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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objeto-problema a atitude discriminatória de 

professores diante da homossexualidade na escola. Procurou-se, por meio de 

uma pesquisa bibliográfica, investigar o posicionamento da sociedade e da 

instituição escolar em relação à questão da sexualidade, identificar como a 

homossexualidade é considerada no contexto da escola e explorar as noções 

de preconceito e de discriminação, assim como os recursos para superá-los. 

Recorreu-se, entre outros, a Abramovay (2004), Aquino (1997, 1998, 2000),  

Brasil/MEC/SEF (1998), Chauí (1984), Louro (1997a, 1997b, 1998, 1999, 

2001), e Rios (2006a, 2006b, 2006c, 2006d). Verificou-se que a identidade 

sexual e a de gênero das pessoas são interdependentes e construídas social e 

historicamente e que as sociedades estabelecem um padrão de normalidade 

para o comportamento sexual dos indivíduos. A homossexualidade aparece 

como um comportamento desviante e, portanto, submetida à discriminação, 

apesar dos movimentos de reação contra essa situação. Na medida em que a 

escola é uma instância de socialização de valores, nela se reflete a atitude 

discriminatória em relação à homossexualidade, por parte de alunos e de 

professores. O recurso à ética, como reflexão crítica sobre os valores que 

sustentam as ações e relações dos indivíduos e grupos na sociedade, é um 

elemento importante para superar essa atitude. Aponta-se, então, a 

necessidade da presença da ética na formação inicial e continuada de 

professores, no seu trabalho cotidiano, na organização curricular e na 

construção e desenvolvimento do projeto pedagógico da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Preconceito e discriminação; Sexualidade; Homofobia; 

Trabalho docente; Ética. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This abstract has as a purpose to discuss the teacher’s prejudice and 

discrimination attitude towards homosexuality in schools. It was investigated, 

through research, what society and school positioning is on the issue of 

sexuality, how homosexuality is identified, how it is considered in the context of 

the school, and also explore the concepts of prejudice and discrimination, and 

the resources to overcome them. Used, among others, the Abramovay (2004), 

Aquino (1997, 1998, 2000), Brazil / MEC / SEF (1998), Chaui (1984), Louro 

(1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001), and Rios (2006a, 2006b, 2006c, 2006d). It 

was found that people’s sexual identity and gender are interdependent and 

socially and historically constructed and that societies establish what is 

considered a normal pattern for the sexual behavior of individuals. The 

homosexuality appears as a deviant behavior, and thus subject of 

discrimination, despite movements of reaction against that. To the extent that 

the school is a place of socialization and values, we see reflected in it a 

discrimination attitude towards homosexuality on the part of pupils and 

teachers. The use of ethics as critical reflection on the values that underpin the 

actions and relations of individuals and groups in society, turns out to be an 

important element to overcome that attitude. Then it is established the need of 

ethics in the teacher’s initial and continuing training in their daily work, in the 

curricular organization and in the planning and development of the school 

pedagogical projects.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Prejudice and discrimination; Sexuality; Homophobia; Teaching; 
Ethics. 
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Tão ou mais importante do que escutar o que é 

dito sobre os sujeitos, parece ser perceber o 

não-dito, aquilo que é silenciado – os sujeitos 

que não são, seja porque não podem ser 

associados aos atributos desejados, seja 

porque não podem existir por não poderem ser 

nomeados. Provavelmente nada é mais 

exemplar disso do que o ocultamento ou a 

negação dos/as homossexuais – e da 

homossexualidade – pela escola. Ao não se 

falar a respeito deles e delas, talvez se 

pretenda eliminá-los/as. Aqui o silenciamento – 

a ausência da fala – aparece como uma 

garantia da “norma”. 

Guacira Lopes LOURO 
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APRESENTAÇÃO 

 
O que é valor não se esquece, não se descarta,  

não se negligencia. 

La Taille, 2009 

 

 

As questões referentes ao trabalho docente e ao preconceito e a 

discriminação contra as homossexualidades têm feito parte de minha 

experiência desde minha infância.  

Com relação ao magistério, lembro-me de uma de minhas irmãs, mais 

velha que eu dois anos, me convidando todas as manhãs para brincarmos de 

escolinha. É curioso como esse fato me marcou. Não me recordo de muitas 

peripécias ou situações memoráveis vividas naquela ocasião, mas esse fato 

para mim ainda está muito presente.  

Sou o único filho homem de minha família e tenho duas irmãs. Com a 

mais velha, meus vínculos nessa fase foram maiores, uma vez que minha irmã 

caçula é cinco anos mais nova que eu. Lembro-me que já esperava, todas as 

manhãs, que minha irmã, que sempre acordou mais cedo que eu, me 

chamasse para “trabalhar na escolinha”. 

Nossa lousa, comprada por minha mãe, era verde, e tínhamos gizes de 

todas as cores. Na “aula”, minha irmã sempre se posicionava como aluna, 

enquanto sobrava para mim o ofício de ser o “professor”. Eu adorava essa 

tarefa – nunca me intimidei frente aos novos desafios e era assim que 

passávamos o tempo. Lembro-me de agir como um professor austero, que não 

deixava minha irmã prosear ou desviar a atenção. Cobrava no dia seguinte a 
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tarefa que tinha proposto (geralmente contas de somar ou subtrair, visto que 

minha irmã odiava as de dividir), vistava o cadernos e até notas eu atribuía.  

Acho que esse interesse pelo magistério veio de berço, pois sou filho de 

professores. Minha mãe sempre foi uma exímia professora alfabetizadora, 

trabalhou com o antigo Mobral, com a alfabetização de crianças na educação 

infantil e fundamental, além da educação para jovens e adultos. Sempre nos 

auxiliou em nossas tarefas, paciente e determinada. Lembro-me dos inúmeros 

cadernos das crianças que minha mãe trazia para casa para corrigir, das 

inúmeras avaliações e fichamentos. Eu adorava ver minha mãe em meio 

àqueles cadernos e papéis. Sempre estava por perto, rodeando para ver se 

minha mãe solicitava minha ajuda para organizá-los. Mas, até pela minha 

pouca idade, nunca fui requisitado. Meu pai, analista de sistemas aposentado, 

obteve sua licenciatura em História, para que um dia pudesse lecionar. 

Entretanto, nunca exerceu a docência – os afazeres diários e as 

responsabilidades da família não permitiram que ele se aventurasse numa 

profissão com baixa remuneração, como era o magistério. 

Na escola, sempre fui bom aluno. Tive notas exemplares e meus pais 

nunca foram chamados por sanções disciplinares ou coisas desse tipo. Na 

semana de provas, poucos amigos me viam, eu sempre me reservava para os 

estudos. Quando minha irmã mais velha tinha algumas dificuldades, 

principalmente na área de exatas, era eu o encarregado de ajudá-la a estudar e 

a refazer suas tarefas, apesar de ela estar duas séries à minha frente. De certa 

forma, nossas “aulas da escolinha” continuavam, não mais frente ao nosso 

saudoso quadrinho verde, companheiro de nossas manhãs, mas agora numa 

escrivaninha.  
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Quando eu estava ainda na sétima série do ensino fundamental, minha 

mãe já me deixava ajudá-la na correção das atividades de seus alunos. Para 

mim era algo importantíssimo: corrigia os trabalhos tomando como referência 

um gabarito que ela elaborava. Atenta ao meu interesse e envolvimento com a 

tarefa, minha mãe sempre me dizia que provavelmente eu seria um professor. 

Entretanto, eu não gostava muito que minha mãe falasse isso. Na verdade, eu 

queria ser “doutor” – na escola todos queriam. 

Estudei sempre em colégio particular e julgo que minha formação foi 

muito sólida. As turmas de que fiz parte não eram compostas por muitos 

alunos, eram  18 ou 20,  no máximo, e sempre os mesmos, da 5ª série ao 3º 

ano do ensino médio, com exceção de alguns reprovados ou que deixaram a 

escola.  

Na escola, nunca fui um garoto popular, que era cumprimentado por 

todos e que exercia liderança nata. Fui um aluno quieto, que selecionava 

minhas amizades e raramente participava  das atividades nos intervalos das 

aulas. 

Lembro-me que na sala de aula existiam mais três alunos com o perfil 

semelhante ao meu, alunos com bom rendimento, mas que não costumavam 

participar das atividades fora da sala de aula: Felipe1, que todos incomodavam 

com xingos e chacotas por sua suposta orientação homossexual, e Mariana e 

Suzana2, boas alunas, porém desprovidas de beleza e que por isso eram 

também identificadas como homossexuais e perseguidas com brincadeiras de 

mau gosto pelos meninos e meninas da turma.  

                                                 
1 Nome fictício. 
2 Idem 
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Eu era o único que fazia companhia a eles nos intervalos. Aquela 

postura que meus colegas assumiam constantemente em relação aos meus 

amigos me incomodava muito. Eles não se defendiam, pois não tinham “força” 

perante a turma , e eu também não me julgava forte para defendê-los.  

Felipe, sempre esforçado e dedicado aos estudos, pouco falava. Certo 

dia, numa aula de Física, resolveu levantar a mão e fazer uma pergunta ao 

professor sobre o conteúdo da aula. Antes mesmo de o professor responder, a 

sala inteira começou a ofendê-lo. “Não entendeu o que o professor disse, sua 

marica? Será que ela não entendeu?” Felipe, ouvindo aquilo, calou-se. 

Encolheu-se na cadeira como que pedindo socorro ao professor. Lembro-me 

perfeitamente que nosso professor também ria das “gracinhas” feitas contra 

Felipe. Tal atitude do professor reforçou minha atenção em relação ao 

preconceito contra a homossexualidade, que eu percebia nas atitudes dos 

alunos.   

Essa situação vexatória se repetiu durante os sete anos em que fui 

colega de Felipe. Muitos professores tiveram a oportunidade de ajudá-lo, 

porém calavam-se diante das ofensas, fingindo não ouvi-las.  Em uma ocasião, 

Mariana e Suzana procuraram a direção da escola para reclamar da 

discriminação que os alunos faziam com Felipe e com elas. No dia seguinte, a 

diretora foi à nossa sala, dizendo que não toleraria mais essa atitude por parte 

dos alunos e que solicitaria aos professores que a comunicassem caso isso se 

manifestasse novamente. Conhecendo a reação dos professores, que nunca 

haviam censurado os alunos, logo pensei que a discriminação permaneceria. 

Acontecia, ali, o que Abramovicz (2005) afirma sobre o preconceito e a 

discriminação contra a homossexualidade: 
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[...] há a forma mais sutil e talvez a mais cruel de invisibilizar a 

sexualidade: trata-se da forma como os educadores adotam o 

silêncio diante da emergência de uma sexualidade diferente e, 

assim, tornam-se cúmplices da ridicularização e do insulto público 

do estudante. O silêncio de educadores diante do incômodo 

causado por um estudante que age de forma distinta da maioria 

não é uma atitude neutra. É uma tentativa de eliminá-lo. Fingir que 

alguém não existe nada tem de imparcial e, ignorar costuma ser a 

melhor forma de fazer valer os padrões de comportamento 

considerados “bons”, “corretos”, “normais”. O silêncio e a tentativa 

de ignorar o diferente são ações que denotam cumplicidade com 

valores e padrões de comportamento hegemônicos.  

O tempo cismou em passar e eu avancei nos estudos. Estava no terceiro 

ano do ensino médio e as dúvidas a respeito de minha vocação profissional 

surgiam latentes. Fiz diversos “testes” de orientação vocacional e a maioria 

deles indicavam o magistério como uma de minhas vocações, o que me fez 

recordar a “profecia” de minha mãe. 

Ingressei, então, no curso de Licenciatura em Biologia aos 18 anos de 

idade. Estávamos em 1995 e naquele tempo eu julgava que ser professor era 

ofício ainda para poucos. Lembro que me aventurei a preencher um cadastro 

de escola pública, para ocupar uma vaga de professor. Era muito jovem, mas 

mesmo assim me arrisquei na candidatura. Dois meses depois, recebi um 

telefonema da escola e iniciei minha atividade como docente, mesmo sendo 

novato no curso universitário.  

No começo foi muito difícil, visto que eu trabalhava no curso noturno e 

os alunos e eu tínhamos praticamente a mesma idade, porém fui adquirindo 

prática com o tempo e me saí bem diante do novo ofício. A postura austera, 

desde a época em que brincava com minha irmã, sempre foi minha “marca”. 
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Fui descobrindo que, no fundo, essa postura era uma defesa, talvez,  frente às 

minhas inseguranças. 

Desde aquela ocasião, nunca mais deixei de ministrar aulas e foi com as 

aulas que consegui recursos para pagar meu curso na universidade. Vivenciei 

diversas situações em sala de aula: encontrei alunos drogados, com 

necessidades especiais, indisciplinados, alunos que chacoteavam outros, como 

aqueles que estudaram comigo. Estar “do outro lado da moeda” diante dessa 

situação fez-me sentir em condições de fazer um desabafo, ou uma vingança. 

Via-me afrontado pela atitude dos alunos e imediatamente coibia as práticas 

discriminatórias com lições de moral juntos aos alunos agressores. Por 

diversas vezes convoquei esses alunos para uma conversa. Procurava fazer 

minha parte, mas percebia que pouco adiantava: o aluno estigmatizado 

dificilmente se livrava das agressões. O incômodo com esse tipo de situação 

continuava, portanto, a me preocupar.  

Em 1997 concluí minha licenciatura e no ano seguinte o bacharelado. 

Neste ano, prestei concurso público para provimento de cargo de professor de 

educação básica II do estado de São Paulo, tendo me efetivado em 2000. 

Sempre lecionando, assumi a função de coordenador pedagógico já no ano de 

2001. Fiquei muito satisfeito, pois poderia agora trabalhar junto dos 

professores, orientando-os para uma didática mais assertiva e incentivando-os 

a estabelecer com os alunos uma relação de boa qualidade.  

Fazia três reuniões semanais com os professores e dessas fazia meu 

laboratório. A pauta, cuidadosamente elaborada por mim, quase sempre corria 

o risco de não ser cumprida, uma vez que havia sempre um grupo que não se 

dispunha a discutir, alegando que não se podia trabalhar com baixos salários e 
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afirmando que “eles (os alunos) não querem saber de nada”. Felizmente, ao 

mesmo tempo, havia professores preocupados com a aprendizagem dos 

mesmos e que pediam constantemente ajuda no sentido de se proporem novos 

recursos para as atividades em sala de aula.  

Também no cargo de coordenador, tive a experiência de enfrentar 

atitudes preconceituosas, como, por exemplo, pedidos de professores para que 

não aceitasse matrículas de “alunos surdos” na escola visto que eles não 

tinham preparo para trabalhar com “esse tipo de pessoas”. E, entre outros, 

recebi pedidos para que fossem punidas duas alunas homossexuais que se 

abraçavam no pátio no horário de intervalo. “Isso é coisa do demo”, 

esbravejava uma professora, me fazendo recordar das situações que vira 

Mariana e Suzana vivenciar. Pude, entretanto, argumentar que o próprio grupo 

de professores havia ajudado a elaborar as regras de convivência presentes no 

regimento interno da escola e que as manifestações públicas de carinho, desde 

que não exaltadas, poderiam acontecer.  

Fui auxiliado por uma professora que disse aos colegas: “Se um menino 

e uma menina podem se beijar na escola, duas meninas ou dois meninos 

também podem. O que se considera promiscuidade, muitas vezes eu considero 

preconceito”. Pude, então, trabalhar a questão do preconceito e discriminação 

em minhas reuniões, tentando levar subsídios aos professores para o 

enfrentamento desse tipo de situações em sala de aula. As discussões sempre 

foram muito calorosas e o “conservadorismo” de alguns docentes muitas vezes 

impediram um consenso. Mas continuei estudando e decidi que um dia ainda 

me dedicaria a investigar o problema de maneira ampla e rigorosa.  
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Em 2003 ingressei no curso de Pedagogia, depois na Supervisão 

escolar e mais tarde, no ano de 2006, realizei um curso de pós graduação lato 

sensu em Gestão Escolar. Em meus estudos, tomei conhecimento de uma 

pesquisa da UNESCO sobre juventude e sexualidade. Procurando me 

aprofundar na investigação do tema, elaborei um projeto de pesquisa, que 

apresentei e foi aprovado no Programa de Pós-Graduação em Educação desta 

Universidade.  

Esse projeto, discutido e reformulado, deu origem ao trabalho que aqui 

apresento. Tenho a expectativa de, com ele, poder contribuir para a reflexão 

aprofundada e rigorosa sobre a discriminação contra a homossexualidade na 

escola e sobre a responsabilidade dos professores no enfrentamento desse 

problema. Acredito que o silêncio de meus antigos colegas e suas dolorosas 

expressões de sofrimento podem ser substituídos por ações que afastem o 

preconceito e imponham medidas que favoreçam a construção de uma 

educação justa e democrática.  
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INTRODUÇÃO  

 

Apesar de o sexo e a sexualidade constituírem temas recorrentes na 

sociedade contemporânea, eles têm sido explorados como assuntos 

polêmicos, impregnados de mitos, tabus, preconceitos. Práticas sexuais que 

fogem ao que é considerado como normal e que não têm como objetivo a 

reprodução são consideradas erradas, pecaminosas, sendo, portanto, 

freqüentemente, alvo de atitudes discriminatórias.  

Assim como em outras instituições, a vida cotidiana na escola também 

se encontra repleta de tabus e preconceitos com relação ao sexo. Apesar de 

encontrar-se presente no dia-a-dia escolar, a homossexualidade é alvo de 

reações agressivas. A homofobia, que é a aversão a pessoas que têm atração 

por indivíduos do mesmo sexo, ainda é ignorada – ou silenciada – nesse 

ambiente. Ali se encontra tanto uma tentativa de mantê-la na invisibilidade, 

procurando mostrar indiferença diante de sua manifestação, quanto o reforço 

da discriminação em  relação a crianças e adolescentes classificados como 

homossexuais.  

