego – B) 

E em se tratando de aula de Matemática, então a gente fica realmente muito preso ao 

cálculo mesmo, a área de exatas. [...] (Prof.ª Roberta – A) 

Como a minha disciplina é de química, um pouco mais exata, realmente essas 

questões de sexualidade ou outros temas parecidos acabam ficando um pouco de lado. Fica 

muito restrito realmente aos professores de biologia. (Prof.ª Vanuza – B) 

Talvez pela correria do dia a dia, dos conteúdos [...] Na minha formação nunca foi 

abordado, né? Então, isso contribui pra eu não abordar tanto. (Prof. Samuel – A) 

 [...] se eu for fazer isso vou perder tempo, não é bem perder tempo, mas vou deixar 

de passar alguns conteúdos. (Prof. Afonso – B) 

 [...] às vezes o professor não é nem culpa deles [...] é a própria coordenação que 

impede isso, às vezes vem dos pais que pedem a coordenação que não trabalhe esses 

assuntos. (Prof.ª Talita – A) 

É aquela coisa você tem que dar o conteúdo segmentado, não tem um 

espaço pra desenvolver um diálogo daquilo que está acontecendo na 

sociedade, desses assuntos relacionados à sexualidade. [...] Então, a 

partir do momento que você não vê em um livro didático, né? [...] 

dando uma abordagem mais ampla a esse aspecto [...] Você está 

omitindo, deixando as pessoas, os alunos sem o devido conhecimento 
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daquilo que acontece na sociedade e eu acho que é por isso que gera 

esse preconceito maior [...] (Prof. Lúcio – A) 

 Determinar quais professores/as estão habilitados/as a trabalhar com as temáticas 

relativas à diversidade sexual na escola não é o melhor caminho para incluir esse assunto, pois 

nenhum/a educador/a deve ser obrigado/a a abordá-lo em sua sala de aula, se não sentir 

confortável e esclarecido/a para fazer isso de forma segura e pluralista. Vários fatores 

impedem que os/as docentes façam tal abordagem, entre estes obstáculos destaca-se o 

pertencimento religioso e/ou os valores morais conservadores; a carência desses temas na 

formação inicial e continuada; falta de materiais específicos para subsidiar a discussão acerca 

das diferenças sexuais; que se somam a falta de apoio e até proibição de algumas equipes 

diretivas. Além do mais, a dificuldade em falar sobre a diversidade sexual também envolve as 

crenças e padrões sociais que impedem os/as educadores/as de conhecer sua própria 

sexualidade e as múltiplas possibilidades de vivenciá-la e expressá-la.  Destarte, alerta-se para 

a urgência em questionar e problematizar toda forma de padronização permitindo 

compreender a sexualidade (seja hetero ou homossexual) como uma construção em constante 

negociação com o outro e com o social, que engloba pluralidades de indivíduos, ou seja, 

diversas identidades em detrimento dos pressupostos da heteronormatividade (Dinis, 2012; 

Louro, 1997; Seffner, 2009). Para isso, a efetiva inclusão de temas relativos à diversidade 

sexual nos cursos de graduação e pós-graduação constitui uma medida significativa. 

 Apesar de terem dito não abordar diretamente a temática diversidade sexual e os temas 

sexualidade e gênero na escola, 13 professores/as notificaram que quando surge alguma  

oportunidade, tentam relacionar com os conteúdos disciplinares e realizam discussões 

superficiais em sala de aula acerca desses temas, principalmente sobre sexualidade numa 

dimensão biológica e preventiva. A saber: 

Da diferença e do contexto da diferença costumo sim. Quando estou tratando de 

concepções culturais diferentes, de contextos diferentes eu trabalho. Por exemplo, 
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homossexualidade na Grécia era diferente do nosso conceito de homossexualidade hoje. 

(Prof.ª Amanda – B)  

Então, na teoria trabalhamos mais essa questão quando está trabalhando o corpo 

humano, aí vem a questão do desenvolvimento na adolescência, a questão sexual. Mas, 

depois que respondi aquele questionário vi que é uma questão boa para se discutir [...] (Prof. 

Diego – B) 

[...] em sala de aula já lecionei Ciências na sétima série. Então, é o 

corpo humano, né? E... puxa pra essa questão de doenças sexualmente 

transmissíveis, prevenção. Então, sempre surgia esse assunto e era 

aberto, eu não fui de usar apelidos com relação às partes do corpo. E 

aí surgia aquele “quiquiqui, cácácá”, quando a gente utiliza os termos 

corretos, mas era justamente pra eles já irem amadurecendo e 

aprendendo a usar os nomes corretos ao invés de tá usando apelidos, 

até com relação as partes do corpo. (Prof.ª Roberta – A) 

Não diretamente. [...] Por exemplo, agora na sétima eu trabalhei 

sistema reprodutor, aí anteriormente trabalhei a questão da 

sexualidade, sobre a questão de prevenções, tudo... aí nesse ponto, eu 

já trago os textos complementares que posso diretamente ou 

indiretamente interferir naquilo que eu gostaria chegar. Até mesmo 

pra não causar impacto, porque eles poderiam não estar 

psicologicamente preparados pra toda aquela situação, então pra não 

causar impacto de imediato... aos poucos. (Prof. Antônio – A) 

[...] não só nesse assunto, mas realidade atual, é... preconceito, 

diversidade sexual, estilos de roupa, de música. Eu sempre deixo um 

pedaço da minha aula pra conversar com eles, vamos dizer 

informalmente. Eu procuro puxar coisas deles... coisas minhas 

também, certo? Pra ter um acesso melhor, até uma forma melhor do 
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aluno, [...] é melhorar a sua conduta no dia a dia, é ter uma postura 

saudável, ser uma pessoa melhor. Eu sempre faço isso em sala de aula. 

