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“As coisas não mudam se não falarmos sobre elas.” 
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RESUMO 

 

 

Sabe-se que até a metade do século XIX, todos os assuntos relacionados a sexualidade eram 

vítimas de repúdio, repressões, moralismos e disciplinas, com preconceitos rígidos e 

proibições severas. Com o passar dos tempos foi-se notando a necessidade de inserir esta 

temática dentro dos contextos sociais, e exatamente nesta época, que o “ser homem ou ser 

mulher”, passou a ser questionado e direcionado do âmbito biológico para uma construção 

social, que acontece durante todo o decorrer da vida das pessoas. Todas as instituições ligadas 

a vida cotidiana do indivíduo participam ativamente deste processo constitutivo, inclusive o 

contexto escolar, que é o enfoque deste estudo. A sexualidade, no universo escolar, ainda é 

polêmica, considerando a multiplicidade de visões, crenças e valores, dos diversos autores 

(alunos, pais, professores e diretores, entre outros), assim como os tabus e interditos que 

social e historicamente cercam os temas que lhe são relacionados. Diante do exposto, buscou-

se problematizar, se existe preconceito para com as pessoas homoafetivas, a partir da 

percepção dos alunos do ensino médio? Acredita-se que este preconceito possa existir, e que a 

falta de informações sobre o assunto nas salas de aulas, é um dos percussores principais para 

atitudes preconceituosas no ambiente escolar. Falta de informações gera desconhecimento e 

falta de compreensão, posteriormente dando ênfase a construção de pré-julgamentos, 

achismos e preconceitos. O estudo traz como objetivo geral, compreender se existe 

preconceito, para com as pessoas homoafetivas, a partir da percepção dos alunos do ensino 

médio, e como objetivos específicos, conhecer o que os alunos do ensino médio entendem 

sobre a homoafetividade e identificar os fatores sociais que podem influenciar a visão do 

aluno referente a homoafetividade.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com teor descritivo 

e de campo, que fora realizada na Escola Estadual Pedro Álvares Cabral, da cidade de Abadia 

dos Dourados – MG, onde aleatoriamente foram escolhidos 10 alunos de ambos os sexos, do 

3 ano do ensino médio, para responderam a uma entrevista semiestruturada, com 8 (oito) 

perguntas abertas, onde demonstraram as suas opiniões acerca do assunto do estudo em 

questão. Para análise dos dados foi utilizado à técnica de análise de conteúdo, onde os dados 

colhidos foram organizados em categorias, e então atentado as informações que se 

assemelharam e as que se diferenciaram. Identificou-se que o corpo docente da escola, ainda 

encontra dificuldade em trabalhar com a orientação sexual, e que o tema não é abordado na 

escola como deveria, e com isso a falta de informações desses alunos os levam a falta de 

compreensão e posteriormente a disseminação do preconceito. Constatou-se também que além 

da falta de informação a religião, família e os reflexos da sociedade heteronormativa, 

contribuem com a forma desses alunos vivenciarem a homoafetividade dentro do contexto 

escolar. 

 

 

Palavras-chave: Escola. Informação. Homoafetividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O que interessa aos pesquisadores neste estudo, não são os fatores determinantes para 

a prevalência de quaisquer orientação sexual dos participantes da pesquisa, seja ela de caráter 

homoafetivo ou heterossexual. O objetivo principal, tange a investigação da existência ou não, 

do preconceito para com os homoafetivos, por parte dos entrevistados. 

O saber científico do sexo, teve seu surgimento na Civilização Ocidental, justamente 

nos tempos da era Vitoriana, segunda metade do século XIX, época onde todos os assuntos 

relacionados a sexualidade humana passavam por repúdio e repressões, moralismos e 

disciplina, com preconceitos rígidos e proibições severas. Foi um caminho bem longo e árduo, 

até que os assuntos relacionados a temática da sexualidade despertassem interesse e a partir 

disso, uma real necessidade entre a humanidade, para que fossem profundamente pesquisados 

e estudados com maior rigor, para isso, teve que ser necessário que uma calamidade mundial, 

sexualmente transmissível, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), aparecesse 

ameaçando “as conquistas da moderna revolução sexual para chamar a atenção do poder 

público, da academia e de nossa ciência, para a importância de estudarmos o homem sem a 

folha de parreira” (MOTT, 2012, p. 12). 

A jornada que se percorre desde o nascer até o findar de vida, resulta em um caminho 

que vai construindo a identidade, a sua formação é a conjuntura dos conhecimentos 

adquiridos, da convivência com as pessoas, das nossas reações frente a ilimitados fatos que 

acontecem diariamente, e de forma permanente “as marcas da nossa vida inscrevem-se em 

nós, naquilo que somos, nos modos como sentimentos e agimos” (BRANDÃO, 2004, p. 03). 

Pelo motivo da multiplicidade dos saberes, opiniões e a variedade de identidades 

sociais, psicológicas e de gênero na modernidade, fica impossível criar um domínio acerca 

das nossas identidades, pois a todo instante elas passam, por transformações, e a cada passar 

dos tempos, temos que reconhecer que, os hábitos, a maneira de se viver, de ser e estar e de 

agir, se alteram as necessidades de cada época (SILVA, 2000). A sexualidade é um assunto 

bem falado a várias épocas, mesmo assim, permanece sendo um dos fatores mais 

representativos na construção da identidade dos adolescentes, que é expressada por inúmeras 

representações como “a imagem corporal, a descoberta do outro como objeto de amor ou 
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desejo e a própria descoberta de si com os familiares, grupos e profissionais” (ROSA, 

BROERING, 2009, p. 09).  

A identidade particular das pessoas em torno do que venha a ser homem ou ser 

mulher, começou a ser questionada, desde que se tem conhecimento sobre a existência das 

diversidades sexuais na humanidade. A expressão da filósofa Simone de Beauvoir “Ninguém 

nasce mulher: torna-se mulher”, quebrou paradigmas na época, em que ser mulher/homem, 

era apenas uma questão ligada à genética, e que eram definidas pelas diferenças dos órgãos 

genitais de cada indivíduo. Mais tarde com as suas publicações, a filósofa, continuou 

conseguindo despertar reflexões em torno do feminismo, estudos de gênero e sexualidade. O 

ser homem ou ser mulher se estabelecem no contexto social e cultural, sendo assim o gênero e 

a sexualidade, vão se construindo ao decorrer de toda a vida de cada indivíduo e não 

necessariamente somente pela questão biológica (LOURO, 2008, p. 17-23). 

Todas as instituições ligadas à vida cotidiana do indivíduo participam ativamente 

desse processo constitutivo, inclusive o contexto escolar, que é o enfoque desse estudo. O 

espaço escolar “demarca conhecimentos e formas de viver e pensar sobre a sexualidade, já 

que é o lugar por excelência dos jovens estarem juntos, além de ser um espaço integrante e 

integrador da sociedade” (ABRAMOVAY, CASTRO, SILVA, 2004). Estamos vivendo em 

tempos de mudanças em todos os âmbitos que fazem o entorno do nosso cotidiano, novas 

formas de se relacionar, de expressão, de vivenciar, de sentir prazer, de olhar o outro e de 

aceitar o diferente. Todas essas transformações vêm constituindo como novas formas de 

existência para todos e “passaram a intervir em setores que haviam sido, por muito tempo, 

considerados imutáveis, trans históricos e universais”, criando assim, novas formas de 

políticas culturais e de identidades (LOURO, 2008, p. 19). Segundo Abramovay, Castro e 

Silva(2004, p. 33): 

 

A sexualidade, no universo escolar, é tópico polêmico, considerando a 

multiplicidade de visões, crenças e valores dos diversos atores 

(alunos, pais, professores e diretores, entre outros), assim como os 

tabus e interditos que social e historicamente cercam temas que lhe 

são relacionados.  

 

Diante de todas essas questões, problematiza-se: existe preconceito com o 

homoafetivo, entre os alunos do ensino médio? Acredita-se que este preconceito possa existir, 

e que a falta de informações sobre o assunto nas salas de aulas, é um dos percussores 

principais para atitudes preconceituosas no ambiente escolar. Falta de informações gera 
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desconhecimento e falta de compreensão, posteriormente dando ênfase a construção de pré-

julgamentos, achismos e preconceitos.  