Longaray e Ribeiro (2008)  afirmam que  é importante discutir a 

construção histórica das identidades sexuais – entre as quais se insere a 

homossexualidade –, especialmente no espaço da escola, uma vez que “essa 

instituição tem importante função no processo de conscientização, orientação e 

instrumentalização dos corpos da criança e do adolescente”.  

Segundo SANTOS  et alii (2008),  

a instituição escolar, ao classificar os sujeitos pela classe social, 

etnia e sexo, tem historicamente contribuído para (re)produzir e 
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hierarquizar as diferenças. Essa tradição deixa à margem aqueles 

que não estão em conformidade com a norma hegemônica. Dessa 

forma, no que diz respeito à sexualidade, não contempla a 

inclusão da diversidade sexual.  

Isso faz com que jovens gays e lésbicas só se reconheçam, nesse 

espaço, como “desviantes” e “indesejados/as”. (LOURO, 1997).  

Junqueira (2007: 64) afirma que a tendência da escola 

(...) é evitar ou relegar as discussões sobre sexualidade e 

diversidade sexual e de gênero para a esfera da saúde (“saúde 

sexual e reprodutiva”). Em geral, fala-se no negativo: “Precisamos 

evitar DST/Aids e gravidez precoce”. A sexualidade é vista a partir 

do risco e da ameaça. Faz-se, com freqüência, na escola, um 

discurso repressivo, centrado na medicalização, no medo, na 

“naturalização da heterossexualidade”, na “heterossexualização 

compulsória”, na propaganda da conjugalidade heterossexual e à 

revelia do conhecimento científico. 

Uma pesquisa sobre Juventudes e sexualidade, realizada pela UNESCO 

(ABRAMOVAY, 2004), envolvendo estudantes brasileiros do Ensino 

Fundamental, seus pais e professores, discute, entre outras, as questões 

relacionadas à homofobia nas escolas . A pesquisa revela  que os professores 

não apenas silenciam frente à discriminação de homossexuais, mas até 

colaboram ativamente na reprodução dessa  atitude.   

Ao abordar a percepção dos professores em relação aos valores sociais, 

indica que esses tendem a defender, em seus discursos, condutas que 

condizem com os comportamentos aceitáveis pela sociedade. Entretanto, 

embora defendam a introdução no currículo de temas contemporâneos, como 

prevenção às drogas e saúde reprodutiva, muitos continuam a tratar a 

homossexualidade como doença, perversão ou deformação moral.  
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Além da pesquisa da UNESCO, muitos outros trabalhos têm sido 

publicados sobre a questão da discriminação de homossexuais. Teses, 

dissertações, trabalhos apresentados em eventos científicos de diversas áreas, 

como medicina, psicologia, sociologia, serviço social, têm discutido essa 

questão. Encontram-se também trabalhos que a enfocam no contexto escolar  

e que revelam a falta de atenção dos professores ao problema da homofobia. 

Muitos deles não estão atentos à presença de alunos homossexuais em suas 

salas de aula, já que é característico do “diferente” tentar esconder-se para ao 

estar sujeito à discriminação. Entretanto, muitos, também, ao perceber aquela 

presença, preferem ignorá-la.  

Na medida em que a discriminação vai de encontro ao objetivo da 

educação escolar, que é a de socializar, construir e reconstruir o patrimônio 

histórico-cultural das sociedades, colaborando na formação da cidadania, é 

tarefa dos professores empenhar-se na superação desse problema, de 

natureza ética. Embora nos Parâmetros Curriculares Nacionais se apresente a 

proposta de trabalhos com temas transversais, entre os quais se encontram a 

Orientação Sexual e a Ética, grande parte dos professores não se dispõe a 

explorá-los, alegando despreparo. Há que se refletir, então, sobre a 

necessidade de uma formação que contemple as preocupações dessa 

natureza.  

Em minha experiência como gestor de escola pública, tenho vivenciado 

situações que provocam a reflexão sobre as questões mencionadas. Assim, 

propus-me a desenvolver uma investigação com a intenção de ampliar e 

aprofundar o conhecimento sobre elas.  
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O objeto-problema desta pesquisa é, portanto, a atitude discriminatória 

de professores diante da homossexualidade na escola. Julgo que a 

investigação se justifica e se faz relevante em virtude de ir ao encontro da 

necessidade de uma reflexão rigorosa sobre a maneira como a questão da 

sexualidade tem sido tratada na escola e de poder contribuir no sentido de 

promover ações fundamentadas em princípios éticos, que aprimorem a 

qualidade do trabalho do professor, principalmente no que diz respeito à 

superação dos preconceitos e à  construção do bem comum.  

O objetivo geral deste trabalho é  

• refletir sobre a atitude discriminatória dos professores diante da 

homossexualidade na escola.   

Como objetivos específicos, encontram-se: 

• investigar o posicionamento da sociedade e da instituição escolar 

em relação à questão da sexualidade 

• identificar como se apresenta a proposta de Orientação Sexual 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais e como ela é acolhida 

pelos professores. 

• apontar o recurso à reflexão ética como contribuição para a 

superação das atitudes preconceituosas e discriminatórias na 

escola. 

Para a consecução dos objetivos, optou-se por uma pesquisa 

bibliográfica e uma análise da literatura sobre o tema. Recorreu-se a autores 

que se ligam a uma perspectiva progressista, especialmente Aquino (1997, 

1998, 2000),  Chauí (1984), Louro (1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001) e Rios 
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(2006a, 2006b, 2006c, 2006d), consultando-se também outros autores que têm 

se dedicado à investigação sobre o tema, em trabalhos apresentados em livros, 

teses e dissertações e artigos em periódicos, disponibilizados real ou 

virtualmente.  As categorias definidas para a análise são: preconceito e 

discriminação, sexualidade, homofobia, trabalho docente, ética. 

Esse trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. O primeiro tem 

como foco a sexualidade e a homossexualidade no contexto social; no 

segundo, aborda-se a questão do preconceito e da discriminação na escola; no 

terceiro, reflete-se sobre a homossexualidade na escola, analisando a 

organização do currículo e a orientação sexual como tema transversal nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e, no quarto, enfoca-se a 

contribuição da ética na formação e no trabalho docente para a superação da 

atitude homofóbica na escola. Nas considerações finais, procura-se apontar a 

necessidade da reflexão crítica, de natureza ética, nos cursos de formação de 

professores e nas propostas de formação continuada, no sentido de se 

construir uma educação escolar democrática e emancipatória.  
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CAPÍTULO 1.  

SEXUALIDADE E HOMOSSEXUALIDADE: uma abordagem histórico-social  
 

Falarmos em identidades homossexuais envolve não 
somente as formas e práticas de exercer a 

sexualidade, mas suas performances públicas, a 
construção dos direitos e deveres conquistados, os 

espaços institucionais ofuscados, as formas 
específicas de opressão e muitas outras questões 

que sempre estão circunscritas pela forma moral e 
estética concorrente a determinada posição 

hegemônica de objetivações sociais de indivíduos, 
grupos e sociedades. 

 
Prado e Machado , 2008 

  
 

Neste capítulo, abordaremos a questão da sexualidade e da 

homossexualidade no contexto social. Para tanto, a princípio discorreremos 

sobre a sexualidade como fenômeno social e, em seguida, apresentaremos 

uma breve abordagem histórica do fenômeno da homossexualidade, bem como 

os mitos e estigmas que a ela estão relacionados. 

 

1.1 A sexualidade como fenômeno social 

 

A palavra sexualidade, no Dicionário Houaiss, é classificada como um 

substantivo feminino e definida como “qualidade do que é sexual; conjunto de 

caracteres especiais, externos ou internos, determinados pelo sexo do 

indivíduo, sexo (‘sensualidade’)” (HOUAISS, 2001:2564). No âmbito da 

psicanálise, é concebida como “o conjunto de comportamentos relativos ao 

instinto sexual e à sua satisfação, quer estejam ou não ligados à genitalidade’ 

(Dicionário Petit Robert, apud CHAUI, 1984:14)  Chauí afirma que, de acordo 

com o Dicionário de Psicanálise, de Laplanche e Pontalis,  
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a sexualidade não se confunde com um instinto sexual porque o 

instinto é um comportamento fixo e pré-formado, característico de 

uma espécie, enquanto a sexualidade se caracteriza por grande 

plasticidade, invenção e relação com a história pessoal de cada 

um de nós (idem). 

As questões relativas à sexualidade humana são complexas e 

plurideterminadas, uma vez que envolvem fatores de ordens diversas: 

biológicos, fisiológicos, emocionais, sociais, culturais, religiosos. São 

permeadas pelas relações de poder, hierarquia, expectativa e por significados 

sociais, constituindo um microcosmo no qual se atualizam identidades de 

gênero, pertencimentos de classe e trajetórias sociais (LEAL, KNAUTH, 2006). 

Eis o que nos dizem Prado e Machado: 

Sabemos que a sexualidade é um elemento determinante na 

constituição dos sujeitos, tão necessário quanto o ar que 

respiramos. No entanto, a sexualidade é o comportamento menos 

natural dos seres humanos, pois sendo os caminhos de nossa 

sexualidade os constituidores de formas de expressão, de prazer, 

de visibilidade e de relação social, estão por demais recobertos de 

símbolos, rituais e valores que estruturam e dão coesão às 

práticas e instituições sociais. Em outras palavras, nossos hábitos 

sexuais dependem exclusivamente da construção social das 

relações entre/pelos seres humanos, relações estas que por sua 

vez não existem em contextos abstratos, mas estão sempre 

amalgamadas pela concretude de contextos culturais, 

geopolíticos, padrões morais e posições sociais (PRADO e 

MACHADO, 2008:15-16). 

Os fatores biológicos contribuem para uma primeira distinção entre os 

indivíduos; entretanto deve-se considerar que as influências do meio intervêm 

no processo de estabelecimento e cristalização das diferenças. Isso se 
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constata no decorrer da história da sociedade ocidental, especialmente no que 

diz respeito às concepções de sexo, gênero e sexualidade (ROHDEN, 2003). 

A concepção de sexo (masculino e feminino) parte de uma diferenciação 

biológica, tornando-se, em todas as culturas, um ponto focal para códigos 

sociais, morais, religião e arte. Considera-se que a sexualidade segue um 

processo de evolução humana, e se manifesta como um fenômeno humano 

singular (GREGERSEN, 1983), um processo dinâmico que responde ao 

ambiente e aos hábitos aí constituídos (MATUS, 1995). 

Encontram-se visões diferenciadas a respeito da distinção entre os 

sexos. Roussel, por exemplo, médico e filósofo, no final do século XVIII 

percebeu que a diferenciação sexual não se limitava apenas às distinções 

anatômicas entre os dois tipos, masculino e feminino. Na visão do autor, no 

processo evolutivo, que envolve corpo e mente, deve-se levar me conta a 

sensibilidade como um fator considerado determinante das diferenças entre 

feminilidade e masculinidade (ROHDEN, 2003).   

Os homens são descritos como naturalmente resistentes aos obstáculos, 

especialmente os de ordem física, e as mulheres, como capazes de ceder, 

mesmo que involuntariamente, à pressão de múltiplos estímulos (VILA, 1995, 

apud ROHDEN, 2003). Tal distinção levou o homem, na sociedade ocidental, a 

uma posição de “poder e dominação”, não por mera dependência da sua 

anatomia corporal, mas principalmente pela simbolização da diferença sexual 

no interior da cultura (CHAUÍ, 1984). 

Essa diferenciação se estabelece por meio de um complexo sistema de 

dominações simbólicas, e acaba definindo relações de hierarquia, não só entre 

homens e mulheres, mas também entre uma ampla série de tipos 
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classificatórios que estrutura o panorama sexual no interior de uma cultura 

(PARKER, 1991). 

A identidade sexual e a de gênero das pessoas são interdependentes e 

construídas à medida que são identificadas, social e historicamente, como 

masculinos ou femininos, constituindo-se de acordo com o modo como as 

pessoas vivem seus prazeres e sua sexualidade. São constantemente 

produzidas e normalizadas, sendo necessários mecanismos de regulação e 

controle, com a finalidade de garantir comportamentos e condutas socialmente 

adequados (SABAT, 2004). 

Esses mecanismos de regulação levam à repressão na educação sexual 

desde a infância e têm contribuído para que as pessoas desenvolvam e 

introjetem sentimentos negativos em relação à própria sexualidade e à dos 

outros. Geram, por vezes, padrões de comportamento sexuais considerados 

inadequados ou até danosos para a sua própria pessoa e a sociedade, 

podendo se tornar uma forma de pensar e sentir em que os indivíduos são 

levados a agir de acordo com padrões preestabelecidos, acabando por 

caracterizar um domínio da vida social (LEAL, KNAUTH, 2006). 

Laplanche afirma que  

[...] a sexualidade não designa apenas as atividades e o prazer 

que dependem do funcionamento do aparelho genital, mas de 

toda uma série de excitações e de atividades presentes desde a 

infância, que proporcionam um prazer irredutível à satisfação de 

uma necessidade fisiológica fundamental e que se encontram a 

título de componentes na chamada forma normal do amor sexual 

(LAPLANCHE, 1995:619). 

Para Chauí (1984), a sexualidade é polimorfa, polivalente, ultrapassa a 

necessidade fisiológica e tem relação direta com a simbolização do desejo. 
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Não se reduz apenas aos genitais, uma vez que em qualquer parte do corpo é 

possível a sensação de prazer sexual. A emoção que o sexo pode produzir 

transcende definições físicas e se coloca como algo mais difuso que permeia 

todos os momentos da vida dos indivíduos (DIAMANTINO, 1993).  

 

1.2. Aspectos históricos da sexualidade 

Fazendo recurso à história, podemos verificar como a sexualidade foi 

vivenciada nas diversas épocas e como essa questão foi abordada por 

diversas concepções teóricas. Não se trata, aqui, de fazer um estudo exaustivo 

e aprofundado, e sim de buscar elementos que ampliem a compreensão do 

tema.  

Os costumes, os hábitos, os mitos e os tabus na esfera da sexualidade 

humana foram se interconectando, ao longo da história, com o sistema político, 

econômico e social vigente e podem, portanto, ser compreendidos a partir 

daquela interconexão. 

Nos primórdios da civilização, as atividades sexuais eram livres entre 

homens e mulheres, sem que tivessem a conotação de promiscuidade. Os 

grupos familiares formavam os clãs e os filhos descendiam da linhagem 

materna (sociedade matriarcal), pois só era sabido com certeza quem era a 

mãe (ENGELS, 1982). 

Na  medida em que os clãs se desenvolviam e, em conseqüência, 

acumulavam bens, foram surgindo às primeiras propriedades privadas e, com 

isso, os relacionamentos foram se transformando, uma vez que uma nova 

forma de organização social se estabelecia. O relacionamento sexual passou a 

ser atividade realizada por um casal, que tinha no casamento seu cenário 
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apropriado. O caráter monogâmico do casamento garantia aos filhos legítimos 

a herança dos bens do clã.  

A família patriarcal tornou-se a unidade social dominante em virtude da 

grande dependência ao poder “ilimitado” do patriarca. Foram rigidamente 

marcadas e ordenadas as distâncias entre os vários membros da família, 

especialmente nas relações entre pai e filhos, entre o macho e suas fêmeas 

(PARKER, 1991). 

Na família patriarcal monogâmica, o homem, que ocupava o lugar de 

chefe, possuía o poder pleno em suas mãos e era caracterizado como superior, 

forte, viril, ativo, com potencial para a violência e também para o legítimo uso 

da força. Em situação oposta, a mulher, caracterizada como mais fraca, era 

considerada inferior. Ainda que fosse bela e desejável, estava sob absoluta 

dominação do patriarca (PARKER, 1991). 

Em função da dominação do homem sobre a mulher, a reprodução 

passa a ser o principal objetivo do relacionamento sexual. Aos homens eram 

permitidas as relações sexuais fora do casamento. As mulheres, submissas a 

seu comando, deveriam se manter fiéis a eles. O reflexo disto pode ser visto 

até os nossos dias na civilização ocidental, que tem suas raízes entre o povo 

hebreu, que considerava o casamento de cunho divino, exigindo da mulher a 

virgindade até o casamento, exaltando sua castidade (COSTA, 1986).  

No sistema patriarcal, as práticas sexuais com ênfase na procriação 

constituem embriões de alicerces de inúmeros tabus, mitos, medos e crenças 

que limitaram e ainda limitam os relacionamentos sexuais, dando espaço para 

que preconceitos surjam e se disseminem.  
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Na Grécia, onde as guerras eram uma constante, em virtude da busca 

por novos territórios, o sexo também tinha como finalidade principal a 

reprodução. A figura do homem livre, a figura masculina ativa, tanto política 

como socialmente, era muito valorizada. As mulheres eram preparadas para se 

casarem logo após as primeiras menstruações, geralmente com homens mais 

velhos, e eram educadas para as tarefas domésticas. Os meninos, ao 

contrário, eram desestimulados ao casamento antes dos 21 anos de idade. A 

masturbação era condenada, por temerem o enfraquecimento e a perda de 

energia; no entanto, o homossexualismo era estimulado, mas somente com os 

mestres responsáveis pelo desenvolvimento moral e intelectual dos jovens 

aprendizes, até que estes terminassem seus estudos (CHAUÍ, 1984; CANO, 

FERRIANI, GOMES, 2000). 

A conquista da Grécia pelos romanos não trouxe grandes mudanças 

para as camadas gregas subalternas (mulheres, escravos, estrangeiros, e 

outras). Na sociedade romana, escravocrata, militarista e imperialista, a mulher 

continuava a ocupar posição inferior. Crianças e mulheres podiam ser 

expostas, caso o homem não as reconhecesse; os ricos, por questão de 

herança, e os pobres, por questão de sobrevivência, mas, ambos, por dúvida 

quanto à paternidade. Para escravos e escravas, continuava a ser uma virtude 

fazer o que o senhor mandasse. No vasto império romano, que muito assimilou 

da cultura grega, grandes festas eram comuns para a elite dominante. Nessas 

festas, o sexo tinha apenas restrições parciais (CHAUÍ, 1984). 