(Prof.ª Camila – A) 

Geralmente aqui na escola a gente tem “a semana do adolescente” e 

[...] sempre tem um dia que as palestras são voltadas pra questão da 

sexualidade. [...] Aí pronto durante aquela semana é só naquilo que 

eles falam... e é onde surgem dúvidas, perguntas, e aí 10, 15 minutos 

pode saber que a aula vai ser em torno disso, mas assim surge 

naturalmente. (Prof.ª Claudia – A) 

[...] às vezes algum aluno pergunta: “professora como acontece a 

química do sexo?” Nesse sentido, vou tentar explicar de uma forma 

mais científica as transformações hormonais. Mas, acabamos até 

cortando para não se estender demais e virar uma brincadeira e não 

algo sério. (Prof.ª Vanuza – B) 

Trabalhei mais com relação ao respeito para com a mulher, depois 

falei de sexualidade e atividade física, a questão do próprio homem e a 

mulher venderem a imagem do corpo perfeito, que a mídia tem um 

padrão de beleza e todo mundo quer seguir aquele corpo a qualquer 

custo, aí vem a cirurgia, e está relacionado ao homossexualismo, 

transformação sexual, opções sexuais. (Prof. Rafael – B) 

 Após essas declarações, nota-se que a abordagem superficial e informal acerca dos 

temas sexualidade e diversidade sexual, pode contribuir com a (des)construção de 

preconceitos. Visto que, os/as educadores/as, sem o conhecimento necessário para discutir 

esses assuntos de forma clara, coerente e constante, acabam utilizando o viés biologizante 

pautado na dimensão essencialista, higienista e preventiva da sexualidade.  E essa abordagem 

aleatória e unidirecional, sem a contextualização social e cultural das questões, pode acentuar 
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os impasses acerca da ideia de construção social da sexualidade e da diversidade sexual e, 

assim, contribuir com a disseminação dos estereótipos sexuais e de gênero (Louro, 1997). 

  Nesse contexto, foi solicitado nas entrevistas (questão 5) que os/as docentes dessem 

sugestões sobre como a escola deveria lidar com questões relacionadas à diversidade sexual 

(heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e transexualidade ou 

mesmo as identidades de gênero destoantes do modelo heteronormativo). E as respostas 

demonstraram que apesar de todas as controvérsias e dificuldades (carência na formação 

docente, influência religiosa, currículo conteudista, entre outros) que impedem o efetivo 

acolhimento da diversidade sexual na escola, os/as professores/as defendem que tal instituição 

deve trabalhar as temáticas da sexualidade e diversidade sexual visando desconstruir 

preconceitos e tabus em torno desses assuntos. Isso é relatado nas seguintes concepções: 

A escola pode trazer isso para sua comunidade promovendo discussões com relação 

ao tema. (Prof. Denis – B) 

O papel da escola é de conscientizar para o respeito [...] deveria abordar mais o 

tema, trazer uma abordagem tanto do lado do aluno, por exemplo, a questão do psicológico, 

do direito [...] (Prof.ª Vanuza – B) 

Como pessoa sempre coloco que para mim é bem forte essa questão humana, mas que 

precisa ainda ser muito trabalhada na escola. Promover isso na escola é importante para que 

as pessoas possam lidar com essa diversidade com respeito. (Prof.ª Ariella – B) 

O papel da escola é orientar.  [...] é ter consciência que no mundo de 

hoje... estão presentes em todos os lugares... é... a diversidade sexual e 

aceitar. É aceitar, orientar, pois o insulto, a exclusão não vale à pena 

tanto pra quem passa, como pra quem recebe. [...] “Eu como uma 

pessoa homossexual ou lésbica se eu não tiver a orientação, se não 

tiver o apoio, não vou conseguir manter minha postura na sociedade”. 

(Prof.ª Camila – A)  
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 [...] a escola deveria... incluir maciçamente essas questões no 

cotidiano dos alunos, criar alguns seminários, né? [...] alguns eventos 

na escola que abordasse, trouxesse pessoas desse segmento justamente 

pra explicar: “olhe pessoal a sexualidade é isso [...]” ou seja, 

esclarecer [...] e não deixar os alunos assim com esse preconceito de 

ver uma pessoa diferente, [...] e querer tomar alguma outra atitude 

hostil [...] (Prof. Lúcio – A) 

Primeiro acho que ainda deveria haver essa abertura mais em sala de 

aula, talvez né a escola se ela tivesse... o próprio currículo voltado pra 

isso [...] Mas, já é um bom começo quando tem essa abertura nas 

palestras, mas [...] ainda tem que ter essa consciência, principalmente 

por parte da direção, pra dar essa abertura, acho que é um conjunto. 

[...] (Prof.ª Claudia – A) 

Olhe como a educação deveria se fundamentar justamente no 

princípio de democracia e de liberdade de expressão, a formação da 

escola nesse aspecto... a questão de projetos, trabalhar a questão de 

liberdade, as pessoas que estivessem no ambiente escolar iriam se 

sentir muito mais à vontade quando estivesse no meio social, na 

própria comunidade [...] as mesmas atitudes daqui poderão interferir lá 

fora, até em conscientização, de amadurecimento, da ideia de contra-

argumentar alguma ideia preconceituosa e de atitudes indiferentes que 

aconteçam lá fora. (Prof. Antônio – A)  

Então, a escola nessa função seria colaborar, trazendo informações 

para o aluno ganhar mais conteúdos e sair do que a mídia passa 

porque às vezes é meio deturpado. [...] a escola, o corpo de 

professores cada um com sua formação, buscando trazer mais 

informações e direcionamento mais positivo pra esse assunto. (Prof. 