A informação é primordial a todas as pessoas, age como fonte de união entre os mais 

diferentes contextos da sociedade, atua nos movimentos de socialização, na similaridade das 

diferenças e direitos e principalmente atua em âmbito educacional, modificando o meio 

cultural e social. A informação é um recurso que reduz as incertezas sobre diferentes assuntos, 

possuindo “um caráter informativo, deve assegurar o entendimento da realidade que cerca o 

cotidiano das pessoas, permitindo o conhecimento e a vivência das mais diversificadas formas 

de existência.” Informações geram conhecimentos, e a partir daí, as pessoas podem perceber, 

opinar e reconhecer sobre os assuntos, pois a falta de informação atua diretamente no 

favorecimento a construção do preconceito, neste caso em estudo, para com as pessoas 

homoafetivas (VIEIRA JUNIOR, 2005, p. 34).  

O interesse pelo tema, tange toda a vida escolar do pesquisador, desde o ensino 

fundamental, médio até o superior, onde foi possível vivenciar o tabu e a resistência que o 

corpo docente e os alunos de uma forma geral, ainda encontram de lidarem com a temática do 

assunto.  

Este trabalho será importante, para levar uma reflexão aos profissionais de 

instituições escolares, que ainda insistem no silenciamento pedagógico, dos temas 

relacionados a sexualidade. Há uma extrema urgência em reconhecer que a violência para 

com as pessoas homoafetivas exista, e ela se manifesta nos vários contextos sociais existentes, 

inclusive no espaço escolar. Este estudo, traz dados, que poderão ajudar esses profissionais a 

visualizarem a extrema necessidade de reformulação dos “currículos escolares enquanto 

estratégias para a transformação social e prática crítica”, pois caso isso não aconteça, 

estaremos contribuindo para a permanência “de uma sociedade que, mesmo diversa, nega a 

multiplicidade cultural e instaura o medo pelo diferente, transformando assim algumas 

expressões de vida em alvos a serem combatidos” (PRADO, RIBEIRO, 2015, p. 149). 
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2REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Percurso histórico da homoafetividade 

 

 

A respeito o termo homossexualidade apresentou diversas alterações no decorrer dos 

tempos, em decorrência de fatores ligados a cultura vigente em cada época. Destaca-se o fato 

de que atualmente, a partir do livro União Homossexual: O Preconceito e a Justiça de Maria 

Berenice Dias, o termo homossexualidade caiu em desuso para o surgimento do termo 

homoafetividade (COSTA, 2011). Segundo Silva (2017, p. 17): 

 

A compreensão da homossexualidade enquanto orientação sexual, pautada 

pela extinção do termo homossexualismo, que além de cair em desuso, 

acabou com a ideia de patologia da inclinação sexual de mesmo do mesmo 

sexo, tanto válida quanto a heterossexualidade, uma variação de inclinação 

sexual. O termo homoafetividade começou a surgir de modo a caracterizar 

os relacionamentos de orientações sexuais voltadas à pessoa de mesmo sexo. 

Podemos diferenciá-los desse modo: a homossexualidade é uma orientação 

sexual, enquanto a homoafetividade, é o exercício dessa orientação, ao 

relacionamento, com ênfase nos aspectos emocionais, entre pessoas do 

mesmo sexo. 

 

Para começar o percurso histórico da homoafetividade, se faz importante destacar, 

que é possível encontrar registros, de relações homoafetivas a milhões de épocas atrás, de 

acordo com Costa (2011) há narrações na bíblia, no livro Gênesis, citando Sodoma e 

Gomorra, civilizações que foram devastadas por Deus, devido as diversas contravenções 

praticadas, incluindo-se a relações sexuais homossexuais. Desde então a sodomia tornou-se 

um comportamento sexualmente perverso. 

Segundo Marques (2014, p. 231), na Grécia, datam-se relações entre pessoas do 

mesmo sexo, sem, contudo estas serem vistas a partir da essência do termo homossexualidade. 

Nesta época os vocábulos heterossexualidade e homossexualidade eram inexistentes. As 

expressões linguísticas que se referiam a relação entre pessoas do mesmo sexo também eram 

utilizadas para relações entre opostos. “A polaridade hetero-homo não se aplicava àquela 

sociedade”. Marques (2014, p. 231) postula que: 
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Com leis, costumes e sistemas de avaliação muito distintos do nosso, a 

sociedade grega nos leva a constatar que a cultura, atrelada às representações 

de sua época, é a grande responsável pelo poder e uso social dado às 

palavras, sempre ligadas aos ideais e aos valores que cada sistema 

estabelece. 

 

Com reconhecimento imperial, o cristianismo tomou posse do conhecimento 

contrastando com a cultura grega. A partir dessa nova vertente a procriação passava a ocupar 

o lugar de supremacia sobre o sexo pelo puro prazer. A divindade ocupava assim o lugar de 

lei, o que acabou promovendo uma lista de pecados “que ia da homossexualidade a todos os 

outros tipos de atos sexuais, desde a masturbação até o adultério”.  Juntamente com o Estado, 

a igreja discriminou práticas e grupos que se opunham as leis divinas e o pecado ganhou o 

status de crime. Para alcançar mais seguidores a igreja utilizou-se da punição divina, expondo 

que práticas e grupos que desviassem da norma eram os responsáveis pelas catástrofes de 

modo geral (MARQUES, 2014, p. 236). 

Tais ideais eclesiásticos monopolizaram a mentalidade popular o que terminou por 

gerar “uma série de reações aos homossexuais cada vez mais violentas, já que a solução 

encontrada era o pronto e severo castigo, de forma exemplar e visível, na tentativa de evitar a 

repetição” (MARQUES, 2014, p. 237). 

O discurso da era imperial perdurou até a época vitoriana, no século XIX, uma vez 

que em decorrência da repressão e da violência vivenciadas naquela época, a mentalidade 

demostrava pouco ou nenhuma alteração. Destaca-se o fato de que no século XIX surge um 

novo discurso, ligado a medicina, no qual “a prática homossexual sofre a proscrição médico-

psiquiátrica, passando a ser enumerada, e os atos próprios deste exercício da sexualidade 

passaram a ser nomeados como doença, ou, pelos populares, sem-vergonhice, a serem 

proscritos” (PEREIRA, 2009, p. 30).  

Unido ao pensamento médico, a prática judiciária, marginaliza o sodomita 

atribuindo-o o status de vagabundo, o que dá elementos assistenciais ao novo discurso 

estigmatizador que surgira. O direito assumiu o lugar anteriormente atribuído a divindade 

(PEREIRA, 2009). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) patologizou a homossexualidade em 1948, 

incluindo-a no Código Internacional de Doenças (CID). Em 1952 foi à vez do Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Distúrbios Mentais (DSM) incluir em suas páginas a 

homossexualidade como desvio sexual. Em 1965, a OMS atualiza o CID, e inclui o 

homossexualismo sob a forma de desvio e transtorno sexual (MARQUES, 2014).  
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Foi a partir de 1973, em decorrência de fortes protestos de ativistas, que a 

homossexualidade foi removida do DSM, o que influenciou outras organizações e 

movimentos pró-direitos das pessoas homoafetivas (MARQUES, 2014). 

Com esta conquista, dos grupos de ativistas, em prol da busca pela igualdade de 

direito e respeito para com as pessoas homoafetivas, que os temas relacionados as 

multiplicidades sexuais começaram a se destacar e tomar visibilidade frente à sociedade. Os 

termos bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade são expressões criadas de 

acordo com o percurso histórico da sociedade.  Segundo Pereira (2009) as multiplicidades de 

narrativas que se encontram na literatura sobre a relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo, 

não devem ser nomeadas a partir do termo homossexual. Pereira (2009, p. 24) destaca que tais 

expressões tem origem a partir do século XIX e “apresenta o tema como uma estratégia 

política de autoafirmação, de visibilidade e que nem sempre produziu os resultados esperados 

de superação da desigualdade”. 

É de grande importância que se compreenda as questões relacionadas à orientação 

sexual. Jesus et al., (2008, p. 36) define como orientação sexual o desejo erótico ou 

sentimento de atração por uma ou várias pessoas sendo que: 

 

Os seres humanos podem legitimamente se interessar sexualmente pelo sexo 

oposto, pelo mesmo sexo ou ainda por ambos os sexos. Serão, 

respectivamente, heterossexuais, homossexuais ou bissexuais. Esse interesse 

pelo/a outro/a pode desencadear afetos (amor, amizade, carinho), mas pode 

limitar-se ao contato corporal. 
 

Para o homoafetivo assumir-se perante a sociedade é de intenso desafio, repleto de 

barreiras e limitações, na medida em que a heterossexualidade foi socialmente erigida como a 

sexualidade incontestável a ser vivenciada (JESUS et al., 2008). 