Com o advento do cristianismo, que se tornou religião oficial do Império 

Romano, entrou em vigor outro tipo de moral, também de cunho marcadamente 

patriarcal.  O judaísmo e o cristianismo valorizavam as uniões férteis – a 
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infertilidade era considerada um grande mal, uma vez que se necessitavam 

muitos braços para a economia pastoril e agrícola e, principalmente, para a 

guerra. A infertilidade era vista como castigo dos céus, e o nascimento, visto 

como uma recompensa dos céus (VACCARI, 2003). 

No Novo Testamento mantiveram-se diversos valores do Antigo 

Testamento. Apesar os evangelhos mostrarem que Jesus Cristo teve posições 

avançadas para a época ( perdoou uma mulher adúltera, apareceu em público 

com algumas mulheres, foi tocado por uma com hemorragia e a curou), aí 

ainda se evidencia a posição subalterna da mulher e se valoriza a castidade, 

determinando que o sexo seja praticado apenas após o casamento, e 

relevando, assim, as relações sexuais com a finalidade da procriação 

(VACCARI, 2003). 

Na Idade  Média, a doutrina cristã, predominante no Ocidente, enfatizava 

a dualidade entre corpo e alma. A alma é considerada mais importante que o 

corpo, por ser imortal. O corpo, portanto, era colocado em segundo plano. As 

relações sexuais estão relacionadas ao “pecado original” de Adão e Eva, que 

descobrem o corpo e sua finitude, ao perder o Paraíso. Chauí (1984) lembra 

que  

O pecado original (...) é uma queda: separar-se de Deus, 

descobrir a morte e a dor, conhecer a carência e a falta. É nessa 

constelação de sentidos que se desenvolverá a meditação dos 

primeiros Padres da Igreja sobre o sexo.  

(...) corporeidade significa carência (necessidade de outra coisa 

para sobreviver), desejo (necessidade de outrem para viver), limite 

(percepção de obstáculos) e mortalidade (pois nascer significa 

que não se é eterno, é ter começo e fim) (CHAUI, 1984: 86). 
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Essa concepção que relaciona corporalidade e sexualidade a pecado 

conduz à idéia de que o sexo é um mal, uma vez que significa perpetuar a 

finitude, reproduzindo seres finitos (CHAUÍ, 1984). O sexo, por um lado, 

relaciona-se com a morte; por outro, com a vida. Sua finalidade centrada na 

procriação reforça sua função de reprodução, muito enfatizada na doutrina 

cristã. 

Os ensinamentos cristãos incentivam e estimulam a prática da 

moderação, da continência e, se necessário, da abstinência e supressão das 

atividades sexuais, afirmando que os prazeres obtidos por seres finitos também 

são fugazes e passageiros. Surge então à distinção feita pelo cristianismo, 

entre amor profano-carnal e amor divino-espiritual (CHAUÍ, 1984). Essa 

distinção está ligada a um sistema formal de interdições religiosas, com foco 

não apenas no corpo e seus atos, mas também e especialmente nas 

implicações desses atos para a alma (PARKER, 1991). 

A partir do século XVI surgiram novos pressupostos que influenciaram e 

continuam influenciando a vivência da sexualidade do homem ocidental. Nessa 

época iniciaram-se o processo de modernização da sociedade e a ascensão da 

burguesia, estabelecendo alianças entre as influências da Igreja e as dos 

moralistas no controle da vida social, política e econômica. Tais influências 

foram intensas a ponto de produzir reflexos até os dias atuais, especialmente 

no que tange a questão do prazer e da contracepção (CANO, FERRIANI, 

GOMES, 2000). 

O século XVII foi marcado por alguns movimentos repressivos em 

relação ao sexo, como na Inglaterra, com a ascensão dos puritanos, os quais, 

apesar de não se oporem ao sexo no casamento, eram totalmente intolerantes 



 

 
 

35

em relação ao adultério. Na Holanda, especialmente, e na Irlanda, os “perigos 

do sexo”, o dano causado pelo pecado original e os males da luxúria à 

natureza humana foram considerados assombradamente grandes, sem 

paralelos no mundo católico romano ou, talvez, em nenhuma outra parte do 

mundo (GREGERSEN, 1983). 

Na Europa, a partir do século XVIII, surge o conceito de “amor 

romântico”, que vincula a idéia de liberdade para a busca do parceiro “ideal”, 

passando a ser considerada uma prática desejável para o casamento. Essa 

concepção e a ampliação dos conhecimentos da anatomia sexual contribuíram 

significativamente para que fossem ocorrendo mudanças radicais no 

pensamento sobre a sexualidade e a reprodução. Afetaram a visão sobre o 

matrimônio até então defendida na sociedade, suscitaram a questão do 

compartilhar, da intimidade conjugal e ajudaram a separar o relacionamento 

sexual de outros aspectos da organização familiar. A possibilidade de escolha 

do parceiro e a relação entre as práticas sexuais e o amor modificam, assim, o 

casamento, a paternidade e a maternidade (CANO, FERRIANI, GOMES, 

2000). 

O desenvolvimento tecnológico e científico ocorrido a partir do século 

XIX foi também um elemento importante no que se refere às normas e regras 

sociais e morais em relação à prática da sexualidade. Estabeleceram-se novas 

permissões e proibições para os relacionamentos sexuais, re-significando os 

corpos e, por vezes, até desestabilizando a própria noção de sujeito humano e 

da sua identidade social (MEYER, SOARES, 2004). 

No início do século XXI, a glorificação e ênfase na exposição pública do 

corpo, a permissividade nos relacionamentos sexuais contribuem  para que 
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novos signos de moralidade, de padrões estéticos e higiênicos sejam 

gradativamente modificados e incorporados pela sociedade. O corpo ganhou 

novos significados, caracterizando novas representações, de acordo com as 

diversas imposições culturais do grupo a que pertence (MEYER, SOARES, 

2004). 

As transformações permanentes dos significados atribuídos ao corpo, ao 

sexo e à sexualidade pelos grupos sociais influenciam o conhecimento da 

sexologia que, nos dias atuais, é considerada uma combinação de saberes 

sobre erotismo, arte e ciência. Esse conhecimento teórico sobre o sexo e suas 

práticas recorre a informações da medicina e psicologia comportamental, 

pedagogia e terapia, buscando, dessa forma, substituir a coerção pela 

informação correta (CHAUÍ, 1984). 

A partir de um determinado momento, no século XX, as questões 

referentes à sexualidade são tratadas como articuladas às chamadas questões 

de gênero. Quando se trata de falar das questões de gênero, não se está 

considerando uma construção social feita sobre as diferenças sexuais. Gubert 

e Madureira (2008) afirmam que “a noção de feminilidade e masculinidade 

ultrapassa o sexo biológico que, do ponto de vista do gênero, é apenas um dos 

constituintes das mesmas, seguido por representações mentais, influência do 

ambiente e da cultura que constroem o feminino e o masculino.” 

O que interessa, então, não é propriamente a diferença sexual, mas a 

forma como essa diferença é representada ou valorizada, aquilo que se diz ou 

se pensa sobre a diferença. 

O gênero é a organização social da diferença sexual. Ele não 

reflete a realidade biológica primeira, mas ele constrói o sentido 

dessa realidade. A diferença sexual não é a causa originária da 
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qual a organização social poderia derivar. Ela é a antes uma 

estrutura social movente, que deve ser analisada nos seus 

diferentes contextos históricos (SCOTT, 1995, p. 115). 

O conceito de gênero, portanto, está ligado à produção de identidades – 

múltiplas e plurais – de mulheres e homens no interior de relações e práticas 

sociais (portanto no interior de relações de poder). Essas relações e práticas 

não apenas constituem e instituem os sujeitos (esses vários tipos de homens e 

mulheres), mas também produzem as formas como as instituições sociais são 

organizadas e percebidas, refletindo-se inclusive sobre as diversas concepções 

de sexualidade e, de forma semelhante, de homossexualidade.  

 

1.3. Concepções sobre homossexualidade – abordagem histórica: mitos e 

estigmas 

Pode-se constatar, historicamente, que “nenhuma cultura lida com o 

sexo como um fato natural bruto, mas já o vive e compreende simbolicamente, 

dando-lhe sentidos, valores, criando normas, interditos e permissões” (CHAUI, 

1984:22). Prado e Machado (2008:15) afirmam que “as homossexualidades 

estiveram presentes no mundo de formas tão distintas quanto a própria 

organização cultural e moral na história das sociedades”. 

Segundo Chaui, na Grécia e em Roma a relação sexual entre homens 

era tolerada e até mesmo estimulada, em certos casos.  

O pederasta e o homofílico (homo = o mesmo; philia = amizade) 

não eram monstros, nem doentes e criminosos (como viriam a ser 

tratados depois), mas nem por isso deixavam de existir códigos, 

normas, regras e valores regulando a homofilia e, portanto, formas 

de repressão (CHAUI, 1984:23) 
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Em toda a Antiguidade, na Idade Média e Moderna e até o início do 

século XVII, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo era compreendida 

como um pecado, ou seja, uma falha moral. Com a influência do Racionalismo, 

que defendia a idéia de que tudo que existe é explicável pela razão e rejeitava 

as crenças religiosas, essas explicações para os fenômenos da vida foram 

perdendo lugar para a ciência.  

Entretanto, embora tenham se ampliado as pesquisas sobre o tema da 

sexualidade humana no âmbito da medicina, muitas dessas pesquisas , em vez 

de desfazerem certas crenças errôneas, acabaram por contribuir para a 

reafirmação da repressão sexual, procurando justificá-la por meio de normas e 

teorias. A homossexualidade deixa de ser um pecado, mas passa a ser 

considerada, então, uma anomalia hereditária, uma inadequação médica e 

psicológica, que deveria ser tratada e curada (GUIMARÃES, 2007). 

No decorrer da história os relacionamentos entre pessoas do mesmo 

sexo foram qualificados de maneira diferente pelos vários campos de saber. 

Tanto a medicina quanto o judiciário tiveram uma significativa influência na 

constituição do conceito de homossexualidade. Assim, a religião qualificou o 

sodomita como pervertido, a medicina o considerou um doente e o judiciário 

um criminoso. Nesse cenário, portanto, a relação entre pessoas do mesmo 

sexo era entendida como 

[...] uma inversão sexual, isto é, uma anomalia psíquica, mental ou 

de natureza constitutiva e, em quaisquer circunstâncias, como a 

expressão de um distúrbio da identidade ou da personalidade, 

podendo ir até a psicose e freqüentemente levando ao suicídio 

(ROUDINESCO, 2003:184). 



 

 
 

39

Posteriormente, uma crítica feita à teoria de que a homossexualidade 

seria genética e hereditária baseou-se no fato de que os pais de homossexuais 

raramente são homo ou bissexuais. Todavia, ainda assim, houve tentativas de 

esterilização de indivíduos homossexuais, já que eles eram considerados 

pervertidos sexuais e poderiam transmitir os genes responsáveis pela 

homossexualidade aos seus descendentes. O médico americano Henry C. 

Sharp foi o primeiro a realizar um programa de tratamento em 1899, com o 

objetivo de evitar a procriação das classes mais baixas e dos desajustados 

sociais, como os insanos, epilépticos, imbecis, idiotas, pervertidos sexuais 

(dentre eles os homossexuais), bêbados, prostitutas, vagabundos, criminosos e 

crianças de orfanatos (SPENCER, 1996). 

A teoria da homossexualidade “degenerada” ocasionou ações punitivas 

e novas formas de controle social. Essa teoria era necessária socialmente para 

atribuir as patologias sociais a uma classe restrita de degenerados. No entanto, 

deve-se perguntar por que essa teoria da homossexualidade foi tão 

amplamente aceita. Alguns estudiosos mostram que quando a segurança de 

uma ordem estabelecida é ameaçada, as explicações científicas que 

menosprezam aqueles que a ameaçam são consideradas essenciais para 

dominá-los (SPENCER, 1996). 

Indo ao encontro desse ponto de vista, Reich (1988) afirma que a 

inibição moral da sexualidade desde a infância torna o indivíduo um ser 

medroso e tímido e como a sexualidade é impulso vital, qualquer outro impulso 

vital ficaria associado ao medo. Ocorreria, portanto, uma paralisação também 

das forças de rebelião do homem, de seu pensamento e senso crítico. A função 

da moralidade seria, então, a de submeter o indivíduo a uma ordem autoritária, 
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de modo que este a aceitasse, apesar do sofrimento causado por sua 

submissão. O indivíduo se tornaria submisso em diversas áreas de sua vida e 

deixaria de ser um perigo à ordem político-social vigente. 

Na opinião de Spencer (1996), talvez essa tenha sido a razão de as 

teorias médicas serem amplamente aceitas pelas classes favorecidas que 

detinham o poder e pela Religião Católica, que afirmava que a 

homossexualidade era uma anomalia da natureza, uma doença.  

Apesar de essa teoria ser apoiada pelos que detinham o poder político e 

social, ainda no século XIX, algumas pessoas reagiram contra ela, rejeitando 

também o estereótipo do homossexual afeminado e a pederastia. Walt 

Whitman, J. A. Symonds, Edward Carpenter e Havelock Ellis foram os 

pioneiros em defender a relação homossexual como saudável, igualitária e, 

possivelmente, tão duradoura e aceitável quanto qualquer relacionamento 

heterossexual. Esses autores enfatizaram a divulgação de informações e o 

esclarecimento adequado das autoridades, o que contribuiu para mudanças no 

pensamento da sociedade.(SPENCER, 1996). 

Ellis, um importante estudioso da medicina na área da sexualidade, 

tornou-se conhecido por sua obra intitulada “Estudos da Psicologia do Sexo”, 

publicada em seis volumes, entre 1896 e 1910, trazendo à sociedade dados 

antropológicos e conhecimentos científicos adiantados para a época. Levando 

em consideração seus estudos e os dados que obteve em sua clínica, Ellis 

chega à conclusão de que “a homossexualidade e a heterossexualidade não 

são absolutas, mas são manifestadas em vários graus” (ELLIS, apud CUNHA, 

1981:24).  
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Foucault (1994:43) aponta as mudanças que ocorreram durante os 

séculos XVIII e XIX e que levaram ao um novo discurso sobre sexo e sobre os 

indivíduos, especificando práticas, desvios, patologias e seus sujeitos. Esse 

autor  afirma que 

Esta nova caça às sexualidades periféricas provoca a 

incorporação das perversões e nova especificação dos indivíduos. 

A sodomia – a dos antigos direitos civil ou canônico – era um tipo 

de ato interdito e o autor não passava de seu sujeito jurídico. O 

homossexual do século XIX torna-se uma personagem: um 

passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de 

vida, também é morfologia, com uma anatomia indiscreta e, 

talvez, uma fisiologia misteriosa. (...) É-lhe consubstancial, não 

tanto como pecado habitual porém como natureza singular. 

Trevisan (1986) vai ao encontro da visão de Focault dizendo que é 

preciso pensar como essas distintas visões têm atuado de forma a normatizar 

os indivíduos, com que discursos são justificadas as práticas jurídicas, 

terapêuticas ou educacionais e, ainda, como o controle vem se aperfeiçoando 

aliado a estas mudanças históricas. 

Na segunda metade do século XX registram-se múltiplas iniciativas no 

sentido de enfrentar e superar a discriminação contra os homossexuais.  

O Movimento de Liberação Gay, que ocorreu entre o final da década de 

1960 e o início da de 1970 nos Estados Unidos, auxiliou no processo de 

reconhecimento da orientação sexual homossexual e foi o primeiro movimento 

em que a orientação sexual foi o eixo para uma organização política. Seu início 

ocorreu depois da noite do dia 28 de junho de 1969, em que houve uma batida 

policial no Stonewall Inn, um bar gay situado em Nova York. O que chamou a 

atenção foi à reação dos clientes e o fato de a polícia ter sido atingida por latas 
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e garrafas ao mesmo tempo em que eram cantadas músicas típicas do 

movimento homossexual. Um mês após esse fato foi fundada a Frente da 

Liberação Gay e o dia de início do confronto, 28 de junho, ficou instituído como 

o Dia do Orgulho Gay (DIAS, 2004). 

A partir de 1970, com os trabalhos de vários historiadores como Michel 

Foucault e John Boswell e com o ideal social que pregava a liberação sexual, 

iniciou-se uma mudança no modo de considerar a homossexualidade, 

passando assim, a ser considerada um elemento da sexualidade humana e 

não mais uma doença (ROUDINESCO, 2003). Em 1973, a homossexualidade 

foi eliminada como categoria diagnóstica pela Associação de Psiquiatria 

Americana (APA) e retirada do Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM), tendo como justificativa o fato de a desordem psicológica ser 

mais um reflexo dos contextos políticos e sociais do que da homossexualidade 

em si.  

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia fez o mesmo que a 

Psiquiatria e recomendou que todos os profissionais que atuassem na área de 

saúde mental deixassem de lado seus preconceitos contra a 

homossexualidade e realizassem pesquisas com as famílias homoparentais 

(DIAS, 2004). 

Apesar dessas mudanças, somente em 1990 a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) considerou que a homossexualidade não deveria ser 

considerada doença e mais, que os profissionais da Psicologia não deveriam 

ter como prática a busca por sua “cura”  

O termo “homossexualismo” que foi substituído por “homossexualidade”, 

já que o sufixo “ismo” é utilizado para caracterizar doenças e o sufixo “dade”, 
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para designar modo de ser (GUIMARÃES, 2007). Dias (2004:31) conclui que “a 

busca da despatologização da homossexualidade visa defini-la como simples 

variante natural da expressão sexual humana, um comportamento que 

determina uma maneira de viver diferente”. 

Em 1999 o Conselho Federal de Psicologia põe em vigência a 

Resolução n° 001/99, afirmando que a homossexualidade não deve ser 

considerada doença ou perversão e que “os psicólogos deverão contribuir, com 

seu conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento 

de discriminações e estigmatizações contra aqueles que apresentam 

comportamentos ou práticas homoeróticas” (CFP, 1999). 