Diego – B)  
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Não obstante, embora os/as professores/as corroborem que o papel da escola é abordar 

e incluir a diversidade sexual, alguns/mas deixaram transparecer certa preocupação de como 

esse assunto seria trabalhado, já que se trata de algo polêmico e considerado tabu. A saber:  

Aí que entra o tabu, pouco se fala disso, todo mundo parece que aceita [...] começar a 

trabalhar mais essas temáticas, falar mais sobre o assunto e não com esse tabu porque não 

existe esse trabalho na escola. (Prof. Rafael – B) 

Então, acho que a escola talvez não deva tratar especificamente dessa 

questão, né? Deve ser a diversidade em todos os sentidos, não só 

sexual, mas também idoso, mulher, negro, magro, gordo. [...] deve ter 

muito cuidado porque senão acaba constrangendo algum aluno [...] 

(Prof. Samuel – A) 

Da forma mais natural possível, sei que é difícil, porque realmente 

choca as pessoas, choca a família quando a alguém assume essa 

sexualidade. [...] mas, até agora nesse tempo de escola nunca vi 

trabalhar essas temáticas assim não, de forma natural né de fazer 

seminários, essas coisas não vejo, até agora não. (Prof.ª Talita – A) 

 É incontestável que a escola possui um papel fundamental no reconhecimento da 

diversidade sexual, bem como no combate à intolerância e aos preconceitos que compõem a 

homofobia. Para tanto, ela deve disseminar a compreensão de que a igualdade entre gays, 

lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais é responsabilidade de todos, sobretudo dos 

envolvidos no processo educacional. Então, nas disciplinas escolares, nos instrumentos 

didáticos e nos cursos de formação docente, as identidades sexuais e de gênero devem ser 

apresentadas como manifestações tão legítimas e plenas quanto à heterossexualidade (Borrilo, 

2009). Além disso, é destacado que: 

A criação de condições para lidar de maneira adequada com os temas 

relativos à diversidade sexual e aos direitos sexuais nas escolas 

depende, em grande medida, de políticas públicas de educação e de 
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mobilizações sociais que objetivem desestabilizar a produção de 

hierarquias, opressões e clivagens concernentes tanto aos padrões 

heteronormativos, que historicamente modularam e modulam as 

relações de gênero, quanto às dinâmicas de (re)produção de diferenças 

e desigualdades (Junqueira, 2009c p.163). 

 É perceptível que os empecilhos para a abordagem e a efetiva inclusão da diversidade 

sexual na escola e o combate à homofobia podem ser superados se o trabalho for 

desenvolvido continuamente de modo coletivo, com parcerias entre todos os membros da 

instituição escolar e a família. Tal opinião pode ser vislumbrada nos discursos abaixo: 

Assim, eu penso assim... que é geral, é escola, é comunidade vir até a escola. É 

direção, professor, alunos, todos tem que se mobilizar, certo? É mobilização da escola e da 

comunidade. (Prof.ª Camila – A) 

[...] Nada se faz sozinho, uma integração entre escola, sociedade. Escola-sociedade e 

essas organizações que defendem a diversidade sexual. Então, [...] o professor seria um 

mediador nesse aspecto, [...] entre essas organizações que defendem a diversidade e o aluno, 

certo? (Prof. Lúcio – A) 

Então, a escola em si, em geral, precisamos melhorar muito com relação à discussão 

de certos temas, no contexto geral, envolvendo professores, funcionários, direção, temos que 

estar sempre buscando renovar nossos conceitos, pensamentos, nos atualizar diante dessas 

coisas.  (Prof. Elias – B) 

Olha, porque é uma situação tão delicada, que a princípio a equipe escolar toda 

deveria fazer uma espécie de capacitação [...] de preparação para lidar com isso. Porque 

todo mundo que está na escola de alguma forma é educador. (Prof.ª Júlia – B) 

 [...] A comunidade escolar em si acho que tinha que ter esse foco, [...] 

essa questão de você lidar, da sexualidade [...] como um tema de suma 

importância, [...] acho que se houvesse uma preocupação maior da 



210 
 

própria escola como em outros setores que a gente trabalha de uma 

forma bem mais voltada, surtiria mais efeito. (Prof.ª Claudia – A) 

Da escola e da família, ambos têm a formação. E a escola em si tem 

uma preocupação de formar justamente pra vida, convivência, 

relacionamento com o outro, além de contribuir pra questão da família 

e para o meio social [...] Penso que o trabalho seria coletivo. [...] 

quando trabalha em equipe, a direção, professores, todos interagem, 

pensam numa perspectiva de mudanças [...] (Prof. Antônio – A) 

 De fato, para alcançar essa difícil missão de incluir efetivamente a diversidade sexual 

e combater a homofobia, é essencial envolver além dos/as docentes, todos/as os/as 

profissionais da educação, membros da comunidade escolar, autoridades e a sociedade de um 

modo geral. Dessa maneira, é viável a criação de parcerias com outras instituições e 

movimentos sociais (com o movimento LGBT) para que desenvolvam objetivos e ações 

comuns, tais como projetos, oficinas, grupos de discussão acerca da diversidade sexual e da 

homofobia. Assim, educar na (que deve ser também para e pela) diversidade demanda que 

esse processo seja construído coletivamente, envolvendo a escola e toda a diversidade 

humana que compõe a dinâmica social (Junqueira, 2009a; 2009c; Seffner, 2009). 