Hoje em dia, a lei já dá abertura para as pessoas homoafetivas formalizarem os seus 

casamentos e para entrarem com processo de adoção na justiça. Mas com todas essas 

conquistas, infelizmente a homoafetividade ainda é vista por muitos até hoje, como um tabu, e 

é muito visível as atitudes discriminatórias das pessoas em relação as questões ligadas a 

orientação sexual que foge do padrão da heterossexualidade. Tentam a todo instante a 

exclusão da homoafetividade do mundo do Direito “mas imperativa sua inclusão no rol dos 

direitos humanos fundamentais, como expressão de um direito subjetivo que se insere em 

todas as suas categorias, pois ao mesmo tempo é direito individual, social e difuso” (DIAS, 

s/d, p. 03). 

 



16 

 

 

2.2 A educação sexual no Ensino Médio 

 

 

O art. 3°, inciso 1 das Diretrizes Nacionais do Ensino Médio – DCNEM de 01 de 

junho de 1998, escreve que: 

 

Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e 

padronização, estimulando a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade 

pelo inusitado, e a afetividade, bem como facilitar a constituição de 

identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto e o 

imprevisível, acolher e conviver com a diversidade, valorizar a qualidade, a 

delicadeza, a sutileza, as formas lúdicas e alegóricas de conhecer o mundo e 

fazer do lazer, da sexualidade e da imaginação um exercício de liberdade 

responsávelDCNEM (1998, p. 220).  

 

De acordo com os Parâmetro Curriculares Nacionais - PCNEM (2000, p. 81) o 

aprendizado do aluno deve perpassar questões voltadas para as preocupações da vida, uma 

vez que estão relacionadas com as “visões, fantasias e decisões sobre o próprio corpo e saúde, 

base para um desenvolvimento autônomo”, o que inclui aspectos voltados para a sexualidade, 

uso e abuso de drogas, hábitos nutricionais, lazer e atividades.  

Destaca-se a política de igualdade presente nas DCNEM (1998, p. 64) que além de 

postular o desejo pela equidade de acesso aos conteúdos básicos de acessibilidade e consumo 

e educação, ressaltam o “combate a todas as formas de preconceito e discriminação por 

motivo de raça, sexo, religião, cultura, condição econômica, aparência ou condição física”. O 

que permite pensar sobre a importância entre diferentes formas de educação diversificada, 

como a educação sexual no ensino público.   

Segundo Ramiro et al., (2011, p. 12), “a educação sexual é a mais importante forma 

de prevenção de problemas ligados à saúde sexual e reprodutiva dos jovens”.  

Saito e Leal (2000, p. 45) analisam que a proposta pedagógica do ensino entre 

adolescentes deve permitir a entrada cada vez mais abrangente de conteúdos que envolvam a 

reflexão crítica e reflexiva da sexualidade, o que possibilita aos adolescentes não só um 

aprofundamento na teoria como também desmistificar o fato de que a sexualidade abrange 

somente a sexualidade, quando na verdade é uma “parte inerente do processo de 

desenvolvimento da personalidade”.  

As autoras postulam ainda que na educação sexual, é preciso “abandonar critérios 

morais de julgamento substituindo-os por outros de proteção ao indivíduo, sua saúde e projeto 
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de vida” e que é preciso resgatar o indivíduo “enquanto sujeito de suas ações o que favorece o 

desenvolvimento da cidadania e o compromisso consigo mesmo e com o outro” (SAITO, 

LEAL, 2000, p. 46). 

A sexualidade, focada principalmente na questão da orientação sexual e de gênero 

deve ser incluída nos processos curriculares das instituições de ensino, para que os educadores 

e todo o corpo docente, tenham preparo suficiente de criarem mecanismos “de resistência ao 

currículo heteronormativo. A omissão e o silenciamento significam pactuar com a violência 

exercida contra estudantes gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais.” O ambiente 

escolar deve ser uma área “de formação de cidadania e de respeito aos direitos humanos, 

assim os docentes devem ser encorajados a assumir sua responsabilidade no combate a todas 

as formas de preconceitos e discriminação que permeiam o espaço escolar” (DINIS, 2011, p. 

11-12). 

 

 

2.2.1 Diversidade sexual na escola 

 

 

É importante considerar que, segundo Freitas e Dias (2012, p. 103), “desde o 

estabelecimento do processo de socialização da sexualidade, o ser humano tem se deparado 

com inúmeras variações nos padrões de relações sexuais”. Os termos heterossexualidade e 

homoafetividade se tornaram presentes nos debates que envolvem educação, cultura e 

sociedade.  

O tema sexualidade está presente nos distintos meios de comunicação, o que permite 

na atualidade, extirpar discursos estereotipados e opressivos, com denotações errôneas, 

abrindo as portas para um novo ideal de pensamento que permeia a educação de crianças, dos 

pais e de educadores (MILHOMEM, 2012).   

Milhomem (2012 p. 17) postula que “gênero e sexualidade, assim como o corpo, 

parecem simplesmente terem sido colocados no currículo escolar, como uma inscrição para 

determinada anatomia ou em uma interioridade psicológica inata, com uma identidade trazida 

da herança”, ou seja, não há espaços propriamente ditos para abranger outros aspectos das 

múltiplas vivências da identidade de gênero.  

De acordo com a legislação brasileira o Ensino Fundamental é obrigatório, o que 

leva-se a refletir que, especificamente por meio dessa obrigação, que ao menos em algum 

momento de suas vidas, crianças e adolescentes, frequentaram a escola. Isso permite aceitar 
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que existe uma extensa diversidade cultural, sexual, social, étnico-racial na escola. Devido a 

esse fato “pessoas de orientações sexuais e identidades de gênero diversas frequentam a 

escola e devem ter sua sexualidade e suas identidades respeitadas”. Contudo o que se observa 

é que situações que envolvam preconceito estão presentes diariamente nas escolas (BRASIL, 

s/p).  

O que se observa sobre o tema da diversidade sexual nas escolas é o silêncio frente a 

temática que é percebida sobre a ótica de problema que deve ser enfrentado. Os livros 

didáticos não abordam as temáticas relacionadas à homoafetividade, transgeneridade, 

bissexualidade, em sua essência (BRASIL, s/p). Mugrabi (2009, p.116) atenta para o fato de 

que: 

 

Discriminados como marginais, doentes, pecadores e antinaturais as 

pessoas homossexuais, também no interior da escola, um locus de 

formação para a cidadania, sofrem as consequências de uma 

pedagogia marcada pela generificação hierárquica e pelo 

heterossexismo onipresente. 
 

Barros (2015) em uma pesquisa realizada com professores, com o intuito de 

averiguar como os mesmos trabalham o discurso da homossexualidade no discurso escolar, 

constatou que os profissionais apresentaram uma visão simplista quanto à temática abordada, 

escassez de conhecimento científico sobre o assunto e precária ou nenhuma ideia formada 

acerca dessas relações.   

Barros (2015) discute que os padrões heteronormativos ditam a forma de ação no 

ambiente escolar por meio de ações discriminatórias, excludentes e por vezes violentas, o que 

vai contra os princípios da legislação discutida que visa a inclusão e transformação dos 

sujeitos nos âmbitos teóricos, cultural e social. O autor acredita que o ambiente escolar deva 

propiciar a construção da autonomia e criticidade permitindo criar um espaço que frise a 

igualdade de gênero. 

Cunha e Furtado (2016, p. 101) complementam que “somente através da discussão 

objetiva, clara e isenta de preconceitos, é possível tratar a sexualidade de forma ampla, dentro 

do espaço escolar, pois o silêncio fortalece o preconceito e a desinformação”. 

Mesmo com todos os avanços vistos, na forma que a sociedade vem aceitando e 

compreendendo as diversidades sexuais existentes, e todos os progressos na inserção dos 

paradigmas da orientação sexual, na educação escolar, infelizmente as crenças, valores, e os 

estereótipos criados, durante o processo histórico da não heterossexualidade na sociedade, 
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fizeram com que ainda existissem resquícios de concepções errôneas e infundadas sobre a 

compreensão do assunto, contribuindo para a proliferação do preconceito e da não aceitação 

dessa minoria, em vários contextos sociais. As pessoas homossexuais ficam em um nível 

extremo de vulnerabilidade social, devido à discriminação e ao preconceito, justificando 

assim, a real necessidade da contínua capacitação dos educadores para levarem o assunto da 

diversidade sexual de um forma clara, objetiva as salas de aulas. Para que isso aconteça os 

educadores tem o objetivo de “ultrapassar barreiras envoltas em mitos, crenças, informações 

da mídia, valores familiares, discursos e procedimentos pedagógicos, entre outros” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 179). 