Atualmente, percebe-se que as mudanças históricas, como a exclusão 

da homossexualidade da categoria diagnóstica de doença, a conscientização 

de órgãos da saúde no combate ao preconceito e a fundação de grupos 

militantes, fizeram com que se modificasse, pelo menos parcialmente, o modo 

como algumas pessoas vêem o fenômeno da homossexualidade, passando a 

tolerá-lo. Ainda assim, pode-se contatar a presença do preconceito em muitos 

âmbitos de nossa sociedade.  

Outras mudanças também foram importantes no sentido de apontar 

alterações significativas quanto a essa questão. Atualmente, admitem-se outras 

formas de união reconhecidas socialmente que não só o casamento 

oficializado pelo Estado. A sociedade começou a valorizar mais a liberdade de 

escolha das relações entre as pessoas e a orientação sexual passou a ser vista 

como uma opção e não como um elemento ilícito passível de culpa (DIAS, 

2006). 
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No entanto, isso não significa que não haja controle em relação à 

sexualidade e, principalmente, preconceito em relação à homossexualidade. As 

inúmeras formas de poder que incidem sobre as identidades, bem como os 

fatores sócio culturais, vão se encontrar nas instituições, orientando, permitindo 

ou condenando certas práticas.  

O estigma social que as pessoas homossexuais carregam faz com que 

algumas delas, na tentativa de evitar o preconceito, procurem esconder a 

manifestação de seus desejos e reprimi-los, direcionando-se a uma vida 

solitária. Na visão de Dias (2006), essa atitude pode afetar seriamente a vida 

psíquica do indivíduo, ainda que ocorra a troca por outros tipos de prazeres e 

gratificações. 

O processo ideológico da discriminação inicia-se no lar e estabelece-se 

e perpetua-se por meio do processo educacional que vigora. A educação, 

principalmente a escolar, pode ser considerada uma das principais vertentes de 

sustentação dos preconceitos sociais e culturais sobre a homossexualidade. É 

importante, então, lançar um olhar crítico sobre a escola, no sentido de verificar 

como ela se posiciona em relação a essa questão.  
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Capítulo 2. 

 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO NA ESCOLA 

 

Todo preconceito impede a autonomia do homem, ou 
seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de 

escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar 
a margem real de alternativa do indivíduo. 

Heller, 1992 

 

O objetivo deste capítulo é explorar as concepções de preconceito, as 

atitudes discriminatórias que dele decorrem e refletir sobre o papel da 

educação escolar frente a essas atitudes. 

 

2.1. O preconceito na sociedade 

Preconceito, como o próprio nome indica, caracteriza-se como um 

conjunto de idéias pré-concebidas acerca de determinado objeto, indivíduo ou 

grupo social, e a partir das quais se formam, no senso comum, os estereótipos, 

que consistem numa generalização ou caracterização simbólica. 

Mezan (1998: 226) entende que o preconceito 

[...] é o conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que 

consiste em atribuir a qualquer membro de determinado grupo 

humano uma característica negativa, pelo simples fato de 

pertencer àquele grupo: a característica em questão é vista como 

essencial, definidora da natureza do grupo, e portanto adere 

indelevelmente a todos os indivíduos que o compõem. 

Trata-se, portando, de um conjunto de idéias que levam a julgamentos 

prévios sobre a natureza supostamente negativa de determinados grupos. A 

manifestação dessas idéias em forma de ações factuais constitui a 
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discriminação, que é, assim, um comportamento negativo ou um conjunto de 

ações programadas contra um indivíduo ou um grupo (MYERS, 2000, cit. por 

PEREIRA, 2004:21). 

Se, por um lado, todos os indivíduos buscam identificar-se com um 

grupo por suas afinidades ou interesses comuns, por outro, há também, por 

parte dos grupos, um movimento de sinalizar os limites de suas relações com 

os demais, estabelecendo diferenças e determinando-lhes características 

genéricas, baseadas geralmente na observação superficial e distante do 

comportamento dos indivíduos.  

Dessa forma, vemos que o preconceito é baseado em fatores culturais – 

seus fundamentos são predominantemente subjetivos e se justificam por meio 

de argumentos não racionais. O que determina a principal característica do 

preconceito é o fato de constituir uma opinião a partir de julgamentos prévios, 

sem base em observações concretas e reflexões anteriores. O preconceito é 

uma visão irrefletida e não crítica da realidade social. 

A base do raciocínio preconceituoso está no fato de o indivíduo ou o 

grupo se considerarem a medida absoluta de tudo, o ponto de referência do 

ideal, o que, certamente, levará a ações discriminatórias.  

As manifestações discriminatórias que presenciamos diariamente no 

espaço social são por vezes despercebidas, devido ao fato de possuírem um 

caráter ideológico. A ideologia, segundo Chauí (1980:24), é  

um “corpus” de representações e de normas que fixam e 

prescrevem de antemão o que se deve e como se deve pensar, 

agir e sentir. Por sua anterioridade, a ideologia predetermina e 

pré-forma os atos de pensar, agir e querer ou sentir, de sorte que 

os nega enquanto acontecimentos novos e temporais. 
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Ela se caracteriza, exatamente, por não ser reconhecida como tal, por 

ser encarada como um conjunto de idéias verdadeiras, passadas de geração 

em geração sem serem questionadas. A eficácia da ideologia, afirma Chauí 

(1980:25), “depende [...] especialmente de sua capacidade para permanecer 

invisível”. 

Esse aspecto relevante em relação ao preconceito é levantado por 

Prado e Machado (2008:67): 

Se há um elemento paradoxal no preconceito é que ele nos 

impede de “ver” que “não vemos” e “o que é que não vemos”, ou 

seja, ele atua ocultando razões que justificam determinadas 

formas de inferiorizações históricas, naturalizadas por seus 

mecanismos. Em outras palavras, o preconceito nos impede de 

identificar os limites de nossa própria percepção de realidade. 

É esta “cegueira” que faz com que não percebamos a recorrência das 

discriminações em nossas relações sociais. No Brasil, em que se encontram 

inúmeras situações de discriminação, afirma-se que somos um povo aberto e 

sem preconceitos. No que diz respeito à etnia, por exemplo, embora 

encontremos com freqüência atitudes discriminatórias contra negros, indígenas 

etc, usa-se o argumento de que nossa população, fruto de intensa 

miscigenação racial, é prova inconteste do nosso espírito aberto às diferenças.  

Pode-se verificar, ainda, que muitas vezes mesmo as pessoas que 

sofrem a discriminação a justificam como algo natural, sem perceber suas 

implicações ideológicas. Azeredo (2007:25) afirma que  

um dos aspectos mais cruéis do preconceito é [...] a naturalização 

e identificação com as idéias que o produzem e perpetuam por 

parte das próprias pessoas que o sofrem. Félix Guattari mostra 
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que “o que faz a força da subjetividade capitalística é que ela se 

produz tanto no nível dos opressores, quanto dos oprimidos”. 

A atitude discriminatória por vezes esbarra em não querer aceitar seus 

próprios medos, vela-se no discurso de uma determinada moral, julga os 

demais antes de julgar a si mesmo. Ao diferente, são atribuídos rótulos que 

podem marcar permanentemente a sua identidade, em virtude dessa forma de 

violência.  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), encontra-se a 

seguinte observação em relação ao tema aqui discutido: 

O preconceito é contrário a um valor fundamental: o da dignidade 

humana. Segundo esse valor, toda e qualquer pessoa, pelo fato 

de ser um ser humano, é digna e merecedora de respeito. 

Portanto, não importa seu sexo, sua idade, sua cultura, sua raça, 

sua religião, sua classe social, seu grau de instrução, etc.: 

nenhum desses critérios aumenta a dignidade de uma pessoa. 

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, 

cabe ao Estado assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Entretanto, quando 

observamos os diferentes segmentos de nossa sociedade, constatamos que o 

preconceito está presente em quase todos eles – na igreja, na família, nas 

empresas, nas escolas verifica-se uma reprodução dolorosa daquelas práticas.  

Muitas vezes, quando se procura evitar atitudes preconceituosas, isso é 

feito apenas no sentido de se livrar de punições, uma vez que a discriminação 

é crime previsto em lei. Entretanto, embora existam leis que discutem e punem 
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atitudes preconceituosas, ainda são comuns práticas discriminatórias nos 

âmbitos sociais. Na verdade, essa cultura que sugere a atitude correta apenas 

para que não haja uma punição não se baseia na ética, nos valores de 

igualdade de direitos e respeito às diferenças, o que faz com que, na ausência 

de um órgão regulador, ou uma fiscalização do comportamento, mantenha-se a 

discriminação.  

Na família, tais práticas tornam-se evidentes. Indivíduos que fujam dos 

padrões estabelecidos são tidos como “ovelhas negras” e, muitas vezes, 

excluídos. Exige-se o desempenho dos papéis de acordo com o que se 

considera “comportamento certo” e não se toleram atitudes que são 

qualificadas como “desvios de conduta”.  Os indivíduos que, desde cedo, não 

se reconheçam entre os “iguais” de sua família, tendem a esconder suas 

necessidades reais e, de certo modo, a ocultar sua identidade. 

Na verdade, o preconceito e a discriminação negam algo fundamental do 

contexto social e da humanidade, exatamente a marca que os caracteriza: a 

diversidade, a diferença. Essa diferença pode ser facilmente percebida, no 

contexto social, mas ela corre o risco de ser, nesse contexto, transformada em 

desigualdade, em virtude das idéias preconceituosas que se encontram nas 

relações entre os indivíduos e os grupos. Pierucci (2000) afirma que  

[...] nós, os humanos somos diferentes de fato, porquanto temos 

cores diferentes na pele e nos olhos, temos sexo e gênero 

diferentes além de preferências sexuais diferentes, somos 

diferentes na origem  familiar e regional, nas tradições e 

lealdades, temos deuses diferentes, diferentes hábitos e gostos, 

diferentes estilos ou falta de estilo; em suma, somos portadores 

de pertenças culturais diferentes. Mas somos também diferentes 
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de direito. É o chamado “direito à diferença”, o direito à diferença 

cultural, o direito de ser, sendo diferente (PIERUCCI, 2000:7). 

A desigualdade vai de encontro a esse “direito à diferença”, de que fala o 

autor. Ela implica o não reconhecimento desse direito, rompendo com os 

princípios éticos do respeito e da justiça, que apontam a necessidade de se 

considerar a “igualdade na diferença”. Castillo (2005) afirma: “A diferença é um 

fato. A igualdade é um direito. Por isso a desigualdade é a violação da igual 

dignidade que  todos os humanos temos pelo fato de sermos coincidentes no 

que a todos nos iguala: somos humanos”. 

Pierucci (2000:33) problematiza essa última idéia, chamando atenção 

para o fato de que “querer defender as diferenças sobre uma base igualitária 

acaba sendo tarefa dificílima em termos práticos”.  A preocupação do autor é 

com o risco de diluição das diferenças em nome da igualdade. Por exemplo, o 

risco de, em nome da igualdade, não se considerarem as diferenças entre uma 

mulher e outras mulheres, um homossexual e outros homossexuais, um negro 

e outros negros.  Neste trabalho, na medida em que procuramos explorar a 

questão do preconceito, estamos atentos a esse risco e a sua ocorrência no 

contexto escolar.  

Numa sala de aula são múltiplas as diferenças entre os alunos: aí se 

encontram meninos e meninas, rapazes e moças, altos, baixos, gordos, 

magros, heterossexuais e homossexuais, brancos, pardos, negros, católicos, 

protestantes, judeus... Pode-se, então, afirmar, que eles “não são iguais”. E, de 

fato, não são. O importante, entretanto, é considerá-los como não iguais, nesse 

sentido, de direito. Isso quer dizer que têm igual direito de ser diferente.  
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Esse é um desafio para os professores. A escola é um espaço 

educativo. E os discursos apontam para a necessidade de uma escola 

democrática, uma educação igualitária,  contribuindo para uma sociedade justa. 

Temos de refletir, portanto, sobre a negação do direito à diferença na escola e 

sobre o papel do professor diante desse problema.  

 

2.2.  O preconceito na escola  

É no convívio social que crianças e jovens se aproximam do outro, criam 

laços de afetividades e reconhecem-se como parte do todo. Nessas relações, 

as diferenças ficam visíveis e podem gerar estranhamento, dando lugar a 

atitudes discriminatórias.  

Como espaço educativo, espera-se da escola que esteja atenta às 

múltiplas identidades daqueles que nela convivem, no sentido de acolher, sem 

discriminar, a diversidade. Assim, é importante considerar a especificidade do 

trabalho educativo realizado na instituição escolar e investigar como nesse 

trabalho se manifesta o preconceito. 

 

2.2.1.  Escola e educação  

Vivendo juntos os seres humanos inventam formas de relacionar-se, de 

transformar a natureza, criam valores, fazendo cultura. Para conservar e 

preservar a cultura, em todas as sociedades realiza-se o processo educativo. 

Arendt nos diz que 

a educação está entre as atividades mais elementares e 

necessárias da sociedade humana, que jamais permanece tal qual 
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é, porém se renova continuamente através do nascimento, da 

vinda de novos seres humanos. Esses recém-chegados, além 

disso, não se acham acabados, mas em um estado de vir a ser. 

[...] Se a criança não fosse um recém-chegado nesse mundo 

humano, porém simplesmente uma criatura viva ainda não 

concluída, a educação seria apenas uma função da vida e não 

teria que consistir em nada além da preocupação para com a 

preservação da vida e do treinamento na prática do viver que 

todos os animais assumem em relação a seus filhos (ARENDT, 

2003: 234-235). 

Com a educação, tem-se um esforço não somente de prover as 

condições de subsistência humana, mas principalmente de promover o 

desenvolvimento do indivíduo em todos os seus aspectos e o aprimoramento 

contínuo de suas habilidades, fazendo-o participante do contexto histórico e 

cultural. Essa é uma tarefa que cabe a todas as instituições que constituem a 

sociedade: família, escola, igreja, partidos, empresas etc. Assim, a educação 

está presente em todas elas.  

A escola, entretanto, distingue-se das outras instituições sociais pelo fato 

de ser a instituição designada para realizar o processo educativo de forma 

sistemática e organizada. Segundo Rios (2006b:34), a escola “[...] é o espaço 

de transmissão sistemática do saber historicamente acumulado pela 

sociedade, com o objetivo de formar os indivíduos, capacitando-os a participar 

como agentes na construção dessa sociedade”. 

A escola define quais conhecimentos devem ser partilhados, organiza a 

seleção dos conteúdos, os métodos para ensiná-los, as formas de avaliá-los. 

Na escola, de uma maneira específica, nos transformamos em sujeitos 

coletivos, interagindo com os mais diversos grupos e culturas, aprendemos de 

maneira formal a nos socializar, desenvolvemos a idéia de que não somos 
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sozinhos e sim que fazemos parte de um todo, chamado de sociedade. Aí, a 

identidade do indivíduo vai se construindo e re-construindo de maneira a dar 

luz aos seus anseios e a caracterizar sua personalidade.  

O papel da escola é, portanto, para além da transmissão do saber 

produzido e acumulado ao longo da história da humanidade, o de estimular 

uma vivência coletiva e contribuir para a formação da cidadania, 

proporcionando aos estudantes uma compreensão sobre os valores individuais 

e coletivos, de modo que se conscientizem de seus direitos, aprendam a lidar 

com as diferenças e a respeitar os outros e se reconheçam como sujeitos 

participativos do meio social.  

Chama-se aqui atenção para a escola como uma instância de 

socialização de valores. Rios (2006c) nos chama atenção para o fato de que 

[...] não há conhecimento desprovido de valor. Portanto, 

ensinar Português,Matemática, Ciências, Geografia, História, 

Artes...é revelar determinados valores que se abrigam na 

organização epistemológica e metodológica de cada área do 

saber. Mas há valores que se encontram sistematizados numa 

outra perspectiva, que chamamos axiológica, e que dizem respeito 

às atitudes que se dizem desejáveis ou indesejáveis no 

relacionamento das pessoas. São os valores morais.  

A autora ainda afirma que o termo “educação moral” constitui um 

pleonasmo, visto que não há educação que não tenha uma concepção moral. 

Dessa forma, todo professor, no exercício de seu ofício, traz para a sala de 

aula os valores em que acredita e que se revelam, portanto, em sua relação 

com os alunos.  

A moral é, segundo Sánchez Vázquez (1975:25), “[...] um conjunto de 

normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos” e que são 
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repassadas pelos membros adultos das sociedades às novas gerações por 

meio da educação, seja no ambiente doméstico, familiar, seja no escolar.  

Não se deve, porém, confundir o conceito de moral com o de ética. 

Segundo Rios (2006c:36),  

os conceitos de ética e moral têm sido usados indistintamente. 

Vale fazer a distinção, apontando [...] a ética como a reflexão 

crítica sobre a moral, que indaga sobre a consistência e a 

coerência [das normas e regras], definindo/explicitando seus 

fundamentos. 

A ética não deve apenas ser ensinada como disciplina nas escolas, mas 

sim, deve estar na atitude de todos os professores e contemplada no projeto 

pedagógico da escola de uma forma transversal, como está proposto nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) 

Machado (2000:54) adverte que 

[...] discursos eloqüentes sobre valores, desvinculados de uma 

prática consentânea, conduzem irremediavelmente ao descrédito, 

a sensação de desamparo, ou ao desenvolvimento de atitudes 

cínicas, que eivam perigosamente o discurso educacional 

(MACHADO, 2000:54). 

Daí a necessidade de coerência entre o discurso e a ação para que 

realmente se desenvolva uma educação construtora da cidadania.  

 “A escola é, por excelência, a instituição da alteridade, do 

estranhamento e da mestiçagem, (...) o lugar a partir do qual se engendram 

novas diferenças, se instauram novas demandas, se criam novas apreensões 

sobre o mundo já conhecido” (AQUINO, 1998:138).  