 Além disso, no decorrer das entrevistas, surgiu a seguinte questão: “qual o papel do/a 

professor/a nessa inclusão da diversidade sexual na escola e no combate à homofobia?”. Com 

efeito, a maioria dos/as participantes acredita que o/a professor deve propor e adotar 

estratégias para abordar as temáticas sexualidade e diversidade sexual, e isso deve ser feito de 

forma interdisciplinar, como um meio de esclarecer as dúvidas e curiosidades dos/as 

alunos/as, contribuindo com a inclusão da diversidade e a desconstrução de preconceitos. Tal 

visão geral é visível nas falas abaixo: 

Importantíssimo né, como nós somos que formamos cidadãos críticos, [...] acredito 

que deve ser trabalhado [...] em relação juntamente com a coordenação, direção, tendo um 
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diálogo com os alunos, se for possível encaixando na interdisciplinaridade com os outros 

assuntos. [...] (Prof.ª Talita – A) 

[...] Então cabe ao professor procurar a melhor estratégia junto com a escola, junto 

com os outros professores pra abordar o tema. (Prof. Samuel – A) 

O professor é formador de opinião, ele tem que está se atualizando nessas temáticas e 

procurando ver a melhor forma possível de amenizar determinados tipos de situações. (Prof. 

Raul – B) 

Dentro do limite da sua autonomia em sala de aula, o professor deve 

sim tá abordando esses assuntos. Até porque é um assunto recorrente, 

do dia a dia dos nossos alunos. [...] Então, eles trazem muito pra sala 

de aula e vai surgindo debates e até esclarecimentos por parte do 

professor. (Prof.ª Roberta – A) 

Ele tem que intervir na questão do diálogo pra melhoria. [...] e 

também na questão dessas pessoas preconceituosas, ver a questão de 

valores e que deve buscar-se sempre tá semeando mesmo na fala, no 

momento em sala, na prática, na experiência essa questão do respeito 

mútuo ao outro. [...] Desde que o professor seja uma pessoa 

comprometida, responsável e tudo, o aluno vai se espelhar na 

vivência, na fala, na persistência, não é algo de imediato, mas se você 

persistir é possível sim. (Prof. Antônio – A) 

 [...] o professor acaba sendo importante porque o aluno o vê como 

uma referência de pensamento em algumas situações, então o 

professor abre esse leque de possibilidades e de entendimento e de 

discussão sobre o assunto, o aluno vai pensar melhor sobre aquilo e 

vai também ter uma atitude diferenciada depois. (Prof. Diego – B) 

O papel do professor para todos os eixos temáticos é indispensável 

porque é o norteador daquela situação, tema, conversa que vai ter ali. 
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Então, [...] o professor deve agir como a função que lhe compete que é 

intercalar as situações, orientar, intermediar, ser imparcial, coerente 

com relação à opinião, porque quando o professor expressa uma 

opinião geralmente o aluno segue (Prof. Elias – B) 

 O envolvimento significativo dos/as educadores/as nesse processo de inclusão da 

diversidade sexual e enfretamento da homofobia requer além da colaboração ativa para a 

formação de cidadãos críticas e conscientes, a adoção de uma postura pluralista e 

democrática. Visto que, o/a educador/a deve questionar e problematizar suas próprias 

concepções (incluem-se aí as crenças e os preconceitos que fazem parte de suas 

representações) e práticas, bem como precisa procurar experiências didáticas e metodologias 

dinâmicas de ensino que promovam o seu desenvolvimento e dos/as discentes, de modo que o 

valor da diversidade (sexual) seja compreendido e reconhecido (Brasil, 1999; Pereira, 2010). 

 Mediante as últimas questões norteadoras da entrevista (Como os/as docentes abordam 

as temáticas diversidade sexual, sexualidade e gênero em sala de aula e como a escola deve 

lidar com a diversidade sexual), surgiu outro questionamento: “Quais as medidas ou 

estratégias que a escola, por intermédio dos/as educadores/as, pode adotar para a efetiva 

inclusão da diversidade sexual e combate à homofobia?”. Em consequência, os seguintes 

discursos englobam sugestões de estratégias didáticas: 

É... palestras, feiras culturais tratando sobre o mundo cotidiano. Mostrar que [...] 

essas situações são situações diárias, que estão inclusas na sociedade. (Prof.ª Camila – A) 

Poderia trazer palestras para abrir discussões sobre essa temática com profissionais, 

poderia ser com psicólogos, palestrantes específicos dessa área. (Prof. Afonso – B) 

[...] promoção de curso ou de palestra com outras pessoas um pouco mais experientes 

[...]. Não só nós professores, mas também vir pessoas mais especializadas, conhecedoras do 

assunto. (Prof.ª Ariella – B) 
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[...] acho que vídeos, reportagens mostrando agressões que os homossexuais vêm 

sofrendo. [...] acho muito interessante trabalhar com vídeos, com músicas, com desenhos 

animados, com reportagens. Então, eu acho uma estratégia bem interessante... pesquisa em 

internet também é interessante, né? (Prof. Samuel – A) 

Projeto, textos. Esses textos complementares eu ainda vejo como uma saída... porque 

além de trabalhar a reflexão e com a questão dos valores, a gente trabalha o conteúdo em si. 