 

 

2.2.2 Homofobia na escola 

 

 

“Homofobia define-se como uma manifestação perversa e arbitrária da opressão e 

discriminação de práticas sexuais não heterossexuais ou de expressões de gênero distintas dos 

padrões hegemônicos do masculino e do feminino” (LIONÇO, DINIZ, 2009, p. 52).  

Segundo Borrillo (2009), o termo passou a ser empregado com mais frequência a 

partir de 1971, contudo somente ao final dos anos 1990 é que adentrou os dicionários 

europeus.  

Carvalho (2012, p. 10) lembra que “a homofobia afeta o desenvolvimento saudável 

de todos/as os/as jovens e crianças [...] sendo os seus efeitos nocivos muitas vezes 

subestimados”. 

 

Embora seu primeiro elemento seja a rejeição irracional ou mesmo o ódio 

em relação a gays e lésbicas, a homofobia não pode ser reduzida a isso. 

Assim como a xenofobia, o racismo ou o antissemitismo, ela é uma 

manifestação arbitrária que consiste em qualificar o outro como contrário, 

inferior ou anormal. Devido a sua diferença, esse outro é posto fora do 

universo comum dos humanos (BORRILLO, 2009, p. 15). 

 

Independente da forma como é vista a homoafetividade pela sociedade, cabe ressaltar 

que ela deveria ser considerada tão real quanto à heterossexualidade.  “De fato, ela não é mais 

que a simples manifestação do pluralismo sexual, uma variante constante e regular da 

sexualidade humana” (BORRILLO, 2009, p. 16). 
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É possível observar como a homofobia se reproduz perante a sociedade, por meio de 

“atos violentos de agressão física, restrição de direitos sociais até a imposição da exclusão às 

pessoas cujas práticas sexuais não são heterossexuais” (LIONÇO, DINIZ, 2009, p. 52).  

 

A injúria é uma demonstração presente na homofobia. Ao transformar a 

homoafetividade em termos ofensivos, afrontosos e ultrajantes “a sexualidade abandona de 

ser estritamente matéria da vida privada, tornando-se importante elemento da vida pública, 

qualificador do status social das pessoas” (LIONÇO, DINIZ, 2009, p. 59). 

No ambiente escolar é possível verificar uma percepção acerca da homoafetividade 

provinda de contextos culturais, uma vez que “A homossexualidade é um assunto em que os 

profissionais das instituições escolares e demais integrantes envolvidos no contexto escolar, 

muitas vezes ignoram ou silenciam diante do mesmo” (CUNHA, FURTADO, 2016, p. 102). 

Destaca-se a pesquisa de Abramovay, Castro e Silva (2004) que verificou que a 

homofobia, não é só algo amplamente presente nas escolas, como é vista como um fator 

preponderante na aferição da masculinidade. Além disso, a pesquisa demonstrou que a 

amizade com alunos homossexuais é mal vista por boa parte da amostragem masculina. Para 

mais, os pais dos alunos que responderam à pesquisa demonstraram desgosto em relação aos 

homossexuais. Quanto aos professores que responderam à pesquisa, somente uma pequena 

parcela demonstraram não querer ter alunos homossexuais.  

É importante observar que o discurso bíblico literal provoca a imparcialidade nas 

relações acadêmicas com o alunado. Habowski e Conte (2017, p. 108) apontam que: 

 

Certamente, não são poucos os relatos de preconceitos, violências verbais ou 

físicas ocorridas contra pessoas homossexuais em instituições de ensino. No 

que tange à orientação da pessoa homossexual, em inúmeras ocasiões, 

algumas igrejas cristãs acabam endossando tais atitudes, justificando-as 

pelos princípios bíblicos, já que tomam por base uma leitura literal da Bíblia. 

 

Unido a isso, o legislativo, em decorrência de representantes políticos ligados a 

instituições cristãs, inviabiliza que as minorias homoafetivas possam ter seus direitos 

reconhecidos. “Não se pode negar a influência da religião cristã na formação dos repúdios, no 

que se refere à homossexualidade, de modo especial em relação aos decretos políticos que 

institucionalizam as formas de educação no Brasil” (HABOWSKI, CONTE, 2017, p. 109). 

O preconceito continua sendo reproduzido, na medida em que se poder legislativo 

encontra-se atrelado a princípios religiosos, refletindo e propagando tabus históricos que 
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termina por ser refletido na educação, em decorrência do fato de ainda ser penoso conversar 

sobre a sexualidade com os infantes e adolescentes (HABOWSKI, CONTE, 2017). 

Santos (2012), coloca que, a opinião entre pessoas homoafetivas religiosas acerca do 

discurso bíblico, é diversificada. Muitas das opiniões ressaltam que o pecado seria apenas 

aquilo que poderia prejudicar tanto ao próprio ser quanto a outra pessoa e que a 

homoafetividade não conduziria a tal ato. Além disso, acreditam que este, diferente da forma 

como era visto nos tempos bíblicos, já é um pecado que fora perdoado. 

Segundo Santos (2012), cabe a escola propiciar um ambiente de proteção aos alunos, 

onde os mesmos poderiam ter a liberdade para se expressarem de forma natural, sem a 

angústia de sofrer algum tipo de represália ou atos violentos de outrem. O autor ainda atribui 

um papel fundamental para a construção desse ambiente seguro aos professores e pais. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Compreender se existe preconceito para com as pessoas homoafetivas, a partir da percepção 

de alunos do ensino médio. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Conhecer o que os alunos do ensino médio entendem sobre a homoafetividade; 

 Identificar os fatores sociais que podem influenciar a visão do aluno referente a 

homoafetividade. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

O estudo foi realizado, com base em uma pesquisa de campo, qualitativa e de caráter 

descritivo, dentro de um contexto escolar, com alunos do 3° ano do ensino médio, com a 

finalidade de compreender qual a percepção desses alunos para com as pessoas homoafetivas. 

Na pesquisa de campo o pesquisador está fisicamente presente no local que será o 

estudo, pois é destacada a necessidade do investigador obter um conhecimento claro com o 

contexto pesquisado (GIL, 2002). 

Segundo a perspectiva da pesquisa de campo qualitativa, o explorador, vai a campo 

com o objetivo de entender, o fenômeno que está em análise, a partir da concepção dos 

indivíduos nele inseridos, devendo abranger todas as opiniões consideráveis 

(GODOY,1995a). 

A pesquisa qualitativa parte de situações ou pontos de proveitos vastos, que vão se 

estabelecendo à maneira que a pesquisa vai sendo construída, abrangendo a obtenção de 

informações descritivas sobre indivíduos, localidades e métodos participativos, pela relação 

direta do investigador com a condição pesquisada, buscando entender os acontecimentos, 

conforme a concepção das pessoas participativas do caso que está sendo estudado (GODOY, 

1995b). 

 Sobre seu teor descritivo, nesta abordagem a palavra escrita, tem uma grande 

relevância, “desempenhando um papel fundamental tanto no processo de obtenção dos dados 

quanto na disseminação dos resultados”. Os dados obtidos, virão na “forma de transcrições de 

entrevistas, anotações de campo (...)”. Visando à compreensão ampla do fenômeno que está 

sendo estudado, considera que todos os dados da realidade são importantes e devem ser 

examinados”. As pessoas e o local, que estão dentro de seu contexto devem ser observados de 

um modo holístico (GODOY, 1995b, p. 06). 
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4.2 Local da pesquisa 

 

 

Realizou-se este estudo na cidade de Abadia dos Dourados estado de Minas Gerais, 

situada na região do Alto Paranaíba, no Triângulo Mineiro. Sua população estimada pelo 

IBGE Censo/2014, é de 6.704 (seis mil, e setecentos e quatro) habitantes. Desenvolveu- se a 

pesquisa com alunos do 3 ano do ensino médio da Escola Estadual Pedro Álvares Cabral que 

segundo o Censo/2016, atende os níveis fundamental, médio, supletivo, com 14 salas de aulas 

e com 57 funcionários. A escolha da escola para a realização da entrevista se deu pelo fato, da 

instituição ter aberto às portas com muito empenho e vontade de contribuir para a realização e 

sucesso da pesquisa, além de ter sido a única escola, das que foram procuradas pelo 

pesquisador, a aceitar a realização do estudo em suas dependências com os seus alunos. 