Se entendemos que a escola não só transmite conhecimentos, mas 

também constrói os sujeitos nela presentes, é preciso que voltemos um olhar 
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crítico sobre as múltiplas identidades construídas nesse espaço e sobre as 

relações que se estabelecem entre elas.  

 

1.2.2. Escola e preconceito 

Como parte constituinte da sociedade, a escola reflete os valores que 

orientam as atitudes e relações que aí se encontram. Reproduz, portanto, em 

seu interior, as diferenças e desigualdades sociais. Lembremo-nos do garoto 

negro sempre escolhido pelos demais, de maioria branca, para ser o ladrão, na 

brincadeira de “polícia e ladrão”, das garotas mais bem vestidas escolhidas 

para as brincadeiras que reproduzem concursos de belezas ou cenas de 

novelas...  

Rios (2006b:35), afirma que “(...) em cada sociedade a estrutura da 

organização do trabalho configura de modo peculiar o processo educativo, a 

tarefa de educação escolar”.  Na sociedade capitalista, os interesses comuns 

foram substituídos pelos interesses particulares. Nesse contexto, o trabalho 

educativo que se realiza na escola se volta para o atendimento do interesse 

das classes privilegiadas. Há então, aí, o processo de desigualdade, em que os 

privilegiados serão educados a aceitar apenas aquele que defendem valores e 

costumes próximos aos seus, não percebendo ou discriminando os diferentes 

como parte significativa de seu meio social. 

Para superar esse problema, há necessidade de se buscar uma 

convivência democrática. Os valores democráticos devem permear as relações 

entre os indivíduos da comunidade escolar, já que a democracia constitui um 

sistema que busca um modo eficaz de harmonizar as relações interpessoais 
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em seus diversos modos de agrupamento no sentido de alcançar os princípios 

de liberdade, igualdade e justiça. Isso favorece a construção da cidadania, o 

exercício efetivo dos direitos de todos.  

O sistema democrático, que rege constitucionalmente a sociedade 

brasileira, deve também reger a escola. Na legislação referente à 

administração escolar, prevê-se  que os princípios democráticos da isonomia e 

da participação coletiva nas decisões concernentes à comunidade escolar 

prevaleçam  sobre as vontades individuais. 

Reconhecer-se como sujeito histórico num grupo social é não se sujeitar 

ao continuísmo das idéias preconceituosas, que se fazem presentes no 

cotidiano daqueles que vivificam determinados aspectos culturais provenientes 

de um legado que muitas vezes assume a propriedade de manter inalteradas 

as consciências, como se fosse uma pré-destinação, ou determinismo 

irracional. 

A ruptura com tais legados não significa que devemos desprezar 

inconseqüentemente os valores de outrora, mas sim, sobretudo, selecionar os 

elementos adequados que promovam o bem-estar das gerações 

contemporâneas e das vindouras.  

Dessa forma, a educação tem papel fundamental no progresso social e 

nas agregações culturais que corroboram para o desenvolvimento da unidade e 

da identidade de um povo. 

Ainda nos dias atuais, essas idéias de simples transmissão de 

conhecimentos perpassam a sociedade, mas ao menos na classe acadêmica e 

no professorado tem-se mudado o modo de ver a escola e as relações de 
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ensino e aprendizagem existentes nesse espaço, de modo que não se 

reproduza simplesmente o que acontece no meio social, mas sim que se 

promova o hábito da reflexão sobre as ações, começando no ambiente escolar 

e levando-se essa prática para a sociedade. 

Para tanto, as instituições deveriam coletivamente converter-se em um 

ambiente democrático, visando a articulação e a efetivação dos valores e 

direitos humanos e, portanto, civilizatórios, a fim de favorecer as 

transformações na direção da construção de um mundo melhor para os que 

nele vivem e para gerações futuras. 

Quando os profissionais da educação têm claros os princípios 

democráticos, eles têm a possibilidade de conduzir seu trabalho de modo a 

possibilitar que os alunos possuam, com clareza e de forma prévia, a noção 

dos seus direitos e, conseqüentemente, dos deveres que possuem e, assim, 

desenvolvam-se realmente como cidadãos. 

 À medida que há progresso da comunidade, tanto em conhecimentos 

como em técnicas, em aspirações éticas e morais e em prol da eqüidade das 

condições de vida, as instituições também se habilitam na defesa dos direitos 

dos cidadãos, conduzindo o Estado a modelar-se de forma a atender e a 

promover o contínuo despertar da consciência dos cidadãos através da 

educação, preparando-os para interagir, uma vez que as instituições que 

formam o Estado derivam de todos os seus membros. 

A busca da dignidade de seus cidadãos é o objetivo primeiro de 

qualquer instituição de caráter democrático. Incide sobre a estrutura de um 

estado democrático de direito que seus componentes institucionais existam 

para atender às necessidades do público. A fim de fazer vigorar tais princípios, 
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os mecanismos devem buscar a competência de transformar e direcionar a 

finalidade das instituições e de seus funcionários a todos os participantes 

desse sistema e sobre todos recai a responsabilidade destas realizações. 

Portanto, todos velam e valem como indivíduos participantes. 

Apesar disso, as estruturas institucionais que legitimam e garantem os 

direitos do indivíduo por meio dos pressupostos da democracia sustentam, 

através dos critérios jurídicos, numerosos e aparentemente acessíveis 

mecanismos que muitas vezes parecem louvar e em outras negligenciar o 

próprio regime, uma vez que esse sistema, devido à proteção dos princípios de 

liberdade, permite que surja a expressão de idéias e atos discriminatórios. 

De qualquer forma, o enraizamento e formalização dos preceitos 

democráticos e dos direitos individuais do homem no decorrer da história vêm 

demonstrando a capacidade das sociedades em alçar, por meio da estrutura 

normativa, novos conceitos que conjuntura uma maior consciência sobre a 

condição inequívoca da liberdade e da igualdade, no que tange à dignidade 

humana. 

Por isso, torna-se imprescindível conduzir com prudência a questão dos 

direitos, enxergando com nitidez, as distinções entre o ideal e o real, sem, 

porém, anular a esperança de superar as situações de desigualdade e 

discriminação, já que a efetivação dos direitos sociais ainda enfrenta muita 

resistência para se concretizar.  

Entre os inumeráveis instrumentos estruturados pela e na sociedade, 

que podem ser denominados de bens públicos, encontra-se a educação como 

imperativo de forma a promover o desenvolvimento dos germes do costume e 
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da cultura, preparando e desenvolvendo o indivíduo como cidadão 

sedimentador dos valores democráticos e igualitários. 

Para ITANI (1998), a prática do preconceito não existe de forma 

individualizada, mas sim como algo que revela um imaginário social, ou seja, 

os preconceitos não seriam manifestações isoladas dos indivíduos, mas parte 

de um comportamento que pode ser notado dentro de uma coletividade. A 

conseqüência imediata disso seria a prática da diferenciação e a realização do 

preconceito na sociedade como um todo e também em nossas salas de aula, já 

que a escola faz parte desta coletividade em que vivemos. 

Assim, propõe-se no próximo capítulo uma reflexão sobre as formas de 

se considerar a sexualidade no contexto escolar, levando-se em conta a 

inserção do tema nas propostas curriculares e as atitudes de professores com 

relação a elas.  
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Capítulo 3. 

 HOMOSSEXUALIDADE NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

A sexualidade está na escola porque ela faz parte 
dos sujeitos, ela não é algo que possa ser desligado 

ou algo do qual alguém possa se “despir”. 

Louro, 1997 

 

O objetivo deste capítulo é refletir sobre a questão da homossexualidade 

no contexto escolar, analisando, primeiramente, a organização do currículo e a 

proposta de Orientação Sexual como um tema transversal nos PCN e, a seguir, 

a atitude dos professores com relação a essa proposta e à presença de 

alunos/as homossexuais na escola. 

 

3.1. Sexualidade no currículo escolar: a orientação sexual como tema 

transversal nos PCN 

A sociedade sinaliza a todo instante quais são os comportamentos 

esperados e aprovados para homens e mulheres, por meio da mídia, da 

literatura e até dos brinquedos, com mensagens, imagens e representações 

que prescrevem como as pessoas devem se comportar. Isso significa 

compreender que os sujeitos têm uma existência real, têm sexo, têm um 

patrimônio biológico, pertencem a uma raça/etnia, a uma geração, compõem 

uma classe social. 

Esse pertencimento constrói uma história de vida que define sua 

forma específica de ser e estar no mundo, constituída pelas 

maneiras de enfrentar os desafios, de aprender os caminhos 

possíveis,  descobrir os atalhos ocultos, que formam o conjunto de 

suas experiências pessoais (CATANI, 1997:39). 



 

 
 

61

Vimos que o conceito de gênero está ligado, mais do que ao 

desempenho de papéis masculinos ou femininos, à produção da identidade de 

homens e mulheres no interior de práticas sociais e relações de poder. Essas 

relações não apenas constituem e instituem os sujeitos, mas também 

produzem as formas como são organizadas as instituições. Isso é percebido de 

maneira clara na organização da escola.  

A escola, como espaço social que foi se tornando, historicamente, 

nas sociedades urbanas ocidentais, um locus privilegiado para a 

formação de meninos e meninas, homens e mulheres é, ela 

própria, um espaço generificado, isto é, em espaço atravessado 

pelas representações de gênero (LOURO, 1997b:77). 

A instituição escolar exerceu, desde seu início, uma ação distintiva, uma 

ação diferenciadora, não apenas por tornar os que nela entravam distintos dos 

outros (aqueles/as que a ela não tinham acesso), mas também por dividir 

internamente os que lá estavam, através dos múltiplos mecanismos de 

classificação, ordenamento e hierarquização. No Brasil, nas últimas décadas, 

ao incorporar os grupos sociais antes excluídos, de modo a garantir as 

diferenças, a escola teve necessidade de se tornar diversa – na sua 

organização, nos seus prédios, nos seus currículos e regulamentos, nas suas 

formas de avaliação e também, é claro, nos seus professores e professoras. 

De acordo com Silva (2003:11): 

A política curricular (...) define os papéis de professores e alunos e 

suas relações, redistribuindo funções de autoridade e iniciativa. 

Ela determina o que passa por conhecimento válido e por formas 

válidas de verificar sua aquisição. (...) efetua um processo de 

inclusão de certos saberes e certos indivíduos, excluindo outros. 

(...) estabelece diferenças, constrói hierarquias, produz 

identidades. 
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Assim, compreender o currículo e a cultura como práticas de 

significação, não somente como relações sociais, implica levar em 

consideração as relações de poder que se encontram presentes na origem e 

no resultado dessas práticas.  

O currículo, assim como a linguagem, não se constitui em um meio 

transparente. Como afirma Silva (2003:64), é “representação: um local em que 

circulam signos produzidos em outros locais, mas também um local de 

produção de signos”. 

Na construção do currículo, portanto, deve-se levar em conta esse 

caráter e articular seus elementos no sentido de realizar um esforço de 

superação das hierarquias e da desigualdade.  

A proposta curricular das escolas brasileiras está apresentada nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). Em sua 

apresentação, afirma-se que eles   

foram elaborados, procurando, de um lado, respeitar diversidades 

regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, 

considerar a necessidade de construir referências nacionais 

comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. 

Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam 

aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos 

socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao 

exercício da cidadania (BRASIL, 1998). 

Os PCN propõem, ao lado das disciplinas que representam as diversas 

áreas de conhecimento, e a elas articulados, temas transversais, que 

“correspondem a questões importantes, urgentes e presentes sob várias 

formas na vida cotidiana” (BRASIL, 1988:17). A orientação sexual é um desses 

temas.  
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Os PCN compreendem a orientação sexual como um trabalho de caráter 

informativo e formativo. A sexualidade é concebida como algo importante e que 

constitui fonte de prazer na vida dos indivíduos. Fala-se em necessidade 

básica, em potencialidade erótica do corpo, em impulsos de desejo vividos no 

corpo, sobre o que os sujeitos precisam ser informados (BRASIL, 1998). 

No bloco de conteúdos que se destinam a abordar as questões 

concernentes às Relações de Gênero, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

começam apresentando a definição de gênero que sustentará a sua 

abordagem:  

O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações 

sociais e culturais construídas a partir da diferença biológica dos 

sexos. Enquanto o sexo diz respeito ao atributo anatômico, no 

conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das noções de 

“masculino” e “feminino” como construção social 

(BRASIL,1998:321).  

Após assinalar que é importante “abandonar a explicação da natureza 

como a responsável pela grande diferença existente entre os comportamentos 

e lugares ocupados na sociedade” (BRASIL, 1998:321), enunciam o objetivo 

desse bloco de conteúdos  

O trabalho sobre relações de gênero tem como propósito 

combater relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões 

de conduta estabelecidos para homens e mulheres e apontar para 

sua transformação. Desde muito cedo são transmitidos padrões 

de comportamento diferenciados para homens e mulheres. [...]  As 

diferenças não precisam ficar aprisionadas em padrões 

preestabelecidos, mas podem e devem ser vividas a partir da 

singularidade de cada um (BRASIL, 1998:322).  

Com esse propósito, os Parâmetros Curriculares Nacionais selecionam 

os conteúdos a serem trabalhados: o direito de igualdade entre os sexos, a 
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flexibilidade dos padrões comportamentais e o questionamento dos 

estereótipos relacionados ao gênero.  

Para que a Orientação Sexual cumpra seu papel de promover a 

discussão ampla acerca da sexualidade, assinala-se que é necessário, antes 

de tudo, que exista confiança, cumplicidade e respeito entre professores e 

alunos, evitando que a orientação assuma um caráter normativo e/ou 

normalizante. O respeito às diferenças é fundamental, assim como a luta contra 

os preconceitos e tabus e contra a reprodução das relações de poder entre os 

gêneros.  

Além disso, aponta-se como necessária uma leitura crítica dos recursos 

pedagógicos; a constante reflexão sobre a prática docente; o cuidado com a 

linguagem empregada e com o tratamento dado aos alunos e a todos os 

integrantes do espaço educativo. Trata-se, enfim, de uma reflexão ampla, 

profunda e coletiva sobre a sexualidade em seus mais diversos aspectos, 

mantendo a perspectiva de que ela é, também, uma produção sócio-histórica, 

cultural. 

Na literatura, observa-se que diferentes autores ao se referirem ao 

trabalho realizado nas escolas, denominam-no de educação sexual, atribuindo 

a esta o mesmo conceito que se adota para orientação sexual. A exemplo 

disso, pode-se citar Lopes (1993) que, ao definir a educação afetivo-sexual, a 

caracteriza em três tipos básicos: sistemática ou formal, assistemática ou 

informal e não formal. Para esse autor, educação afetivo-sexual sistemática é 

aquela  

[...] veiculada pela instituição educacional, sendo gradual e 

intencional. Sua metodologia compreende aulas teóricas com o 
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objetivo de fornecer subsídios para uma ampla discussão sobre a 

Sexualidade Humana e promover a orientação básica nesta área, 

assim como dinâmicas de grupo, sendo que as Dinâmicas de 

Enriquecimento Pessoal (DGI) têm por finalidade desenvolver um 

melhor inter-relacionamento entre os participantes, promovendo 

interações positivas entre todos, e as Dinâmicas de Interesse 

Formativo (DGF) completam dados significativos para melhor 

compreender, valorizar e respeitar a Sexualidade Humana ... Para 

tanto, a metodologia precisa ser participativa, dialógica, cotidiana, 

motivacional, intimista e lúdica, com ênfase na autonomia 

(LOPES, 1993:110). 

Guimarães (1995) diferencia orientação sexual de educação sexual,  

definindo esta última como um processo automático, inconsciente e de caráter 

construtivo que acompanha o sujeito desde o seu nascimento, sendo exercida 

em primeira instância pela família que se encarrega de educar sexualmente 

seus membros, passando-lhes seus valores culturais e crenças.  

Duarte (1993 apud LOPES, 1993:66), trabalhando com o conceito de 

educação sexual, afirma que esta é uma forma de comunicação à qual é 

imprescindível habilidade e preparo, a fim de que os profissionais possam 

desenvolvê-la, dando origem a um novo campo de trabalho, o de “educador 

sexual”. 

Entende-se que a orientação sexual diferencia-se, portanto, da 

educação sexual que pressupõe um processo contínuo, porém informal, 

através do qual se desenvolve e aprende-se sobre a sexualidade, ao longo da 

vida. Tendo um caráter formal, a orientação sexual assume primordial 

importância na instituição escolar.  

Camargo e Ribeiro (1999) afirmam que a educação sexual na escola 

gera polêmica e divide críticos entre aqueles que consideram a abordagem das 
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questões sexuais na escola como algo não-sadio, sob a alegação de que 

“estimularia precocemente a sexualidade e entre outros, para quem a 

discussão orientada de temas relacionados à sexualidade proporcionaria o 

conhecimento da importância da vida sexual bem mais cedo e com maior 

profundidade” (CAMARGO e RIBEIRO, 1999:66)  e aqueles cujas idéias iriam 

ao encontro da proposta dos PCN, enfatizando a necessidade da discussão 

sobre o tema e acreditando que os trabalhos bem sucedidos de orientação 

sexual promovem um crescimento no rendimento escolar, o aumento da 

solidariedade e o respeito ao outro, diminuem a inquietação causada pelo 

desconhecimento do tema e das manifestações da sexualidade em 

adolescentes. 