[...] Debates [...] (Prof. Antônio – A) 

Assim, promovendo um debate entre diversas concepções, representantes LGBT, 

especialistas, religiosos, união entre segmentos diferentes da sociedade. (Prof. Denis – B) 

Então, a escola deveria trabalhar com seminários temáticos, vídeos, trazer um 

psicólogo, por exemplo, ou assistente social é... que trabalhasse com essa temática numa 

apresentação, numa oficina [...] (Prof.ª Talita – A) 

[...] nós temos aqui na escola a Semana do Adolescente, que [...] tem palestras 

voltadas para a atenção dos jovens. Justamente é quando surgem debates com relação a 

esses temas. Sexualidade, drogas, família, religião. [...] (Prof.ª Roberta – A) 

[...] acho que deveria partir do próprio planejamento em conjunto [...] se a gente 

desse essa ênfase também nessa temática com mais profundidade [...] não só uma vez ou 

outra com uma palestra, mas de forma mais constante [...] (Prof.ª Claudia – A) 

[...] usar metodologias muito diversificadas. Um mundo de ações que 

sejam atrativas para o aluno. Ter também ambiente físico que 

promova esse trabalho, porque não é só o discurso, que o aluno 

visualize também, porque o uso de imagem, a gente vê na prática em 

sala de aula, chama muito atenção do aluno. (Prof.ª Júlia – B) 

Então, dinâmicas onde os alunos pudessem contar experiências 

vividas nesse sentido, que viram ou ouviram de algum familiar ou até 

mesmo sobre ele. Podem ser rodas de conversas, filmes que abordem 
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o tema e depois tem aquela discussão, palestras com travestis, porque 

às vezes ouvir pode desconstruir [...] (Prof. Diego – B)  

Deveria ter projetos sobre gênero, também trabalharmos isso, 

compreender essas diferenças, não só com palestras porque existe uma 

série de coisas no dia a dia. Eu não acho que tem que ser só Biologia, 

tem que ser todos os professores porque todos têm suas compreensões 

e têm que educar para diversidade. (Prof.ª Amanda – B)  

Para a inclusão da diversidade sexual e o combate à homofobia na escola, destaca-se a 

necessidade de que os/as educadores/as invistam em planejamento e modalidades didáticas 

sistemáticas, não apenas através de palestras, cartazes em murais, semanas especiais. É 

preciso que os/as docentes estejam capacitados/as ou busquem formação e materiais para 

discutir o tema, de modo significativo, claro e abrangente, em suas disciplinas e/ou criar 

projetos interdisciplinares acerca da diversidade sexual, sexualidade, gênero e outros assuntos 

afins, desenvolvendo atividades abordagens contínuas e permanentes que possibilitem a 

desconstrução de preconceitos (Maistro, 2009; Seffner, 2009). Nesse rumo, acrescenta-se: 

 O tema da diversidade sexual pode ser abordado no âmbito específico 

de algumas disciplinas, ou na forma de projetos que juntem diversas 

disciplinas; pode estar presente nos serviços da escola, como 

biblioteca, supervisão, orientação educacional ou acontecer 

paralelamente a atividades do movimento social, como “Paradas do 

Orgulho Gay”. Enfim, temos que ter criatividade para fazer emergir o 

tema de muitas maneiras e especialmente articulado com os interesses 

dos alunos e com as situações por eles vivenciadas (Seffner, 2009, 

p.137). 

Desse modo, infere-se que as principais estratégias para a inclusão da pluralidade de 

indivíduos com identidades sexuais e de gêneros na escola, demanda uma abordagem também 

diversa, que deve englobar várias modalidades didáticas, além da aula expositiva dialogada, 
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tais como dinâmicas de grupos e jogos educacionais, dramatizações, vídeos, músicas, 

cartazes, textos, estudos de caso, debates, desenhos. E, sobretudo os/as professores/as 

precisam criar espaços para os/as alunos/as tirarem suas principais dúvidas e refletir sobre a 

importância da diversidade na escola e as consequências graves dos preconceitos que 

disseminam as práticas homofóbicas. 

 Por fim cabe expor que a maioria dos/as educadores/as, mesmo com todas as 

incertezas, incoerências e contradições acerca da diversidade sexual, demonstrou acreditar 

que apesar de ser um assunto polêmico, a escola deve exercer seu papel transformador 

auxiliando na desconstrução dos tabus e preconceitos em torno “do diferente” e, assim 

possibilitar o combate à homofobia e a inclusão efetiva de toda diversidade de sujeitos que 

permeia esse espaço social. Essa noção pode ser entendida nos seguintes recortes: 

 Não tenha dúvida, se tivéssemos até na escola mesmo alguma contribuição para uma 

abertura maior nesse pensamento teria menos preconceito [...] (Prof. Diego – B) 

As escolas teriam por obrigação pensar numa convivência não somente 

no ambiente escolar, mas também como um todo, porque a formação 

aqui vai interferir é... pra uma vida lá fora. E isso pode contribuir muito, 

além de ser algo que mexe com a vida de cada ser humano, mais de que 

tudo a gente deve pensar que todos são seres humanos e agir com 

respeito. (Prof. Antônio – A) 

 É um assunto delicado, mas tem que ser tratado. [...] É considerado um 

tabu ainda, mas é por isso que tem que ser discutido, pra deixar de ser 

tabu, né? [...] E a escola é um dos melhores lugares pra se trabalhar isso. 

(Prof. Samuel – A) 

 A escola precisa urgentemente deixar de ser um espaço disciplinador, normalizador e 

reprodutor de desigualdades e buscar promover a desconstrução das lógicas e compromissos 

tradicionais que mantém hierarquias em favor dos indivíduos que se encaixam em um 
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modelo, como a heteronormatividade, e em detrimento de outros que exibem suas 

pluralidades. Para isso, é necessário a problematização da produção e do acionamento desses 

dispositivos, por meio da formação docente inicial e/ou continuada acerca das sexualidades, 

criação de diretrizes para os sistemas de ensino e medidas administrativas e legislativas. Bem 

como, através de discussões e reformas curriculares, elaboração e distribuição de materiais 

didáticos e paradidáticos, parcerias intra e interinstitucionais, incentivo à pesquisa e à 

divulgação científica, modalidades de financiamento da educação, cooperação internacional e 

mecanismos de mobilização social que em conjunto podem promover o enfretamento da 

homofobia e a inserção efetiva da diversidade sexual na escola (Junqueira, 2009c). 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

Diante do exposto, torna-se explícito que a diversidade sexual embora permeie o 

espaço escolar, não é (re)conhecida e nem incluída num contexto democrático, visto que a 

falta de conhecimentos dos membros da escola, sobretudo dos/as docentes, impossibilitam a 

promoção de ações pedagógicas que desconstruam as distintas nuances da homofobia. 