 

4.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Colaboraram com a pesquisa, 10 alunos, de ambos os sexos, do ensino médio, da 

Escola Estadual Pedro Álvares Cabral, que foram convidados aleatoriamente, para a 

realização da entrevista, conforme interesse e disponibilidade. A escolha da amostra se apoia 

no que diz González Rey (2010, p. 110) ao explicar que “não é o tamanho do grupo que 

define os procedimentos de construção do conhecimento, mas sim as exigências da 

informação quanto ao modelo em construção” e finaliza expondo que “é o estudo da 

singularidade que nos permite acompanhar um modelo de valor heurístico para chegar a 

conclusões que estão além do singular” (p.113). A pesquisa foi realizada no mês de setembro 

de 2017, durante o horário de aula normal da instituição, mediante autorização do diretor e 

professores. 

 

4.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

Após a aprovação da escola (ANEXO A), o projeto foi encaminhado para o COEP-

UNICERP, e aprovado (ANEXO B). A coleta de dados para o estudo aconteceu através de 

uma entrevista semiestruturada (APÊNDICE A), elaborada pelo pesquisador, com perguntas 
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abertas que, depois de respondidas, contribuíram para as respostas dos objetivos que foram 

buscados. A entrevista, semiestruturada, conteve 08 (oito) perguntas abertas, onde os 

entrevistados puderam expor os seus pontos de vistas de uma maneira clara e abrangente, 

expondo as suas opiniões de uma forma mais detalhada. Segundo Boni e Quaresma (2005, p. 

75, grifo das autoras): 

 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 

onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 

pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 

mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 

informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 

achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 

adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 

recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema 

ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito utilizado 

quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo assim um 

direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os objetivos 

sejam alcançados. 

 

Foram escolhidos aleatoriamente, de acordo com o interesse e disponibilidade, um 

total de 10 alunos de ambos os sexos, que responderam a entrevista. O pesquisador, fora nas 3 

(três) salas do ensino médio da escola (Sala A, Sala B, Sala C), conversou com os professores 

que estavam ministrando as aulas no momento, e como apenas os alunos da Sala A, não 

estavam fazendo provas e trabalhos no momento da abordagem, somente estes alunos foram 

convidados a participarem. No dia da pesquisa de campo, a Sala A, estava com 35 alunos, 

onde todos foram informados sobre os objetivos da pesquisa e os respectivos procedimentos 

para a realização da entrevista pelo pesquisador. Depois de todos ouvirem as instruções, foi 

lhes perguntado quem eram as 10 pessoas de ambos os sexos que tinham interesse em 

participar do estudo. Organizadamente os interessados demonstraram interesse na 

participação e, individualmente com a autorização do professor, cada aluno se deslocou até a 

biblioteca da escola, onde foi realizada a entrevista. 

Como todos os 10 participantes da pesquisa, eram maiores de idade não fora preciso 

a autorização de seus responsáveis, caso fossem menores, somente mediante a autorização é 

que seria dado prosseguimento as entrevistas. A cada participante, primeiramente, foi 

entregue o Termo de Esclarecimento e o Termo de Consentimento Livre Após Esclarecimento 

(APÊNDICE B), para leitura e assinatura. Participaram da pesquisa 8 (oito) estudantes do 

sexo feminino, e 2 (dois) estudantes do sexo masculino. 
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Todas as entrevistas tiveram seus áudios gravados, onde facilitou a transcrição das 

respostas para o procedimento de análise de dados. 

 

4.5 Procedimento de análise de dados 

 

 

Após a aplicação da entrevista, os dados obtidos foram elaborados e classificados de 

forma sistemática. Os dados foram minuciosamente selecionados e verificados de maneira 

crítica a fim de se evitar informações confusas e incoerentes com a proposta do presente 

trabalho. 

González Rey (2010), ressalta que o pesquisador durante a análise das entrevistas 

realiza a integração das informações de distintas partes das entrevistas, como de distintas 

fontes, que não se restringe às perguntas das entrevistas, possibilitando desenvolver uma 

teorização substancial que norteará a pesquisa. Utiliza-se a interpretação e a construção na 

mesma medida. 

 

4.6 Questões éticas 

 

 

Este projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. 

O mesmo fora submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa do UNICERP 

(COEP/UNICERP) e a coleta de dados foi realizada após aprovação do COEP/UNICERPe 

assinatura do Termo de Consentimento Livre após Esclarecimento, pelos participantes da 

pesquisa. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As informações obtidas pelas entrevistas possibilitaram compreender a problemática 

da pesquisa. É importante destacar que, conforme lembra González Rey (2010), a informação 

que é obtida pela entrevista permite criar estratégias que não visem somente um conjunto 

fragmentado de conteúdo baseado somente nas perguntas da entrevista. O autor postula ainda 

que as informações poderão ser impetradas “mediante certos temas significativos escolhidos 

pelo pesquisador e os quais estão definidos [...] pelas hipóteses que o próprio pesquisador 

realiza a partir de sua leitura inicial dos questionários
1
, assim como pelo modelo teórico que 

orienta sua procura por informações” (GONZALEZ-REY, 2010, p. 191). 

Seguindo essa proposta, além das entrevistas serem transcritas, foi realizada uma 

leitura minuciosa de cada uma o que permitiu que os dados fossem construídos visando 

alcançar os objetivos aos quais almejaram-se no presente trabalho. Os dados foram 

categorizados e dispostos a seguir. As categorias são: 5.1 Perfil sociodemográfico dos 

estudantes, 5.2 O conhecimento acerca da homoafetividade, homossexualidade e homofobia, 

5.3 A escola e a homoafetividade, 5.3.1 Resistência dos educandos quanto ao assunto da 

homoafetividade no ambiente escolar, 5.3.2 Atitudes discriminatórias no ambiente escolar, 5.4 

Fatores sociais que influenciam a visão do aluno referente a homoafetividade. Os 

participantes da pesquisa foram identificados com os nomes fictícios de: A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9 e A10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
O autor utiliza-se do termo “questionário aberto” referindo-se ao termo entrevista. 
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5.1 Perfil sociodemográfico dos estudantes 

 

 

 

Gráfico 1 – Idade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRAF. 1 representa a idade dos estudantes que participaram da entrevista 

semiestruturada. Dos 10 entrevistados, todos já completaram 18 anos de idade, segundo uma 

pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – (FGV), apenas 4,7 em cada dez jovens concluem o 

ensino médio com a idade correta, que seria por volta dos 18 (dezoito) anos de idade 

(CASADO, 2010, s/p). 
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Gráfico 2 –Sexo 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRAF. 2 representa o sexo dos estudantes que participaram da entrevista 

semiestruturada. Dos 10 entrevistados, 80% são do sexo feminino e 20% são do sexo 

masculino, a resistência dos alunos do sexo masculino, a participarem do estudo, pode estar 

ligada aos reflexos que a heteronormalidade traz aos comportamentos sociais dos indivíduos, 

e da sua resistência, principalmente no âmbito que a masculinidade tem referente aos assuntos 

que fogem da padronização que o meio impõe como correto e adequado ao seu gênero 

específico (SILVA, 2000). 

 

Masculino

Feminino
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Gráfico 3 – Religião 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O GRAF. 3 representa a religião a qual os entrevistados são seguidores. Pode ser 

observado que as duas religiões apresentadas, pregam princípios que diminuem ou excluem o 

sujeito homoafetivo, a sociedade, por influência da religiosidade, insiste em rotular, a 

orientação sexual homoafetiva, como desviante e como sendo um pecado, apesar que a 

medicina não a considera mais como sendo uma patologia (LUCENA, GIORGI, 2012). Dos 

10 entrevistados, 80% são católicos e 20% são evangélicos. 

 

 

5.2 Conhecimento acerca da homoafetividade, homossexualidade e homofobia 

 

 

Nesta categoria, a falta de conhecimentos, de acordo com os relatos dos (as) 

participantes sobre o conceito de homoafetividade e homofobia, se caracterizam como um 

fator preocupante e que merece destaque. Nota-se certa dificuldade de organização de ideias 

nas definições dos temas. Segundo (SANTOS, 2012, p. 03): 

 

Na maioria das vezes o preconceito vem exatamente de um conceito mal 

formulado na mente dos indivíduos, sendo apenas reproduções de ideias que 

os acompanham desde o nascimento, prova dessa reprodução, são piadas 

preconceituosas a respeito de homossexuais que atravessam gerações e 
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somente tem sentido para aqueles que estão condicionados por um 

pensamento alienado. 