A proposta dos PCN é  “que se aborde, o tempo todo, a perspectiva de 

gênero nas relações, na vivência da sexualidade, explicitando e buscando 

formas mais criativas nos relacionamentos sexuais e amorosos” (BRASIL, 

1998:325). Segue-se uma referência à discussão do tema da 

homossexualidade:  

Muitas vezes se atribui conotação homossexual a um 

comportamento ou atitude que é expressão menos convencional 

de uma forma de ser homem ou mulher. Ela escapa aos 

estereótipos de gênero, tal como um menino mais delicado ou 

sensível ser chamado de “bicha” ou uma menina mais agressiva 

ser vista como lésbica, atitudes essas discriminatórias. Em cada 

período histórico e em cada cultura, algumas expressões do 

masculino e do feminino são dominantes e servem como 

referência ou modelo, mas há tantas maneiras de ser homem ou 

mulher quantas são as pessoas. Cada um tem o seu jeito próprio 

de viver e expressar sua sexualidade. Isso precisa ser entendido e 

respeitado pelos jovens (BRASIL, 1998:325).  
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Embora se aponte essa necessidade, o que se constata é, em grande 

parte das escolas, um cenário diferente. Muitas delas ainda não abordam a 

temática sob a justificativa de que seus professores não se sentem preparados 

para trabalharem a questão ou retrucam com a idéia de que a escola tem 

autonomia para escolher, dentro dos PCNS, os assuntos a incorporarem dentro 

de seus projetos.  

De modo geral, quando as escolas decidem falar sobre 

homossexualidade, fazem isso de maneira tão superficial que pouco influencia 

a maneira que os adolescentes encaram a questão. A temática surge 

geralmente nas aulas de ciências quando o professor desenvolve a aula sobre 

DSTs/AIDS. Ora, o saber sobre a sexualidade é necessariamente 

interdisciplinar e envolve o conhecimento de temas ligados a várias ciências. 

Isso exige dos professores um trabalho coletivo, planejado no interior do 

projeto pedagógico das escolas.  

Nunes e Silva (2000) afirmam que os professores não têm 

oportunidades suficientes ou condições materiais efetivas para assumir os 

trabalhos escolares em sexualidade humana. Pode-verificar, entretanto, que  

mesmo que se encontrem condições externas favoráveis, ainda se manifestam 

nas atitudes de muitos professores o preconceito e a discriminação.  

 

3.2. Homossexualidade no cotidiano da escola 

É importante que se retome, neste momento, o objetivo central deste 

trabalho, que é o de refletir sobre a atitude discriminatória dos professores 

diante da homossexualidade na escola. Deve-se chamar atenção para o fato 
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de que há necessidade de fazer uma distinção entre a disponibilidade ou não 

dos professores para trabalhar com as questões referentes à sexualidade no 

contexto escolar e a postura que assumem diante da presença de alunos 

homossexuais nesse contexto. Embora distintos, esses aspectos encontram-se 

articulados. Na verdade, as atitudes homofóbicas se fundam na recusa à 

discussão, na certeza de uma “normalidade” da qual não se pode desviar. 

Levando isso em consideração, se procurará explorar a maneira de os 

professores reagirem a uma proposta de orientação sexual, e se voltará o foco 

para as atitudes preconceituosas em relação aos alunos homossexuais.  

 

 3.2.1. A abordagem do tema da sexualidade 

É possível constatar que há na escola uma resistência à abordagem do 

tema da sexualidade. Embora o discurso de muitos dirigentes escolares venha 

no sentido de que a orientação do comportamento com relação à sexualidade 

seja algo importante e não um problema, percebe-se que 

                                                                                                                 
[...] a preocupação com a sexualidade geralmente não é 

apresentada de forma aberta. Indagados sobre essa questão, é 

possível que dirigentes ou professores/as façam afirmações do 

tipo: “em nossa escola nós não precisamos  nos preocupar com 

isso, nós não temos nenhum problema nessa área”, ou então, 

“nós acreditamos que cabe à família tratar desses assuntos”. 

(LOURO, 1997a:80) 

Essa resistência em se abordar a sexualidade pressupõe que crianças, 

adolescentes e jovens não possuem contato com manifestações diversificadas 

de sexualidade em casa, com os amigos ou através da mídia. 
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Nos casos em que a sexualidade é abordada em sala de aula, essa 

abordagem se dá, especialmente, nas aulas de ciências ou biologia, como 

afirma Fraga (2000:136): 

[...] ao se tomar como ponto de análise a forma como os currículos 

escolares encontram-se estruturados, percebe-se que as 

questões referentes à sexualidade não aparecem de forma 

explícita. Quando o tema precisa ser discutido, normalmente a 

instituição educativa recorre a especialistas da área médica e 

psicológica, organizando palestras e oficinas. 

  O temor e a recusa em se abordar a sexualidade no espaço da sala de 

aula resulta de um discurso acerca da sexualidade que tem sido construído por 

instituições aceitas como habilitadas e responsáveis pelo pronunciamento da 

verdade sobre sexo e sexualidade, como a medicina ou a psicologia. Assim, 

professores e professoras sentem-se despreparados para abordar o assunto, e 

quando o fazem, são incentivados a organizar atividades com a participação de 

profissionais daquelas áreas.  

  Geralmente, priorizam-se as questões referentes à reprodução, fazendo 

dessa forma com que as questões associadas à sexualidade limitem-se à 

procriação, desvinculando ou até mesmo ignorando a questão do desejo, e das 

diversas possibilidades de vivenciar a sexualidade. Assim, se estabelece 

oficialmente que a sexualidade do homem existe com a finalidade de assegurar 

o futuro da espécie, futuro que só é possível através de relacionamentos 

heterossexuais e objetivando reprodução. 
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3.2.2. A discriminação contra homossexualidade 

Se em aulas em que são abordados temas referentes à sexualidade, até 

mesmo a heterossexualidade se atém ao casamento e à reprodução humana, 

o que dizer sobre a homossexualidade? Abordar "qualquer sexualidade" no 

âmbito escolar esbarra em vários tabus e medos; então, abordar a 

homossexualidade é um feito ainda mais arriscado (BRITZMAN, 1996:87). A 

homossexualidade não encontra espaço para se expressar na escola, uma vez 

que ali é ignorada e reprimida. O medo de abordar a homossexualidade na 

escola é maior do que o temor de se abordar a heterossexualidade, pois, 

mesmo ambas constituindo-se em relações sociais, que são negociadas entre 

sujeitos e sociedade, a heterossexualidade ainda é considerada a norma. 

Assim  

[...] de certa forma, o silenciamento parece ter por objetivo 

‘eliminar’ esses sujeitos, ou evitar que os alunos ‘normais’ os 

conheçam e possam desejá-los. A negação e a ausência 

aparecem, assim, como uma espécie de garantia da ‘norma’ 

(LOURO, 2001: 89). 

Segundo Britzman (1996:75) a ausência de uma prática pedagógica que 

supere a homofobia e vislumbre uma educação mais aberta à diversidade é um 

dos aspectos que concorre para o agravamento do problema.  

Para essa autora, para que se efetive uma educação direcionada à 

diversidade, é preciso, dentre outras coisas, superar três mitos. O primeiro 

refere-se à idéia de que a heterossexualidade é o comportamento normal e que 

e simples menção à homossexualidade vá incentivar práticas homossexuais 

(BRITZMAN, 1996:79).   



 

 
 

71

O segundo mito diz respeito à noção de que os adolescentes são jovens 

demais para serem identificados como homossexuais, assim não é papel da 

escola educar a respeito de um assunto que lhes é alheio. Essa concepção não 

leva em conta o fato de a sexualidade não encontrar-se presa a espaços 

próprios, e sim encontrar-se visível em todos os aspectos do indivíduo 

(BRITZMAN, 1996:79). 

O terceiro e último mito refere-se a uma abordagem da 

heterossexualidade e da homossexualidade como se as duas não fossem 

construções sociais e históricas. Assim, não seria preciso trazer à discussão o 

caráter ideológico da consideração da naturalidade da heterossexualidade. 

Neste mito encontra-se ainda a idéia de que a sexualidade constitui-se em uma 

construção privada, e que não possui relação com o todo social, desprezando 

assim a relevância das relações sociais para a formação das identidades. Isso 

poderia justificar a postura “neutra” assumida pela escola na formação das 

identidades, pois uma vez que se entende a identidade sexual como pessoal e 

particular, não é papel da escola interferir neste processo. 

Na mesma direção, Louro (1998:87) diz que:  

[...] para algumas pessoas, a escola e a sexualidade precisam se 

constituir em duas instâncias absolutamente separadas. 

Compreendendo a sexualidade como uma questão privada, e a 

escola como espaço social de formação, direcionado à vida 

coletiva, entendem que cabe à família se ocupar da educação 

sexual das crianças e jovens.  

Segundo a autora, esta ótica estritamente privada a respeito da 

sexualidade não deve predominar na escola, pois  

[...] urge admitir que a escola, assim como qualquer outra 

instância da sociedade, é um espaço sexualizado e generificado. 
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Na escola, encontram-se presentes as concepções de gênero e 

sexuais que, tanto histórica quanto socialmente, constituem uma 

determinada sociedade (LOURO, 1998: 87). 

Na medida em que é constituinte do contexto social, a escola deve ser 

questionada no que tange às suas próprias construções. Segundo Britzman 

(1996:72),  

[...] a escolarização produz não apenas formas de conhecimento e 

relações particulares de desigualdade, ao longo de divisores de 

raça e de gênero, mas, mais imediatamente, produz e organiza, 

de forma coincidente, as identidades raciais, culturais e 

generificadas dos/as estudantes. 

Dessa forma, as práticas escolares, os currículos formais, bem como as 

atitudes dos professores moldam as identidades dos sujeitos que passam ali 

um grande período de suas vidas. A escola, além de produzir, especificamente 

os conteúdos apropriados que deverão ser aprendidos pelos alunos, decide 

também que tipo de aluno terá em seu espaço, transmitindo conceitos e 

valores normalizados de criança, adulto, homem e mulher (BRITZMAN, 

1996:78). Assim, o aluno desejado é criado e normalizado pelo espaço escolar, 

pois, segundo Louro (1999:31),  

[...] na escola, pela afirmação ou pelo silenciamento, nos espaços 

reconhecidos e públicos ou nos cantos escondidos e privados, é 

exercida uma pedagogia da sexualidade, legitimando 

determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e 

marginalizando outras. 

Enquanto a mídia bombardeia nossos sentidos com as novas 

“necessidades” e os novos “desejos”, advindos da sexualidade, a escola 

permanece oferecendo uma educação para uma sexualidade heterossexual, 

reprodutiva e direcionada ao matrimônio, ignorando as subjetividades dos 
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alunos e as confusões geradas por uma sociedade do consumo. A facilidade 

com que os jovens possuem acesso às informações sobre a sexualidade não é 

condizente com a negligência das escolas, que não cumprem a sua função de 

educar, e continuam abordando a sexualidade como algo estritamente 

particular. Ao mesmo tempo em que se expõe e se comercializa a 

homossexualidade de várias formas, a sociedade que continua mantendo uma 

suposta “moralidade”, e encarando a identidade dos indivíduos homossexuais 

como desviante e “anormal”. 

A aversão a pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo tem 

sido tão forte que mesmo os meninos pequenos, ao mostrarem maior 

sensibilidade ou apresentarem modos mais delicados do que a maioria, são 

considerados “gay” e assim tratados. Muitas vezes os pais são chamados para 

“darem um jeito na criança”, isto é, torná-la “masculina”, mostrando a 

desinformação presente nas escolas e sua intolerância para com a diferença 

(CATANI, 1997). 

Embora a homofobia se encontre presente no dia-a-dia escolar, ainda 

pertence a um campo silente no ambiente escolar. Esse silêncio também 

produz o preconceito e prejudica o desempenho do estudante homossexual e  

segundo  a pequisadora Tatiana Lionço, da Universidade de Brasília, "o silêncio 

tem uma dimensão produtiva porque ele diz que não se pode falar sobre 

homossexualidade na sociedade. A homofobia é uma experiência de extrema 

solidão porque os espaços que seriam de proteção social, como a escola, 

mantêm a dinâmica homofóbica."3 

                                                 
3 Entrevista disponível em http://noticias.terra.com.br/educacao/interna/0,,OI3890521-
EI8266,00.html 
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A superficialidade com que se abordam as questões relacionadas à 

diversidade sexual também atinge os materiais didáticos distribuídos na rede 

pública do país. Segundo pesquisa realizada por Lionço, a diversidade sexual 

não é abordada nas publicações. “Os livros usados em sala de aula pelos 

alunos da rede pública ignoram a temática da homossexualidade. Existe um 

silêncio absoluto sobre esse tema, o que é insuficiente para uma política que 

se propõe a enfrentar a homofobia".  

O silenciamento na abordagem da diversidade sexual nas escolas e a 

ausência na abordagem do tema nos livros didáticos contribuem para uma 

padronização das relações heteronormativas, ou seja, entre pessoas de sexos 

diferentes. 

Essa heteronormatização presente nos livros didáticos nas abordagens 

de concepção de famílias, nas ilustrações e ou nos textos, anulam a 

possibilidade da diversidade sexual ser entendida como presente na 

sociedade. 

Se sobre o racismo, o sexismo e a opressão pela deficiência os 

livros são claramente críticos, sobre a diversidade sexual a opção 

discursiva é o silêncio. Não se menciona essa temática. É como 

se ela não existisse no universo social e simbólico das crianças e 

adolescentes nas escolas.(LIONÇO, 2009:.60) 

 

A família é apresentada nos livros como a composta por um pai e uma 

mãe, ratificando a idéia dos relacionamentos entre pessoas de sexos diferentes 

e desconsiderando-se assim, a possibilidade do relacionamento afetivo e até 

mesmo sexual entre pessoas do mesmo sexo. Embora muito se tenha dito na 

mídia falada e escrita sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo e 
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casais homossexuais terem ganhado o direito na adoção de crianças, a escola 

ainda não trabalha essa diversidade nas relações humanas. 

Nesse sentido, ocorre o estranhamento da criança e do adolescente às 

relações de afetividade entre pessoas do mesmo sexo no ambiente escolar. É 

nesse momento que surgem as atitudes homofóbicas, de repulsão ao que é 

ensinado como “não correto” 

Alunos que assumem sua homossexualidade enfrentam discriminação 

de grupos de alunos, gestores, professores e até de pais de alunos na escola e 

até na porta delas. Em decorrência dessa agressão sofrida constantemente,  

esses alunos acabam prejudicados em sua aprendizagem e, muitas vezes, 

acabam deixando a escola. 

 Tatiana Lionço menciona o exemplo de Hernanny Queiroz, de 16 anos, 

que cursava o 2° ano do ensino médio. As piadas e xingamentos que ele ouvia 

frequentemente acabaram fazendo com que fosse reprovado aquele ano. "Eu 

comecei a não ir mais para o colégio, faltei tanto que repeti. Quando eu ia as 

pessoas falavam mal de mim e sempre acabava dando confusão”. 

De acordo com a psicóloga especialista em sexualidade da UCB 

(Universidade Católica de Brasília) que integra o Grupo de Pesquisa 

Sexualidade e Vida, da Universidade de São Paulo (USP/CNPq), Claudiene 

Santos, "a autoestima dessas pessoas que são discriminadas fica muito baixa. 

Como ela pode estar em um lugar em que os outros não a aceitam como ela é 

de verdade? A consequência em geral é a evasão”.4 

                                                 
4 Entrevista, idem 
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Os dados apontados pelas pesquisadoras vão ao encontro dos que 

foram obtidos na pesquisa Juventude e Sexualidade que foi realizada em 

escolas públicas de quatorze capitais do Brasil (ABRAMOVAY, 2004). A 

pesquisa revelou que os professores não só não repreendem os alunos quando 

esses têm uma atitude discriminatória em relação a colegas homossexuais, 

como demonstram ter também o preconceito. 

A pesquisa alerta para o fato de que as discriminações contra 

homossexuais ocorrem pelo fato de, historicamente, termos construído no 

imaginário popular uma “masculinidade legítima”, tida como padrão, impedindo 

assim, qualquer manifestação contrária a essa norma. 

Nessa ótica, a pesquisa mostra que, na escola, a discriminação por 

parte rapazes ainda é maior que por parte das moças. Para eles, numa escala 

de um a seis, indicando as ações que consideram as mais violentas, indicaram 

que “bater em homossexuais” tem menor importância do que “usar drogas”, 

“roubar” ou “andar armado”. Jjá para as jovens, a alternativa “bater em 

homossexuais” ocupou a terceira posição entre os seis itens pesquisados, 

ficando atrás apenas das alternativas “atirar em alguém” e “estuprar”, como se 

registra na tabela 1.5 

 

TABELA 1 – Proporção de alunos do ensino fundamental e médio, por sexo e por ordem 
de indicação, segundo as cinco ações consideradas mais violentas, Brasil – conjunto de 
14 cidades, 20001 

                                                 
5 Esta tabela e as que se seguem foram transcritas de Abramovay (2004). Sua numeração, 
neste trabalho, não é a mesma que se encontra na pesquisa.  



 

 
 

77

 
 
 
 
Fonte: Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, UNESCO, 2001. 
Solicitou-se aos informantes: Entre as ações abaixo, marque as cinco que você considera mais violentas (categorias 
de resposta apresentadas na tabela). 
(1) Dados expandidos. 
(2) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 

 

A pesquisa revela o estranhamento diante daqueles que não se 

identificam com a “masculinidade legítima”, causando repulsa e, às vezes, até 

exclusão desses indivíduos do ambiente coletivo. 

Quando questionados sobre quais pessoas não gostariam de ter como 

seu colega de classe, aproximadamente vinte e cinco por cento dos jovens 

responderam que não gostariam de ter um colega de classe homossexual, 

contribuindo para afirmação de que a rejeição por parte dos jovens masculinos 

é maior que a feminina, quando se trata da homossexualidade. Se 

compararmos à resposta dos jovens com a de seus pais, essa rejeição em 

algumas regiões como Fortaleza, por exemplo, é ainda maior: 47% deles não 

gostariam que seus filhos tivessem colegas homossexuais, como apontam as 

tabelas 2 e 3. 