Nessa circunstância, é consubstanciado que um dos principais empecilhos para 

abordagem e inclusão da diversidade sexual na escola consiste na falta de (in)formações, visto 

que a maioria dos cursos de graduação não inserem de modo significativo as temáticas da 

sexualidade. Assim, diante das diversas dúvidas, questionamentos explícitos e implícitos, 

representações contraditórias reveladas nos discursos dos/as docentes acerca da diversidade 

sexual, cabe deixar uma indagação: Como incluir a diversidade e desconstruir preconceitos 

sem (in)formação significativa? 

Em virtude dessa carência na formação docente e das normatizações socioculturais e 

religiosas, as representações acerca da diversidade sexual foram pautadas em preconceitos 

manifestos e sutis. Este último, cada vez mais presente na sociedade, pois ninguém consegue 

admitir que tem preconceitos, mesmo justificando que a falta de informações e os valores 

arraigados dificultam um olhar mais coerente acerca das diferenças, sobretudo quando se trata 

das múltiplas sexualidades e do universo ambíguo dos gêneros. Assim,  o estranhamento e a 

não aceitação da diversidade sexual que caracterizam o preconceito manifesto estão sendo 

substituídos pela tolerância e respeito à diversidade sexual, que embora à primeira vista 

demonstrem certo avanço, deixa camuflado o não (re)conhecimento e a marginalização da 

diversidade sexual, sob o viés do preconceito sutil. 

Ainda que se tente omitir, a homofobia está presente no cenário escolar, 

principalmente de forma indireta através de injúrias e bullying contra os sujeitos que ousam 
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destoar do padrão heteronormativo. Contudo, as representações acerca da homofobia se 

mostraram limitadas, o que contribui com a banalização dos insultos, piadinhas e apelidos 

pejorativos (entre outros) manifestados no cotidiano escolar, mas não punidos e nem 

problematizados a fim de evitarem a exclusão de jovens LGBT ou afins. Destarte, deixa-se 

outro questionamento: Como combater a homofobia indireta, se os/as educadores/as não 

conhecem sua dimensão e desconsideram a gravidade dos “xingamentos” na vida desses 

jovens? 

Esses questionamentos englobam os desafios que a diversidade sexual e a homofobia 

demandam no contexto escolar. Nessa perspectiva, salienta-se a relevância da abordagem das 

temáticas relativas à diversidade sexual, sexualidade e gênero na escola, de modo que os/as 

educadores/as possam se sentir instigados/as a buscar conhecimentos de forma crítica visando 

rever suas representações, frequentemente compostas por preconceitos e estereótipos. Além 

disso, podem adotar modalidades didáticas que permitam acolher a pluralidade de indivíduos 

no âmbito escolar, sobretudo do ponto de vista dos direitos humanos, pautando-se na 

equidade, no reconhecimento e na desconstrução de todas as formas “sutis” ou evidentes de 

preconceitos e discriminações.  

Para tanto, enfatiza-se que os cursos de formação docente inicial e continuada 

precisam urgentemente incluir as temáticas da sexualidade e diversidade sexual em seus 

currículos, para que os/as docentes possam ser sensibilizados/as e consigam desconstruir seus 

próprios preconceitos e problematizar as normas sexuais e de gênero junto com os outros 

membros da escola. Para que, de modo coletivo, busquem promover estratégias pedagógicas, 

tais como a reformulação do currículo escolar para inclusão de temáticas relativas à 

diversidade sexual e o desenvolvimento de ações didático-metodológicas que possibilitem 

abordagens contínuas e significativas acerca das questões sexuais. E, assim, permitam o 

questionamento dos padrões heteronormativos, visando desestabilizar a homofobia na escola 
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e garantir a equidade entre todos os sujeitos, começando pelo o (re)conhecimento e a efetiva 

inclusão da diversidade sexual. 

Cabe reafirmar que os binarismos de gênero e de sexualidade são insuficientes para 

abranger a diversidade de sujeitos e práticas contemporâneas, visto que no cenário atual é 

visível a necessidade de transitar entre as fronteiras ou mesmo signos e códigos femininos e 

masculinos, heterossexuais e homossexuais que decidem viver na própria fronteira. Essa 

ambiguidade vigente nos movimentos queer revela a oposição ao modelo heteronormativo e o 

desejo de desconstrução dessa lógica binária para além da sexualidade (Louro, 2007b). 

Nessa perspectiva, o caráter performativo do discurso consegue produzir aquilo que 

veicula a depender da intenção e do contexto social que ele está inserido ou foi empregado, 

assim pode servir para reforçar estereótipos e funcionar com regulador de normas ou ser 

subvertido em favor do reconhecimento e legitimação das diferenças. Não obstante, na lógica 

queer, os discursos normativos acerca do gênero, sexo e corpo são além de questionados, 

encarados ou percebidos com um instrumento crítico que permite a rearticulação das 

legitimidades simbólicas, isto é, que pode ser problematizado em favor das diferenças 

identitárias e em detrimento das normatizações (Butler, 2000). De modo similar, as 

representações sociais (dos/as docentes) podem ser (re)construídas, possibilitando uma 

posição democrática e pluralista que atue de forma significativa na inclusão das diferenças na 

escola e em todas instâncias sociais. 