 

A partir dos resultados desta categoria, vem a reflexão da importância dos temas 

relacionados a sexualidade em geral, serem objetos de discussões, reflexões e ensinos nos 

ambientes escolares no sentido de levar o conhecimento sobre o assunto aos educandos, como 

forma de prevenir quaisquer formas de possíveis preconceitos que possam ser construídos a 

partir da falta de informações. 

 

Homoafetividade, o que é isso? Mas o que é isso? Nunca ouvi falar nessa 

palavra (A10). 

 

Eu não sei o que significa isso, homoafetividade, é um afeto entre as 

pessoas, talvez, como uma trata a outra, talvez não sei (A3). 

 

Para falar a verdade eu nunca tinha ouvido essa palavra (A6). 

 

O desconhecimento dos estudantes sobre o conceito de homoafetividade, pode estar 

ligado ao fato de que o termo foi alcunhado em 2003, por Maria Berenice Dias, o que pode 

ser considerado um termo jovem que precisa ser mais aproveitado. Costa (2011, s/p), ressalta 

que “a homoafetividade é um termo moderno que busca o reconhecimento e a 

descriminalização das relações homossexuais, valorizando então como uma entidade 

familiar”.  

Mas quando troca-se a nomenclatura homo “afetividade” por homo “sexualidade”, 

encontram maior facilidade para discorrer sobre o possível significado da palavra. 

 

Homossexualidade pelo que eu acho são as pessoas do mesmo gênero, fazer 

sexo, é? Eu acho… são as pessoas do mesmo sexo, fazerem sexo, eu acho 

que é isso (A10). 

 

O que eu entendo sobre a homossexualidade é uma opinião que a pessoa, 

opa opinião não, é deixa eu lembrar a palavra, o que a pessoa escolheu para 

ela, talvez a circunstância dela, aí fez com que ela fosse desse jeito, mas eu 

respeito(A3). 

 

[...] já a homossexualidade é tipo uma opção da pessoa, onde várias pessoas 

respeitam, já têm outras que tem certo tipo de preconceito, entendo que é 

isso, uma opção que a pessoa tem da sexualidade dela, tipo ela não escolhe 

ser, mas tem umas pessoas que já nascem com a tendência de ser, mas eu 

entendo que seja isso (A6). 
 

O termo homossexualismo, foi trocado por homossexualidade, pois o prefixo “ismo” 

remetia à doença, visto que a nomenclatura em questão, não é considerada mais uma 
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patologia. Os alunos tiveram uma maior facilidade para buscarem conceitos referentes a 

homossexualidade, pois esta terminologia, já é mais antiga no linguajar social, mas ainda as 

pessoas que se enquadram neste grupo, são vistas pela norma social, como seres bizarros e 

estranhos, assim como o papel de marginais e excêntricos, atribuindo-os uma característica 

sempre relacionada à promiscuidade. Nos dicionário observa-se que o termo homossexual é 

sinônimo de termos pejorativos como, por exemplo, bicha, gay, sodomita, pedofilia, inversão, 

entre outros (BORRILLO, 2009). Isso permite pensar sobre a dificuldade de entendimento 

dos entrevistados sobre o tema e das informações errôneas que os meios de informações 

existentes transmitem a toda a sociedade. 

Nota-se também que alguns participantes, apresentam desconhecimento em relação 

ao conceito de homofobia.  

 

É o medo, de conversar com as outras pessoas, assim, ressentimento, talvez 

não sei, ter receio de conversar com as outras pessoas, medo do que elas vão 

falar pra elas, acho que é isso (A3).  

 

Pelo que eu entendo por homofobia, é não respeitar a religião dos outros, 

mas eu acho que cada um tem que ter a sua religião, sinceramente eu não sou 

muito assim.… mas eu acho que cada um tem que ter uma crença, 

cristianismo... eu acho que uma pessoa ateu não tem muito assim....um 

objetivo na vida, ela não tem um domínio, ela vive por viver ali...homofobia 

é respeitar a própria religião…eu confundo esses trem de homofobia, 

xenofobia (A10). 

 

[...] por exemplo homofobia, para mim é uma coisa que eu não tenho assim 

conhecimento, é o que eu acho, o que eu escuto os outros falarem, que eu 

entendo que possa ser, agora te falar o que eu sei de homofobia, eu não sei 

(A2). 

 

É homofobia para mim é. Deixa eu pensar como eu vou te falar…não sei 

nem como te falar, é uma coisa normal para mim, super natural (A9). 

 

Nota-se, que a conceituação do termo homofobia, é desconhecida, mal compreendida 

e aplicada de forma incorreta, com isso pode propiciar “distorções do seu significado, assim 

como, a negligência ou omissão por parte de quem escuta brincadeiras de cunho 

desmoralizante para com aqueles que apresentam caraterísticas diferentes do modelo de 

heteronormatividade” (SOUZA, QUEIROGA, TEMÓTEO, 2017, p. 415). 

Mesmo que os entrevistados tenham pouco ou nenhum conhecimento referente a 

homofobia, conforme lembra Junqueira (2010, p. 214) “tratamentos preconceituosos, medidas 

discriminatórias, ofensas, constrangimentos, ameaças e agressões físicas ou verbais são 

constantes na vida escolar das pessoas que de algum modo são identificadas como LGBT”. 
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É nesse cenário que Junqueira (2010) pontua que deveria emergir questionamentos 

referentes à práxis pedagógica, uma vez que é preciso desmistificar conceitos 

heteronormativos de educação curricular e acadêmicas. 

Junqueira (2010, p. 227), destaca que “na escola, antes mesmo de falarmos em 

respeito às diferenças, poderíamos questionar os processos sociocurriculares por meio dos 

quais elas são produzidas, nomeadas, desvalorizadas e marginalizadas”. 

 

Nota-se que todo o percurso histórico que a homoafetividade teve, chegando a ser 

considerada uma patologia passível de tratamento, reflete até hoje na forma com que os 

estudantes compreendem o assunto. Pelas falas dos mesmos, foi possível perceber que ainda 

desconhecem a despatologização da homoafetividade. 

O desconhecimento e falta de informações que as pessoas ainda têm sobre o processo 

de despatologização da homoafetividade, gera incompreensão sobre o assunto, levando os 

ainda a atribuírem como doença, fato que pode operar como eixo excludente da pessoa 

enquanto sujeito que dessa forma se constitui.   

 

A pessoa nasce daquele jeito, mas talvez se ela procurasse um tratamento ela 

poderia mudar ne? [...] depende da escolha dela, do jeito que ela quer ser 

(A3). 

 

Quando falamos, falamos que não é normal, mas se foi a pessoa que 

escolheu ser daquele jeito, também é doença, nasce com mais hormônio 

masculino ou feminino, só isso mesmo. É uma doença, pois tem pessoas que 

nascem, com hormônio mais feminino, só isso mesmo. Eu acho que pode ser 

uma doença, tipo a pessoa tem mais hormônio a mais do que deveria ter. Iria 

tentar ajudar a pessoa, tipo se ela falasse: “não quero ser essa pessoa mas não 

consigo”, eu acharia esse tratamento em um psicólogo, a pessoa que cuida 

mais dessa área é o psicólogo, de conversar né? (A9). 

 

Foi a partir da metade do século XX, precisamente em 1952, que a 

homossexualidade sofreu com sua imposição enquanto doença no DSM, manual que traz 

diagnósticos de patologias mentais. Somente 21 anos depois que o manual, sofrendo duras 

críticas de grupos militantes, passou por uma atualização que culminou na remoção da 

homossexualidade do mesmo (MARQUES, 2014). 

Sposito (2015, p. 54), defende que “as pessoas homossexuais sofreram, nesse 

processo de patologização, uma dupla consequência: a vulnerabilidade social e o restrito 

acesso aos direitos humanos, em geral, e outros, em particular”. Uma estigmatização que 

perdura com o passar dos anos. 
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Pela falta de informações e com base em anos de patologização da 

homossexualidade, o termo acabou por ser atribuído ao status de doença por aqueles que não 

reconhecem a retirada do termo de importantes manuais de classificação de doenças como o 

CID e o DSM.  Borrillo (2009, p. 16), pontua que “como um atributo da personalidade, a 

homossexualidade deve permanecer fora do interesse interventor das instituições [...]” uma 

vez que “ela deve ser considerada um dado não pertinente na construção política do cidadão e 

na qualificação do sujeito de direitos”. 