 
TABELA 2 – Proporção de alunos do ensino fundamental e médio, por sexo,segundo a 
opinião de que não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe e capitais de 
Unidades da Federação – 20001 
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Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos alunos: Quais das pessoas abaixo você não gostaria de ter como colega de classe? Categoria 
selecionada: Homossexuais. 
(1) Dados expandidos. 
(2) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 
 
 
 
 
TABELA 3 – Proporção de pais de alunos do ensino fundamental e médio, por sexo, 
segundo a indicação de que não gostaria que homossexuais fossem colegas de classe 
dos filhos e capitais de Unidades da Federação – 2000 
 

 
 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos pais: Quais das pessoas abaixo você não gostaria que fossem colegas de classe do seu filho? 
Categoria selecionada: Homossexuais. 
(1) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 
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A pesquisa apresenta um dado importante em relação ao preconceito 

declarado pelos entrevistados. Muitos deles dizem que não se incomodam com 

o fato de ter a presença de um homossexual na escola “desde que fiquem 

distantes” ou “não me dêem cantadas”.  

- “Eu não sou contra não, mas longe de mim”!. 

- “Também não aceito não. Eu sou muito preconceituoso,parte 

antiga também. Eu não aceito perto de mim”. 

- “Rapaz, eu sei de uma coisa, se você quer ter um amigo 

homossexual, pode ter. Mas não dê abertura não! Não abra não 

porque ele entra mesmo. Eu nunca gostei de ficar perto de 

homossexuais não”. [Grupo focal com alunos, escola prIvada, 

Fortaleza] (ABRAMOVAY, 2004:281)) 

- “Sempre tem [preconceito]. Eu acho que é, tipo assim, como um 

trauma assim, que existe em algumas pessoas: “Ah, eu não gosto 

de negro. Ah, eu não gosto de gay, sabe?” É alguma coisa que 

aconteceu com ele, sabe? Não tem explicação, embora eu não 

goste de nenhum gay e se não chegar perto, mas se chegar 

também, eu fico com raiva, eu não gosto, eu conheço vários 

sapatão, mas eu não gosto, sabe? Se quiser ser, tudo bem, né? 

Mas ele lá e eu aqui, converso numa boa, tenho vários amigos 

assim, só que ele lá e eu aqui. [Grupo focal com alunos, escola 

pública Cuiabá ] (ABRAMOVAY, 2004:283) 

A ótica de que a homossexualidade seja uma “opção” também se faz 

presente no imaginário popular, coletadas nas entrevistas da pesquisa: - “se 

ele(a) quer ser assim” – “cada um escolhe o que quer ser”, como se fosse uma 

condição escolhida, uma vestimenta que se pode vestir ou despir a qualquer 

momento.  

Muitos dos jovens entrevistados têm o entendimento de que a 

homossexualidade é uma doença, por vezes até contagiosa, e que a 
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proximidade poderia oferecer o contágio, justificando assim seus preconceitos 

diante de colegas homossexuais na escola. 

“Tem preconceito porque tem um menino que é meio afeminado. 

Travesti. Muitos jogam ovos nele. Muitos ficam tirando “sarro”. 

Muitos não chegam nem perto dele. Parece que ele tem uma 

doença contagiosa. Eles julgam pela aparência e não conhece 

para saber o que e como ele se sente”. [Grupo focal com alunos, 

escola pública, São Paulo] (ABRAMOVAY, 2004:288) 

 Essa realidade é apontada na tabela 5: 

 
TABELA 5 – Proporção de alunos do ensino fundamental e médio, por sexo, segundo a 
percepção de que a homossexualidade é uma doença e capitais de Unidades da 
Federação – 20001 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi solicitado aos alunos: Marque somente as frases com as quais você concorda. Categoria selecionada: 
Homossexualismo é uma doença. 
(1) Dados expandidos. 
(2) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 
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A pesquisa da Unesco também nos mostra a percepção dos membros 

do corpo técnico pedagógico onde estão incluídos os professores. Percebemos 

que, embora em menor número que os alunos, existe a idéia de que a 

homossexualidade seja doença entre eles, como se pode ver na tabela 6. 

 
 
TABELA 6 – Proporção de membros do corpo técnico-pedagógico, por sexo, segundo a 
percepção de que a homossexualidade é uma doença e capitais de Unidades da 
Federação – 2000 
 

 
 
Fonte: UNESCO, Pesquisa Nacional Violência, Aids e Drogas nas Escolas, 2001. 
Notas: Foi perguntado aos membros do corpo técnico-pedagógico: Entre as frases abaixo, marque somente as que 
você concorda. Categoria selecionada: O homossexualismo é uma doença. 
(1) Foram consideradas apenas as respostas afirmativas. 

 

 Verifica-se, ainda, que os professores reconhecem que existe 

discriminação contra homossexuais, mas que se sentem despreparados para 

trabalhar com a questão e que quando ouvem esse tipo de violência na sala de 

aula, muitas vezes fingem não ouvi-la para não constrangerem ainda mais o 
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agredido ou encaram como brincadeira por não saberem como lidar com tal 

situação. 

 Os professores declaram que embora abordem a questão do 

preconceito pela respeito ao próximo e aos valores humanos, ainda assim 

sentem que é insuficiente para coagir essa prática discriminatória em sala de 

aula. Muitos deles aproximam-se de seus alunos homossexuais para uma 

conversa, mas percebem que, com isso, possam ser alvo de chacotas do grupo 

de alunos também. 

O estigma parece ser o grande vilão que os/as homossexuais carregam 

consigo. Aqueles que deles se aproximam também sofrem discriminação. O 

estudo nos mostra relatos em que professores indicam que têm cuidado nessa 

aproximação, pois senão serão alvo de “piadinhas” e “pichações”. 

- “Tem um aluno aqui, que observei que é homossexual. Já 

conversei com ele e com o amigo. Conversando com os dois, 

tanto ele quanto o colega que não é homossexual, sentem o 

preconceito porque gostam de conversar. Então existe o 

preconceito sim, com relação ao sexo e por estar conversando 

com os dois, vi que alguns alunos olhavam para mim com certa 

surpresa. Quis deixar claro que aquilo é uma opção deles e não 

fará mal a ninguém”. ( Grupo focal com professores, escola 

pública, Teresina ). 

 

Na avaliação da coordenadora-geral de Direitos Humanos do MEC, 

Rosiléa Wille6, “o professor reproduz comportamentos discriminatórios porque 

não foi educado para a diversidade”. Segundo ela, os professores não têm 

ideia do impacto de suas atitudes sobre o estudante. "Se há um menino gay na 

                                                 
6 Entrevista, idem 
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escola e a professora diz para ele não se vestir daquele jeito, não falar daquele 

jeito ou não usar um caderno de florzinha, muitas vezes ela acha que está 

fazendo um bem. E o aluno não se sente respeitado, não se sente 

compreendido", afirma. A coordenadora julga que, além de capacitar quem já 

leciona, é necessário modificar a formação inicial desses profissionais.  

Afirma-se que o trabalho desenvolvido na instituição escolar é 

importante na construção da identidade de crianças e adolescentes. Nesse 

sentido, vale lembrar o que nos traz Rios:  

É no convívio que se estabelece a identidade de cada pessoa, na 

sociedade. Abrigada nos múltiplos papéis que se desempenham 

socialmente, a identidade conjuga as características singulares de 

um indivíduo à circunstância em que ele se encontra. A identidade 

aparece, assim, como algo construído nos limites da existência 

social dos sujeitos. Somos o que somos porque estamos numa 

determinada circunstância. E não podemos deixar de ressaltar 

que essa circunstância se configura de uma determinada maneira 

porque estamos nela, e a construímos de maneira peculiar (RIOS, 

2006a:120-121, grifos da autora). 

A autora faz referência à necessidade de um olhar crítico e atento que 

reconheça no outro um igual, com experiências diferentes, mas um “outro eu”:  

Não posso dizer que sou eu, se não sou reconhecido pelo outro e 

se não o reconheço como alguém como eu. Não alguém idêntico 

a mim – impossível! -, mas alguém diferente e igual. O contrário 

de igual não é diferente – é desigual, e tem uma conotação social 

e política. A afirmação da identidade se dá na possibilidade da 

existência da diferença e na luta pela superação da desigualdade 

(RIOS, 2006a:121, grifos da autora). 

     A escola, como espaço de formação, deve estar atenta para 

isso. Entretanto, nota-se que em muitas delas ainda não são apontadas 

alternativas para que se construa a sexualidade. A homossexualidade é vista 
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como o desvio da norma, como uma experiência de sexualidade que não 

possui aspectos positivos. Sob esta ótica, educa-se a criança para “ser 

normal”, evitando que ela possua contato ou sofra com a descoberta da 

homossexualidade. 

É preciso ressaltar que abordar a sexualidade não quer dizer atribuir 

definir regras para viver a sexualidade e construir as identidades. É necessário 

buscar a construção de novos currículos e conhecimentos que superem o que 

se entende como “normal” e que sinalizem para novas possibilidades, para um 

questionamento daquilo que é tido como inquestionável e que proceda ao 

questionamento da sexualidade e também das identidades de gênero de 

maneira que ampliem os debates sobre os limites impostos e sobre as 

possibilidades vislumbradas por aqueles que se arriscam a ultrapassar 

fronteiras.  

Qualquer trabalho com crianças ou com adolescentes, precisa levar em 

conta as dúvidas por eles levantadas com relação às questões que envolvem a 

sexualidade. Segundo Bueno (2001:66): 

Os temas mais comuns para a adolescência seriam: iniciação 

sexual com parceiro (a primeira relação sexual - aspectos práticos 

e sociais); envolvimento sexual e afetivo com pessoa do mesmo 

sexo; auto-erotismo (masturbação) em meninos e meninas; 

virgindade; sexo seguro (evitando gravidez e DSTs); as 

desigualdades sociais frente aos sexos, discussão de gênero e 

como a sociedade vê homens e mulheres frente à sexualidade; os 

rituais socioculturais na adolescência atual (o ficar). 

Nos PCN afirma-se que é necessário discutir com os alunos a 

discriminação e o preconceito com relação aos homossexuais, apontando os 

direitos de cidadania e ressaltando a importância de valores como o respeito, a 
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solidariedade e a justiça e propondo ações para o combate aos preconceitos, 

envolvendo os alunos em projetos coletivos para a experiência de uma vida 

cidadã na escola e na comunidade.  

Esse trabalho implica uma mudança de postura de educadores que 

buscam compreender a realidade escolar não como algo fragmentado, mas 

tendo como eixos a autonomia da vida diária, a educação da afetividade, as 

formas de convivência e a cooperação, a ajuda, os direitos e os deveres mais 

elementares. 

Pensa-se, assim, que é importante o desenvolvimento de ações nos 

espaços escolares com os professores, pais e alunos, sendo necessário 

intensificar o diálogo bem como a divulgação de conhecimentos sobre 

responsabilidade sexual e ética, não no sentido de ajuizar valores mas sim de 

trocar idéias e experiências cognitivas, psico-emocionais e afetivas. Trata-se, 

então, de refletir sobre alternativas para a realização de um trabalho docente 

que contribua para a construção de uma vida feliz, que é, em última instância, a 

finalidade das relações humanas. 
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Capítulo 4. 

 A CONTRIBUIÇÃO DA ÉTICA NA SUPERAÇÃO DA ATITUDE 
HOMOFÓBICA NA ESCOLA 

 

Um posicionamento ético efetivo por parte dos 
profissionais da educação pressupõe 

necessariamente um caráter inclusivo e, de certo 
modo, incondicional – porque “para todos”. Assim, a 

premissa da inclusão passa a ser a regra “número 
um” do educador cioso de seus deveres tanto 

profissionais quanto sociais. 

Aquino, 2000 

 

Neste capítulo, refletiremos sobre a importância da ética na superação 

da atitude homofóbica na escola. Para tanto será apresentada uma breve 

consideração sobre a  presença da moralidade e da ética na sociedade e na 

escola, analisar-se-á a dimensão ética do trabalho do professor e se buscará 

indicar como o recurso aos princípios éticos na formação de professores e em 

sua prática na escola pode contribuir para a superação de preconceitos e 

discriminações no contexto escolar. 

 

4.1. Moralidade e ética na educação  

Pensar a ética no mundo contemporâneo implica considerar que a 

sociedade é uma construção social coletiva e necessita da participação 

conseqüente dos seus membros. Implica considerar que o mundo, apesar de 

se tornar cada vez mais uma “aldeia global”, continuará a conviver com 

diferentes manifestações culturais e axiológicas. Implica buscar caminhos que 

superem o individualismo exacerbado e coloquem em foco que os seres 
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humanos são os responsáveis pelo seu próprio devir. Tais questões, 

necessariamente, precisam ser refletidas pela educação. 

Há que distinguir, inicialmente, os conceitos de ética e moral. Definimos 

a moral como o conjunto de prescrições que orientam a vida dos indivíduos nas 

sociedades (RIOS, 2006b). Não há sociedade sem moral – todas as 

sociedades criam códigos de conduta para organizar a vida coletiva. Embora 

esses códigos variem bastante, possuem em sua base o ato de atribuir valores 

aos  comportamentos, qualificando o que é justo, o que é certo, o que é errado 

etc. Dessa maneira, sendo a moral uma criação cultural, pode-se ter o mesmo 

número de códigos morais quanto os de sociedades. Marina chama atenção 

para a fala de Geertz: “[...] por derivar de uma mesma natureza os problemas 

são comuns, por proceder de distintas culturas as soluções são diferentes” 

(Geertz , apud MARINA, 2000:23) 

Segundo RIOS (2006b:22), 

é no espaço da moralidade que aprovamos ou reprovamos o 

comportamento dos sujeitos, que o designamos como correto ou 

incorreto. Quando indagamos/; como agir uma mulher? Como agir 

como jovem? Como agir enquanto educador? estamos embutindo 

em nossa pergunta a expressão “corretamente”: como agir 

corretamente como ...? Pois há sempre uma expectativa em 

relação ao desempenho dos papéis, desempenho que se aceita 

ou se rejeita socialmente 

As normas e valores estão presentes nos papéis que desempenhamos 

na sociedade. Cada papel social – pai, aluno, médico, professor etc – deve ser 

desempenhado de acordo com o que a sociedade propõe como correto. Os 

indivíduos são “julgados”, de certa forma, pelos outros e têm seu 

comportamento aprovado ou reprovado, do ponto de vista da moral. 
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A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a moralidade, 

sobre a dimensão moral do comportamento dos seres humanos nas 

sociedades. Cabe a ela, enquanto investigação que se dá no interior da 

filosofia, procurar ver claro, fundo e largo os valores, problematizá-los, buscar 

sua consistência (RIOS, 2006). Enquanto a moral tem origem nos fatos – 

hábitos e costumes – que se tornam normas e se cristalizam em valores, a 

ética segue o caminho inverso: ela parte de princípios, visando a que esses se 

tornem normas e se convertam em fatos. Os princípios da ética são o respeito, 

a justiça, a solidariedade, que têm como base a dignidade humana e como 

horizonte o bem comum.  

A moral possui um caráter conservador, uma vez que está submetida ao 

respeito à tradição, aos hábitos e costumes incorporados como corretos. 

Muitas vezes, a moral vigente é transmitida de forma inconsciente pela 

sociedade e até pela própria educação. Daí a importância de a ética refletir 

sobre a moral vigente analisando quais valores estão a serviço do bem comum 

e quais devem ser transformados. 

Cada sociedade possui seu ethos, ou se compõe de um conjunto de 

ethos, jeito de ser, que conferem um caráter àquela organização social (RIOS, 

2006b) 

Enquanto uma sociedade está fechada em si mesma, predomina uma 

tendência conservadora e assim não se verificam questionamentos, no sentido 

de problematizar os valores. Quando se confronta com outras sociedades e 

outros costumes, é levada a fazer isso, uma vez que se depara com hábitos e 

valores diferentes. 
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Um novo problema aparece naquele momento em que as 

diferentes comunidades humanas se encontram e entram em 

relacionamento umas com as outras. [...] O que vale do ponto de 

vista de uma comunidade não vale do ponto de vista da outra. 

Esta divergência no mundo do querer e fazer não pode ser 

eliminada pelos conceitos; ela tem que ser decidida na base de 

conflitos. Cada círculo singular tem a tendência de se manter e a 

tendência de destruir e reprimir o que se opõe a ele (CASSIRER, 

1997:78). 

Para Cassirer (1997), do mesmo modo que há diferentes 

construções epistemológicas, há também diferentes construções axiológicas. E 

do mesmo modo que cada uma das formas simbólicas julga-se a única 

verdadeira no âmbito do conhecimento, o mesmo se repete no âmbito dos 

valores, desencadeando antinomias na esfera moral. Daí a necessidade de 

uma reflexão ética, que possa apontar caminhos para a coexistência entre as 

diferentes construções valorativas. 

A moral se revela em todas as instituições sociais. Na escola, ela se 

manifesta em todas as relações entre os indivíduos e especialmente nas regras 

que orientam a organização do trabalho e o comportamento das pessoas que 

aí convivem. Se a educação escolar é socialização da cultura, nela se procura 

partilhar, junto aos conhecimentos sistematizados, os valores da sociedade. 

Nas determinações que estão nos regimentos, nos estatutos, encontram-se 

esses  valores e, na verdade, ainda que eles não existam, há um código 

implícito que rege o comportamento das pessoas.  

Na escola, aprende-se a viver, é o que se afirma. Há, nessa afirmação, 

uma referência a um modo de se comportar que vai ao encontro do que se 

espera socialmente. Não é sem razão que entre os objetivos das escolas 

apresenta-se sempre o de “colaborar para a construção de cidadãos críticos, 
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competentes etc”.  Ao longo do tempo, encontraram-se no currículo disciplinas 

que tinham exatamente o propósito de “ensinar os valores”. Lembremo-nos da 

experiência da disciplina Moral e Cívica presente nas escolas brasileiras no 

período da ditadura militar.  

Como vimos, os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem o trabalho 

com temas transversais, no sentido de criar espaço para a reflexão sobre 

questões que dizem respeito à convivência social. A ética é um desses temas e 

é apresentada como um “eixo norteador” da abordagem dos demais. No 

documento, afirma-se que o trabalho com os temas transversais  

requer  uma reflexão ética como eixo norteador, por envolver 

posicionamentos e concepções a respeito (das questões que 

envolvem os temas  transversais) de suas causas e efeitos, de 

sua dimensão histórica e política. [...] Trata-se, portanto, de 

discutir o sentido ético da convivência humana nas suas relações 

com várias dimensões da vida social: o ambiente, a cultura, o 

consumo, a sexualidade, a saúde. (BRASIL, 1998:25). 