 Nesse rumo, essa pesquisa levantou mais alguns questionamentos: Como (re)conhecer 

a diversidade sexual e incluí-la na escola de modo democrático? Como os/as docentes podem 

contribuir com a desconstrução das práticas homofóbicas? Quais ações interventivas podem 

promover o (re)conhecimento da diversidade sexual e o combate à homofobia?  

 É inegável que tais indagações são bastante difíceis de responder e, sobretudo de 

colocar em prática, porém pode-se ressaltar algumas considerações acerca de um caminho 



220 
 

promissor para o (re)conhecimento da diversidade sexual e desconstrução das práticas 

homofóbicas sutis ou manifestas. A saber, a criação de disciplinas, cursos de formação inicial 

e continuada, projetos de extensão (nas universidades), bem como a realização de atividades 

acadêmicas e pesquisas voltadas para essa área, aliados a busca de parcerias com escolas e o 

movimento LGBT, constituem meios significativos para possibilitar conhecimentos e 

estimular a discussão desses assuntos no ambiente escolar.  

Ademais, esse estudo aponta a necessidade de mais pesquisas nesse campo e, que mais 

graduandos/as, pós-graduandos/as, educadores/as e outras áreas se interessem pelo assunto, 

possibilitando conhecimentos inter e multidisciplinares, debates e ações que garantam a 

expressão da diversidade sexual nos espaços públicos e privados e promovam a cidadania.  

 Assim, para que os/as educadores/as, em parceria com os outros membros da escola, 

vivenciem e incentivem além do respeito, o reconhecimento e o acolhimento da diversidade 

(sexual) que ultrapassa o cenário educacional, é fundamental a busca de conhecimentos 

significativos que destaquem a importância de aceitar e compreender as diferenças. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

Gostaríamos de convidá-lo/a a participar da pesquisa intitulada Diversidade Sexual e 

Homofobia nas Escolas: as representações sociais de educadores/as da educação básica, que 

faz parte do curso de Mestrado em Psicologia Social, realizada por Elaine de Jesus Souza, 

orientada pelo Prof. Dr. Joilson Pereira da Silva e coorientada pela Prof.a Dr.a Claudiene 

Santos, da Universidade Federal de Sergipe. Para isto a sua participação é muito importante, 

basta responder algumas perguntas. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é 

totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer 

momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda 

que as informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa, e serão tratadas com 

o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. Caso você 

tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode nos contatar através do e-

mail: elaine.js.sd@hotmail.com ou cel. (79) 81187339, ou ainda procurar o Comitê de Ética 

em Pesquisa através do site www.saude.gov.br/sisnep. 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente 

preenchida e assinada entregue a você. 

Além da assinatura nos campos específicos pelo pesquisador e por você, solicitamos que 

sejam rubricadas todas as folhas deste documento. Isto deve ser feito por ambos (pelo 

pesquisador e por você) de tal forma a garantir o acesso ao documento completo. 

Eu, __________________________________________________ declaro que fui 

devidamente esclarecido e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa 

coordenada pelo Prof Dr. Joilson Pereira da Silva (Cel. 88084288). 

 

_____________________________________  Data: _____/_____/_____ 

  Assinatura ou impressão datiloscópica 

 

 

Eu, Elaine de Jesus Souza, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto de 

pesquisa supra-nominado. 

_____________________________________   Data: _____/_____/_____ 

                     Assinatura  

 

 

 

mailto:elaine.js.sd@hotmail.com
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ANEXO B 

INSTRUMENTO DE PESQUISA (elaborado com base na bibliografia estudada) 

 

Projeto de Mestrado em Psicologia Social: “Diversidade sexual e Homofobia nas Escolas: 

as representações sociais de educadores/as da educação básica” 

Pesquisadora: Elaine de Jesus Souza 

Linha de Pesquisa: Processos Sociais e Relações Intergrupais 

Orientador: Prof. Dr. Joilson Pereira da Silva 

Coorientadora: Prof.a Dr.a Claudiene Santos 

 

 Teste de Associação Livre de Palavras: 

1) Fale as primeiras palavras ou pequenas expressões que vem a sua mente quando você 

ouve as seguintes palavras indutoras: 

a) Sexualidade 

(   ) ____________________________; 

(   )____________________________; 

(   )____________________________. 

 

b) Diversidade Sexual 

       (   )____________________________; 

(   )____________________________; 

(   )____________________________. 

 

c) Homossexualidade 

(   )____________________________; 

(   )____________________________; 

(   )____________________________. 

 

d)  Homofobia 

(   ) ____________________________; 

(   )____________________________; 

(   )____________________________. 

Agora numere cada categoria de acordo com a ordem de importânc 
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 Questionário Semiestruturado  

 

 Dados Sociodemográficos 

                Sexo: (  ) M       (  ) F                Idade: ____ anos 

1. Nível de escolaridade: 

(  ) ensino médio completo 

(  ) superior incompleto  

(  ) superior completo 

* Especificar o(s) curso(s) de graduação: _____________________________________ 

(  ) pós-graduação incompleta  

(  ) pós-graduação completa (    ) Especialização (    ) Mestrado  (     ) Doutorado  

*Especificar o(s) curso(s) de pós-graduação: __________________________________ 

 

2. Religião: (  ) Católica  (  ) Evangélica (  ) Espírita  (   ) Candomblé  (   ) Ateu    

 (   ) Agnóstico/a  

(   ) Outra (especificar): _____________________________________________ 

3.  Experiência na área da educação: _______________________________ 

4. Que matéria(s) você leciona?  

 

 

 Questões abertas e fechadas  

1) As temáticas sexualidade e diversidade sexual foram abordadas (ou discutidas) em 

alguma disciplina ou curso durante sua vida acadêmica (graduação ou formação 

continuada)?  