Sposito (2015, p. 61), pontua que existem duas linhas que conduzem a 

homossexualidade. Uma delas visa a “despatologização identitária” enquanto a outra impetra 

“a patologização conservadora/religiosa”. Ambas se expandem ou recuam com base nos 

recursos e mecanismos debatidos e difundidos, adentrando com diferentes intensidades na 

dialética aceita socialmente. 

 

No decorrer das respostas dos (as) participantes, durante a entrevista, podemos 

perceber, que a maioria traz em trechos de seus argumentos, o termo “opção” para embasar as 

suas opiniões mediante os fatos, levando ao entender que as pessoas homoafetivas fazem uma 

escolha sexual em suas vidas. Sabemos que o termo opção sexual não é mais usado, 

estabelecendo a nomenclatura orientação sexual para todas as diversidades sexuais existentes, 

sendo o termo mais apropriado para tal conceituação. 

 

Cada um tem a sua escolha própria, talvez tem que acolher e abraçar, amar a 

todos, independente, da sua opção sexual (A5). 

 

Eu entendo que não é uma opção natural, minha opinião, a pessoa escolheu 

ser aquela pessoa, vão julgar esta pessoa por ser, eu não julgaria, eu não 

falaria para a pessoa: “como você tem coragem de fazer isso”, a vida é dela e 

ela faz o que ela quiser (A9). 

 

Segundo Oliveira Junior e Maio (2013, p. 05) “tanto pesquisadores/as como os 

próprios Movimentos LGBTQIA acreditam que seja contraproducente pensar a opção sexual 

como sendo algo legítimo” o que torna a orientação sexual a terminologia que permite 

compreender e caracterizar as manifestações da sexualidade. 

A utilização da expressão orientação sexual surge a partir da necessidade de se criar 

terminologias que respeitassem e a homossexualidade e permitissem a militância de grupos 

que lutam pela reconhecimento provocando a queda de uma multiplicidade de termos de 

alcunha pejorativa como, por exemplo, “preferências, escolhas, eleições, opções”. Tais 
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alcunhas pejorativas “desordenam e desestabilizam o que parece ser estabilidade, unidade, 

homogeneidade” (OLIVEIRA JUNIOR, MAIO, 2013, p. 08-09). 

 

 

5.3 A escola e a homoafetividade  

 

 

Nesta categoria é possível observar, o despreparo que o corpo docente ainda encontra 

em levar o tema da homoafetividade para dentro da escola. Os alunos trouxeram, através de 

algumas falas que os educadores ainda tratam o assunto como um tabu, e quando propõem a 

falarem sobre a temática, colocam superficialidade e limitação nas suas didáticas, deixando os 

alunos sem as necessárias fontes de conhecimentos e esclarecimentos acerca de suas dúvidas e 

questionamentos. Nota-se também que alguns alunos ainda encontram, resistência sobre o 

tema, e através de relatos dos participantes foi possível verificar que existem situações de 

discriminações no ambiente escolar para com as pessoas homoafetivas. 

 

Os professores não falam e não discutem dentro da sala sobre o tema, 

que eu me lembre não tem aquela conversa, mais aberta, muitos não 

comentam. Eu acho que é um tabu ainda (A1). 

 

Aqui, dentro da escola, sinceramente, eles nem tocam no assunto, é 

raro, só quando acontece alguma coisa de um preconceito, de alguém 

estar falando de alguém, que tem alguma relação, só se for assim o 

caso, falar assim, há vamos abordar o assunto, para poder falar assim 

para os alunos entenderem, sobre o assunto, eles não falam. Só quando 

acontece realmente, um fato, quando está falando de alguém da 

cidade, aí eles falam. Eu sinto falta, pois tem muita coisa, assim, que 

eu não entendo (A2). 

 

Olha eu acho que os professores tratam o assunto sim, mas que 

antigamente, mas eu ainda acho que tem muito tabu sobre o assunto, 

as pessoas não entendem muito bem o que é, muito preconceito, 

muitas piadinhas sem graça, muitas vezes, e tipo as pessoas, até 

mesmo professores, eles falam que não tem preconceito, que não sei 

mais o que, mas sempre surge alguma piadinha que induz na piada 

racista né, quanto a homoafetividade, tem isso bastante, tipo um tabu 

velado, preconceito velado entende? (A7). 

 

Na escola nunca falou sobre isso, pois é um assunto polêmico, pelo 

menos na minha sala nunca ninguém falou não (A6). 
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Alguns professores mesmo tem preconceito, não pelo jeito de tratar 

sabe? Mas no jeito de olhar assim. Nunca presenciei eles falando 

desse assunto homoafetividade não, já fizemos redação sobre, mas os 

professores nunca dão opinião e nunca falam sobre homofobia é 

errado sabe? Só falam assim os conceitos da redação mesmo que você 

podia propor, mas como se fosse um esquema sabe? Não mostram 

opinião nenhuma (A8). 

 

Barreto e Araújo (2016, p. 158), acreditam que “professores e professoras que 

aceitam discutir mais do que apenas o sistema reprodutor nem sempre têm informações de 

como agir frente a temas polêmicos, como abuso sexual, masturbação e homossexualidade”. 

É alarmante pensar no fato de que os próprios professores podem ser os reprodutores 

de concepções preconceituosas, como pode ser observado na pesquisa de Abramovay, Castro 

e Silva (2004), que verificou o fato de que, além de não se trabalhar sobre as diversidades de 

gênero na escola, ainda alunos, pais e professores corroboram com as violências provindas da 

homofobia. 

Em uma pesquisa recente, foi possível constatar que há no âmbito escolar, a busca 

pelo ser ideal, com práticas que excluem o diferente atribuindo-o a posição de “inferior”, 

“pecador”, “doente” e “pevertido”. Isso impede que a maneira de ser do indivíduo como sua 

sexualidade e seu corpo sejam vivenciados de maneira natural. A mesma pesquisa ainda 

observou a falta de debates no meio acadêmico referentes a diversidade sexual, limitando-se 

assim a práxis pedagógica (COSTA et al., 2014). Dentro das salas de aulas, os professores 

costumam emitirem, achismos e opiniões sobre várias questões que envolvem a orientação 

sexual, sem terem noção que tais comentários, “estão ensinando ou reproduzindo ideologias” 

(ABRAMOVAY, CASTRO, SILVA, 2004, p. 39).  

Os educadores “não devem transmitir seus próprios valores e opiniões como verdade 

absoluta. Sabemos que é impossível ficar totalmente isentos de opinar, mas é importante que 

as questões sejam lançadas, refletidas e discutidas” (CORREIA, 2008, p. 16). 

A homofobia dentro do ambiente escolar atinge altos índices, e a escola é uma das 

grandes responsáveis por tais estimativas, nota-se que há um grande distanciamento entre a 

teoria e a prática. Observa-se que as escolas não estão preocupadas em adotar os PCN´s, 

enfatizando cada vez mais dentro de suas metodologias conceitos machistas e dominantes, 

tem-se a impressão que tratar o assunto das diversidades sexuais na escola, ainda é uma tarefa 

complicada e que não se constitui como um meio pedagógico. A resistência de todo o corpo 

docente das escolas em levar o assunto a campo se difunde com a falta de preparação dos 

mesmos, levando-os a não saberem e em muitas ocasiões não perceberem como ter iniciativas 
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em situações de preconceitos dentro das salas de aulas. Ainda costumam abordarem a 

sexualidade apenas em disciplinas como biologia e ciência, não tendo o cuidado em 

trabalharem a sexualidade em todas as complexidades e dimensões que o tema pode abranger, 

trazendo novamente com essas atitudes uma sexualidade cheia de normas, autenticando-a 

como um padrão correto, único e possível a ser seguido (BARDUNI FILHO, SOUZA, 2008). 

O material didático que vem do Governo Federal, insiste em manter em suas 

ilustrações “a imagem da família patriarcal (pai, mãe, e filhos), o que acaba por entrar em 

conflito com qualquer tentativa de rompimento com esse fetiche” (BARDUNI FILHO, 

SOUZA, 2008, p. 8).  