Vimos que essa discussão é fundamental no sentido de se afastarem as 

atitudes preconceituosas e as práticas discriminatórias. E é preciso considerar 

que, para realizar esse trabalho com os alunos, espera-se que os professores 

estejam preparados e, mais ainda, que façam, eles mesmos, o exercício da 

reflexão ética.  De acordo com os PCN,  

[...] para que a escola trate questões sociais na perspectiva da 

cidadania coloca-se imediatamente a questão da formação dos 

educadores e de sua condição de cidadãos. Para desenvolver sua 

prática os professores precisam também desenvolver-se como 

profissionais e como sujeitos críticos na realidade em que estão, 

isto é, precisam situar-se como educadores e como cidadãos, e, 
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como tais, participantes do processo de construção da cidadania, 

do reconhecimento de seus direitos e deveres, de valorização 

profissional (BRASIL, 1998:31).  

Somos levados, assim, a voltar nossa atenção para a presença da ética 

na formação e no trabalho dos  professores.  

 

4.2. A dimensão ética do trabalho do professor 

De que tem necessidade um professor para desempenhar de maneira 

competente o seu papel, indo ao encontro das necessidades concretas da 

sociedade e dos educandos? Quais são os conhecimentos que dele se requer 

na sua prática cotidiana?  O que caracteriza o saber do professor? 

Tardif (2002) afirma que  

[...] o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos 

professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua 

história profissional, com as suas relações com os alunos em sala 

de aula e com os outros atores escolares na escola (TARDIF, 

2002:11) 

Isso nos leva a constatar que no saber dos professores articulam-se 

vários saberes. Esses saberes, segundo Tardif (idem:33) “são os saberes 

disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os da ciência da educação e 

da pedagogia) e experienciais”. Tardif se refere a um conjunto de saberes 

adquiridos pelo professor em seus cursos de formação, nas instituições de 

ensino, tanto no âmbito da área específica de conhecimento quanto na área da 

educação; um saber “curricular” que se apresenta sob a forma de programas 

escolares e também saberes que “brotam da experiência e são por ela 

validados” (idem:39) 
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Rios (2006a) faz referência às dimensões que são constituintes da 

competência do professor:  

–  dimensão técnica, que diz respeito à capacidade de lidar com os 

conteúdos – conceitos, comportamentos e atitudes – e à 

habilidade de construí-los e reconstruí-los com os alunos, 

–  dimensão estética, que diz respeito à presença da sensibilidade 

e sua orientação numa perspectiva criadora, 

–  dimensão política, que diz respeito à participação na construção 

coletiva da sociedade e ao exercício de direitos e deveres,  

–  dimensão ética, que diz respeito à  orientação da ação, fundada 

no princípio do respeito e da solidariedade, na direção da 

realização de um bem coletivo. (RIOS, 2006a:108) 

A autora afirma que a dimensão ética é a dimensão fundante da 

competência uma vez que “a técnica, a estética e a política ganharão seu 

significado pleno quando, além de se apoiarem em fundamentos próprios de 

sua natureza, se guiarem por princípios éticos” (idem). 

Pode-se perceber, então, o significado da presença da ética no trabalho 

docente.  Freire (1996) chama atenção para essa presença, quando diz: 

Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado 

para ensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina, não 

posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro 

ensino daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de 

minha atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino 

dos conteúdos, é o meu testemunho ético ao ensiná-los, (...) é a 

minha coerência na classe. A coerência entre o que digo, o que 

escrevo e o que faço” (FREIRE, 1996:116) 

 É essa também a concepção de Meirieu (2006), que afirma: 

[...] Independentemente de ensinarmos francês ou tecnologia, 

culinária ou física, contabilidade ou biologia, eletricidade ou letras 

clássicas, somos antes de tudo portadores dessa exigência de 
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qualidade sem a qual nenhuma de nossas disciplinas e nenhum 

saber humano jamais se constituiriam (MEIRIEU, 2006:55) 

Deve-se levar em consideração, entretanto, as condições que se 

encontram para o trabalho dos professores. Não há trabalho competente que 

não esteja relacionado aos indivíduos com quem se desenvolve esse trabalho 

e às condições do contexto em que se realiza. Assim, as modificações no 

contexto interferem, certamente, nas concepções e nas intervenções práticas 

dos professores. Libâneo observa que  

[...] o mundo contemporâneo – neste momento da história 

denominado ora de sociedade pós-moderna, pós-industrial ou pós 

mercantil, ora de modernidade tardia – está marcado pelos 

avanços na comunicação e na informática e por outras tantas 

transformações tecnológicas e científicas. Essas transformações 

intervêm nas várias esferas da vida social, provocando mudanças 

econômicas, sociais, políticas, culturais, afetando, também, as 

escolas e o exercício profissional da docência (LIBÂNEO, 

1998:15). 

É preciso ter atenção, portanto, para o que se requer do trabalho 

docente, refletindo sobre o que nos diz Arroyo:  

Os significados de nosso ofício estão mudando. Continuamos 

atrás de nossas identidades pessoais e coletivas. Com uma 

novidade: desta vez vemos nossas identidades refletidas no 

espelho da infância, da adolescência e da juventude com que 

lidamos. (ARROYO, 2004:10) 

 

 Diante dessa afirmação, voltamos a considerar a presença da ética no 

trabalho. Ainda que se alterem as condições, as propostas curriculares e os 

sujeitos com que se trabalha, é preciso afirmá-la como um elemento 

fundamental no processo educativo, principalmente para a superação das 

atitudes discriminatórias, que são o objeto de nossa pesquisa.  
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4.3. A reflexão ética como recurso para superação dos preconceitos  

Segundo Freire (1996:42-44): 

A prática docente crítica (...) envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (...)  Na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.  

Assumindo enquanto sujeitos sócio-histórico-culturais o ato da 

postura crítica e da ação pedagógica como instrumento de libertação e 

mudança é que se faz a grande diferença ao lidar com a educação sexual e 

conseqüentemente com a promoção da saúde sexual e reprodutiva. Freire 

(1996) enfatiza:  

A ética de que falo é a que se sabe traída e negada nos 

comportamentos grosseiramente imorais como na perversão 

hipócrita da pureza em puritanismo. A ética de que falo é a que se 

sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de 

gênero, de classe. (...)  Faz parte do pensar certo a rejeição mais 

decidida a qualquer forma ce discriminação. A prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 

substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia.  (FREIRE, 1996: 17; 39-40).  

Tendo clareza dos princípios éticos e assumindo-os em sua ação, o 

professor terá mais possibilidades de lidar com as atitudes discriminatórias e, 

sem dúvida, de alterar seu comportamento quando este também se mostra 

discriminador. Meirieu assinala que essas atitudes podem ser substituídas pelo 

respeito, na medida em que se considera que “a escola é (...) confronto 
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construído com a alteridade. Organização da descoberta de que existe ‘alguma 

coisa’ em outro lugar. Descoberta difícil, tamanha é a propensão de cada um 

reduzir o mundo ao seu universo pessoal” (MEIRIEU, 2006:70). O autor 

ressalta que se deve em levar em consideração que  

[...] a escola pode, ou deve, levar o aluno a realizar descentrações 

sucessivas para que se perceba e se compreenda 

progressivamente como membro de coletivos cada vez mais 

amplos. Ir à escola é livrar-se desse atavismo egocêntrico tão 

arraigado: é passar de seu capricho ou de seu interesse para uma 

decisão elaborada em um pequeno grupo; da consideração da 

vontade de um pequeno grupo para a de uma sala de aula, da 

sala de aula à escola, da escola ao bairro, do bairro à cidade, da 

cidade ao país, do país à humanidade... (MEIRIEU, 2006:75) 

No que diz respeito às questões relacionadas à sexualidade, a 

“descentração”  de que fala Meirieu favorece a atitude respeitosa, a atenção à 

diversidade. Arroyo afirma que  

Uma transformação na direção de uma sociedade mais justa e 

democrática vai depender “da capacidade que tenhamos de 

superar velhas imagens inocentes e idealizadas e da sensibilidade 

que tenhamos para não substituí-las por imagens satanizadas. Da 

capacidade de avançarmos para um conhecimento mais próximo 

e mais profissional das condições reais em que as educandas e 

os educandos têm de viver seus tempos humanos”(ARROYO, 

2004:17). 

Chama atenção para o fato de que  

[...] silenciados e quietos, os corpos dos alunos falam mais alto do 

que em nossos tempos de escola. O que há de diferente é que 

fica cada dia mais difícil silenciar, controlar ou ignorar seus 

corpos. Torna-se urgente escutar suas falas, venham em forma de 

indisciplinas, de desatenção, ou de condutas desviantes, ou 

venham em forma de corpos atentos e disciplinados. Com essas 

falas corpóreas estão obrigando-nos a mirá-los com novos olhares 

e a ter outras posturas perante seus quietos ou irriquietos corpos 
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infantis e até seus explosivos corpos adolescentes e juvenis 

(ARROYO, 2004:123) 

 

Devemos, assim, retomar os princípios éticos, que apontamos acima. 

Rios auxilia-nos na compreensão de seu significado:  

A ética funda-se nos princípios do respeito, da justiça e da 

solidariedade. Todos e cada um deles apontam  para a 

necessidade do reconhecimento do outro.  

(...)Quando deixo de tratar o outro como alter, aquele que me 

constitui, estou considerando-o como alienus, alheio, o que não 

tem a ver comigo. Instala-se, então, (...) uma alienação de caráter 

ético, que significa o não reconhecimento do outro e, portanto, a 

impossibilidade de se instalar o diálogo, a solidariedade, a justiça.  

 Justiça é igualdade na diferença. Somos diferentes, homens e 

mulheres, brancos e negros, adultos e crianças. Mas somos iguais 

em direitos,  iguais no direito de ter direitos,  de criar direitos. 

Somos, portanto, diferentes e iguais. O contrário de igual não é 

diferente. É desigual, e tem uma conotação social e política. A 

afirmação da identidade se dá na possibilidade da existência da 

diferença e na luta pela superação da desigualdade.  

A solidariedade se mostra na atitude generosa de quem leva em 

conta os outros e os respeita em sua alteridade, 

independentemente de castigos ou recompensas. (...) A 

solidariedade implica consideração do humano enquanto humano, 

do “nós” que, na verdade, são muitos “eu”, na sua diferença e na 

igualdade dos direitos. (RIOS, 2006d:83) 

Machado (2000), assumindo uma concepção semelhante, faz referência 

a uma forma de respeito que se traduz na tolerância.  Segundo esse autor, há 

uma idéia comum que a tolerância “(...) funda-se no reconhecimento da 

existência do outro, que, como eu, ocupa um espaço, tem direitos e deveres, 

mas é essencialmente diferente de mim” (MACHADO, 2000:49). Ele alerta para 
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o fato de que tal definição pode levar a armadilhas e confusões em relação aos 

termos “reconhecimento” e “diferente”. Reconhecer o outro não significa 

apenas vê-lo como um não-eu “diferente” em uma relação sujeito-objeto. “Além 

de tomar conhecimento”, diz Machado, “é necessário buscar compreender o 

outro” (idem:50).  

Compreender o outro implica ver o mundo pela perspectiva dele, 

colocar-se em seu lugar e buscar entender como se configuram seus 

horizontes. Daí que é necessário dar mais um passo, isto é, além de 

compreender, respeitar essa diferença de singularidades. Para Machado 

(2000:51), “trata-se de respeitar o outro sem procurar dissolvê-lo em minhas 

análises, situá-lo em meu cenário, traduzi-lo em minha linguagem” (2000:51). 

Isso não significa tolerar tudo. É preciso não tolerar o intolerável, não 

tolerar tudo aquilo que fere a integridade humana, representada em cada ser 

humano. Todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas. O equilíbrio está 

em tolerar a integridade de cada um e não tolerar tudo o que fere essa 

integridade, tudo que é intolerável. Nesse ponto reside a importância da 

educação para os valores no trabalho do professor.  

Respeitar e ensinar a respeitar a diversidade, abrir espaço para a voz de 

todos e para a pluralidade das manifestações é colocar-se a caminho para 

superar as discriminações.  

Manter os alunos silenciados é a negação de uma matriz 

educativa elementar: só há educação humana na comunicação, 

no diálogo, na interação entre humanos. Escola silenciosa é a 

negação da vida e da pedagogia. No silêncio os alunos poderão 

aprender saberes fechados, competências úteis, mas não 

aprenderão a serem humanos. Não aprenderão o domínio das 
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múltiplas linguagens e o talento para o diálogo, a capacidade de 

aprender os significados da cultura. (ARROYO, 2000:165) 

A plena cidadania não é vivenciada se as manifestações da 

sexualidade, em todos os espaços sociais, e especialmente na escola, não 

forem compreendidas e consideradas. 

Coloca-se, assim, o desafio de uma formação de professores que 

contemple os aspectos éticos implicados no trabalho. É no próprio trabalho que 

se dá a formação continuada dos docentes. Os professores não “estão 

formados” quando recebem seus diplomas. Sua formação é contínua e deve 

ser aprimorada para que eles contribuam para o mundo democrático e justo 

que  é necessário para todos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O grau de nosso profissionalismo passa pelo 
conhecimento sistematizado, científico, que tivermos 

dos educandos, de seus processos mentais, sociais e 
culturais, éticos ou estéticos. Se tivéssemos neste 

momento saberes mais sistematizados sobre como se 
processam a socialização e formação das condutas e 

dos valores em cada tempo da vida possivelmente não 
teríamos olhares e posturas tão desencontrados diante 

das ditas condutas divergentes de crianças, 
adolescentes ou jovens de que somos mestres, 

educadores 
 

 ARROYO, 2004 

 

O percurso feito neste trabalho permitiu ampliar o conhecimento sobre o 

problema que nos levou a realizá-lo. Pudemos constatar que, ainda que se 

ampliem os estudos sobre o preconceito e a discriminação contra a 

homossexualidade, esse fenômeno ainda se encontra presente em nossa 

sociedade e no contexto escolar.  Isso nos leva a reconhecer a necessidade 

não só de aprofundamento das investigações, mas de proposição de ações 

que intervenham na mudança do quadro constatado.  

A identificação dos mecanismos de formação dos estigmas e a 

exposição dos sentimentos das pessoas que se sentem diferentes, em virtude 

de seu comportamento sexual, pode ser o início de um debate que contribua 

para essa mudança.  

Os direitos sexuais são, como tem sido afirmado em documentos 

oficiais, um elemento fundamental dos Direitos Humanos. A pesquisa da 

UNESCO que utilizamos como referência revela como a escola tem sido um 

espaço de discriminação. Mas é preciso levar em consideração as 

possibilidades que existem no espaço escolar para a superação dessa 
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discriminação. Para garantir que isso seja efetivado nos diferentes espaços e 

ciclos da educação escolar, a formação inicial e continuada do corpo docente é 

de fundamental importância. 

Assim, é necessária a realização de programas de formação docente 

capazes de preparar os professores e instrumentalizá-los para assumir o papel 

delicado de fornecer e relacionar não apenas informações, mas, também e 

principalmente, de criar na escola um espaço para que os alunos tenham 

possibilidade de desenvolver sua sexualidade, com mais autonomia e menos 

preconceitos. A desconstrução do preconceito envolve ações para a 

transformação na maneira de pensar e de lidar com o modelo de sexualidade 

predominante. 

As propostas curriculares já indicam alternativas de se trabalharem as 

questões relacionadas à sexualidade. Entretanto, grande parte dos  

professores não tem reconhecido que a responsabilidade por esse trabalho não 

cabe apenas a professores de algumas disciplinas, mas a todos.  

Vale recorrer ao que nos apresenta Lorencini Jr. (1997). Ele afirma que 

“a ressignificação da sexualidade só será possível se a própria sala de aula for 

ressignificada, passando a se constituir como um espaço realmente 

democrático, onde as opiniões, incertezas, divergências e diferenças forem 

consideradas, discutidas e, quando possível, superadas.” (LORENCINI Jr., 

1997:93). Indo mais além, nos diz que o trabalho do docente em sala de aula 

pode estimular uma reflexão dos alunos sobre seu comportamento e sobre sua 

atitude em relação ao comportamento dos outros.  Essa atitude crítica, afirma, 

“promove a autonomia pessoal com confiança e auto-estima, qualidades 

fundamentais para traduzir e transformar a decisão em ação. A tomada de 



 

 
 

101

decisão passa por uma dimensão ética: a liberdade de agir para dar sentido à 

sexualidade não pode interferir na liberdade e na ressignificação da 

sexualidade do outro”.  (LORENCINI JR, 1997: 95).  

O contexto político, econômico e social no qual a escola está inserida 

fatalmente influenciará o trabalho que aí se realiza.  É necessário refletir sobre 

essas influências e traçar caminhos para uma educação de boa qualidade, que 

efetivamente colabore na construção da cidadania. Para isso é fundamental a 

reflexão crítica de natureza ética. 

Um espaço fundamental para o desenvolvimento dessa reflexão é a 

construção coletiva do projeto pedagógico da escola. Na discussão sobre os 

objetivos e métodos de trabalho, sobre seus fundamentos, na constante 

avaliação desse trabalho, vai-se criando a oportunidade de um aprimoramento 

da prática docente, da competência de professores e professoras, no sentido 

de se ampliarem as relações dialógicas e emancipatórias.  

Reconhecemos que são muitos os desafios a serem enfrentados pelos 

professores e professores e por todos aqueles que estão envolvidos com o 

trabalho na escola. Mas acreditamos que a ampliação do conhecimento, 

articulada à atenção aos princípios éticos, pode apontar o caminho de 

superação de preconceitos e discriminações, na direção de uma vida mais 

digna. 
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