(    ) SIM.  Em quais disciplinas ou cursos? Como? ___________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

(    ) NÃO. Você sentiu falta ou necessidade? Por quê? ________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Você acredita que tal assunto (sexualidade, diversidade sexual) é importante para sua 

formação e/ou prática docente? Por quê? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) O que você entende por: 

a) Sexualidade________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

b) Diversidade Sexual _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c) Homofobia_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4) Quais os seus sentimentos e atitudes no contato com pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Para você, a homossexualidade (feminina ou masculina) é:  

a) (    ) Doença                                         d) (    ) Desvio de conduta 

b) (    ) Orientação Sexual                        e) (     ) Pecado 

c) (    ) Opção Sexual                               f) (     ) Outros. O quê? ___________________ 

Justifique sua resposta: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6) Você acha que um indivíduo: 

a) (     ) Nasce homossexual 

b) (     ) Torna-se homossexual 

c) (     ) Ambas as alternativas 

Por quê? _____________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7) Você acha que os pais e as mães devem estabelecer um diálogo com o/a filho/a caso 

descubram que é homossexual? Como seria esse diálogo? O que você faria? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8) Você acredita que um/a professor/a ou um/a colega de turma homossexual pode 

influenciar a orientação afetivo-sexual dos/as alunos/as?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9) Você concorda com a adoção de crianças por parte de casais homossexuais? Justifique 

sua resposta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10) Você concorda com a união civil entre homossexuais? Justifique sua resposta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11) Você acredita que a homofobia deve ser considerada crime? Justifique sua resposta: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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12) Assinale a alternativa que mais se aproxima da sua reação ao ver as seguintes cenas:  

a) Casal de gays  

 

(      ) Até aceito, mas depende do lugar.                

(      ) É estranho. 

(      ) Incomoda. 

(       ) Choca. 

(       ) É um desperdício. 

(       )  É normal. 

(       ) É pecado. 

(       ) Não é natural. 

(      ) Tenho nojo. 

Outras reações: _____________________________________________________________ 

Justificativa: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b) Casal de lésbicas    
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 (      ) Até aceito, mas depende do lugar.                

(      ) É estranho. 

(      ) Incomoda. 

(       ) Choca. 

(       ) É um desperdício. 

(       )  É normal. 

(       ) É pecado. 

(       ) Não é natural. 

(      ) Tenho nojo. 

Outras reações: _____________________________________________________________ 

Justificativa: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

c) Travesti  

 (      ) Até aceito, mas depende do lugar.                

(      ) É estranho. 

(      ) Incomoda. 

(       ) Choca. 

(       ) É um desperdício. 

(       )  É normal. 

(       ) É pecado. 

(       ) Não é natural. 

(      ) Tenho nojo. 

Outras reações: _____________________________________________________________ 
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Justificativa: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

d) Transexual  

(      ) Até aceito, mas depende do lugar.                

(      ) É estranho. 

(      ) Incomoda. 

(       ) Choca. 

(       ) É um desperdício. 

(       )  É normal. 

(       ) É pecado. 

(       ) Não é natural. 

(      ) Tenho nojo. 

Outras reações? _____________________________________________________________ 

Justificativa: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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13) Você como educador/a sente-se preparado/a para trabalhar em escolas com alunos/as e 

professores/as com identidades sexuais e de gênero destoantes do modelo 

heteronormativo? Explique por quê?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14) Com relação às práticas de violência (psicológica e/ou física) contra alunos/as não 

heterossexuais ou com identidades de gênero distintas do padrão heteronormativo.  

Destaque as práticas que você tem escutado ou presenciado no ambiente escolar:  

(     ) Agressões Físicas. 

(     )  Ameaças. 

(     ) Insultos e zombarias. 

(      ) Humilhações. 

(     ) Exclusões. 

(      ) Piadinhas e apelidos pejorativos. 

(      ) Outras: Especificar: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

15) Como você agiria diante das seguintes situações:  

a) Se um/a aluno/a te contasse que sofreu com insultos porque estava andando de 

mãos dadas com um/a colega do mesmo sexo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Se um aluno travesti te contasse que sofre constantemente, na escola, com apelidos 

pejorativos e piadinhas porque usa  maquiagem e  acessórios femininos? 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Roteiro para Entrevista semiestruturada 

 

1) Fale-me sobre sua formação docente: Nesse contexto, como você avalia a sua 

formação docente com relação às temáticas sexualidade e diversidade sexual? 

2) Quais as suas concepções, vivências e práticas acerca da diversidade sexual e 

homofobia? 

3) Qual a sua atitude diante de situações de preconceito e discriminação contra alunos/as 

que diferem do padrão heteronormativo (ou seja, com atitudes ou características que 

não são consideradas heterossexuais ou condizentes com o gênero)? 

4) Você costuma abordar e/ou realizar discussões acerca da diversidade sexual, 

sexualidade e gênero em sala de aula? Caso a resposta seja Sim (Como?). Caso Não 

(Por quê?) 

5) Na sua opinião, como a escola deveria lidar com questões relacionadas à diversidade 

sexual (heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, travestilidade e 

transexualidade ou mesmo as identidades de gênero destoantes do modelo 

heteronormativo)? (Madureira, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