 

 

5.3.1 Resistência dos educandos quanto ao assunto da homoafetividade no ambiente 

escolar 

 

 

É perceptível pela fala de alguns participantes da pesquisa, uma certa resistência 

quanto ao assunto da homoafetividade, apesar da maioria dos entrevistados sentirem falta da 

abordagem do assunto nas salas de aula por parte dos educadores, alguns insistem em 

enfatizar que não sentem falta da temática nas aulas, chegando ao ponto de até sentirem 

intimidados e constrangidos com o assunto.  

 

Os professores só falam quando tocam em um texto, mas é muito raro assim, 

mas eu não sinto falta deles falarem sobre esse assunto não, para mim tanto 

faz, falar ou não, eu me sinto incomodada com este assunto (A9). 

 

Não sinto falta dos professores falarem sobre esse assunto, porque acho que 

quando se tivesse eu acho, seria, iria gerar muitas polêmicas por ter muitas 

opiniões diferentes, aí poderia até gerar brigas ne, eu acho que falta assim 

acho que não, acho que é um assunto desnecessário também para ser falado 

em sala de aula (A6). 

 

Não eu não teria, mais vontade de conhecer sobre o assunto, saber sobre isso 

não gostaria (A2). 

 

Os adolescentes estão em um processo de construção de suas identidades, fase em 

que surge diversas indagações sobre as suas vidas, e é exatamente na escola, o ambiente 

primordial para essa construção, pois eles passam a maior parte de seus dias no ambiente 

escolar. Tanto os educandos quanto os educadores e todo o corpo docente dos ambientes 
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educacionais devem se conscientizar da importância de se falar nos assuntos relacionados a 

sexualidade e da expressividade da mesma (CUNHA, 2014).  

A educação sexual deve vir sempre com uma atenção inclusiva, propositiva, crítica e 

múltipla. Isso impulsiona os adolescentes a terem uma concepção favorável da sexualidade, 

construindo um desejo de se expressarem em seus convívios interpessoais, gerando assim 

uma conduta comprometida e crítica com a ruptura do patriarcado e suas configurações de 

opressões, assim desencadeando a autonomia desses jovens, a fim de torná-los autores de suas 

próprias reflexões acerca das decisões relacionadas aos aspectos da vida sexual reprodutiva, 

amorosa e sexual (CUNHA, 2014).  

Os educadores devem incentivar esses adolescentes que ainda tem desinteresse 

quanto ao assunto da homoafetividade nas aulas, a deixarem a resistência de lado, e 

começarem a terem interesse em conhecer sobre o assunto, visto que, diálogos enfatizam e 

concluem “o uso da informação como forma de combate à violência, violência que 

geralmente obriga muitas vezes as pessoas de orientação sexual diferente da 

heterossexualidade, viver com uma certa vida dupla”; desmistificar e compreender os 

homossexuais, “possibilita contribuir para a construção da cidadania, do respeito e da 

tolerância para com a diferença” (VIEIRA JUNIOR, 2008, p. 10).  

Em muitas ocasiões a falta de informação, ou a transmissão da mesma sem uma base 

científica, fundamentada em achismos e opiniões infundadas, dentro do ambiente escolar, 

contribui para o uso de estereótipos, que são transmitidos sem um questionamento crítico, e 

que nos induz “a assumir certos valores, atitudes e comportamentos que desvalorizam e 

discriminam os que consideramos diferentes de nós. Estas ideias nos são postas como 

verdades que sempre existiram e continuaram a existir de forma rígida e sem mudanças” 

(VIEIRA JUNIOR, 2008, p. 26). 

 

 

5.3.2 Atitudes discriminatórias no ambiente escolar 

 

 

É possível notar pelos relatos, que muitos estudantes homoafetivos, são vítimas de 

exclusões, isolamentos e situações constrangedoras no ambiente escolar, todas essas atitudes 

originárias dos preconceitos vindos dos alunos referentes as suas indignações quanto as suas 

orientações sexuais.  



39 

 

O fato de alguns adolescentes fugirem do padrão heterossexual nas escolas, podem 

levá-los a situações de intolerância dos demais atores da escola, com exclusões, humilhações, 

intimidações, agressões físicas e verbais, tudo em torno do preconceito para com a sua 

orientação sexual. Por isso muitas vezes os homoafetivos se isolam, deixam de ir para as 

escolas, e ficam traumatizados com a toda a situação decorrente da homofobia que sofrem 

diariamente no ambiente escolar.  

 

Eu já vi pessoas ficarem sozinhas por não terem quem quisesse ficar perto, 

eu já vi um menino ficar sozinho, mas eu me aproximei dele, fiquei perto 

dele, as pessoas passavam perto dele e coretavam ele, pessoas que nem eram 

amigos nem da sala dele, e passavam e mexiam com ele. Tratar isto desde 

cedo, colocar estampado, vai ajudar a mudar os pensamentos das pessoas, 

isso não tem que ser um tabu, não tem que ser uma coisa pra se enfrentar, é 

direito de escolhas, tem que ser trabalhado a começar pelos professores e 

pela escola (A8). 

 

Tem outras pessoas que infelizmente tem preconceito, discrimina, tem gente 

que faz até chacota ne, isso eu já acho super errado fazer né(A6). 

 

De início acho que eu iria sentir um pouquinho de nojo, mais ou menos, eu 

iria sentir um pouco de nojo, mas poderia até cortar um pouquinho a volta 

mas, eu acho que iria ser isso de início nojo, porque todo jeito eu iria 

respeitar a pessoa, mas eu acho que a palavra mais que definiria iria ser o 

nojo (A6). 

 

Sabe bulling, eu vejo praticamente todo dia, as vezes as pessoas não 

percebem, [...] aluno, assim eles nem percebem, mas eles discriminam, aí 

tem aquele coreto, eu acho que é desconfortante para a pessoa, a pessoa não 

merece passar por aquilo (A8). 

 

Dentro da escola tem pessoas que tem preconceito, outras não. O jeito da 

pessoa olhar para aquele casal, o jeito dela olhar para algum amigo e falar: 

“nossa olha lá...”, não tem respeito, não tem ética, falam na cara da pessoa 

(A9). 

 

Na minha sala mesmo, tem pessoas que não se assumem, mas todo mundo 

fala que é pelo jeito, pra ele mesmo muitas vezes tem uma brincadeirinha, 

falam:” mulherzinha, essas coisas”, tem muito preconceito (A10). 

 

Segundo Couto (2012, p. 05): 

 

A homofobia não está nos espaços escolares como intrusa, e sim por 

encontrar ali um local privilegiado para seu cultivo e reprodução. O olhar 

distorcido, discriminador e preconceituoso faz parte das representações sobre 

a homossexualidade que circulam e são alimentados na escola. Expressos em 

forma de piadas, acosso, assédio, brincadeiras, grosserias, apelidos, 

palavrões, ameaças, exclusão, agressões físicas e verbais, constrangimentos, 

humilhações, ofensas, entre tantas outras maneiras de insultar, fazem parte 
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do cotidiano em praticamente todas as fases da vida daqueles/as que são 

identificados como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, ou seja, 

todas as pessoas não vistas ou representadas como heterossexuais. São 

pessoas que vivenciam a pedagogia onde o insulto é a lição forçosamente 

recebida traduzida em piadas, jogos, apelidos, insinuações, expressões 

desqualificantes, etc. 
 

“A homofobia produz efeitos bastante negativos nas pessoas que são submetidas a 

tais situações de exclusão e agressões verbais”, esses momentos de discriminações, vindos 

dos colegas, “faz com que aqueles que sofrem se isolem cada vez mais das atividades 

escolares, podendo levá-los até a desistência” (BARBOZA, SANTOS, 2006,p. 05).  

Os jovens que sofrem grandes discriminações em suas vidas por parte da família, 

amigos e nas escolas, desenvolvem diversos problemas psicológicos, e posteriormente o 

trauma fica presente em suas vidas, com isso tem dificuldade de encarar a sociedade por conta 

da sua orientação sexual. Esta situação é de extrema preocupação, pois esses jovens acabam 

optando por atitudes fatais e trágicas em suas vidas, pois a partir do momento que são 

renegados pelos seus pais e amigos e por pessoas de seus contextos sociais, eles acabam se 

isolando, e em uma grande proporcionalidade dos casos, cometendo até suicídio e diversos 

atentados contra a suas próprias vidas, pois essa seria a única e última maneira de  

“conseguirem libertar do peso da sua diferença sexual e social” (DEMÉTRIO, 2004, p. 07). 

 

 

5.4 Fatores sociais que influenciam a visão do aluno referente a homoafetividade 

 

 

Com base nas afirmativas dos participantes da pesquisa, é possível levantar de 

acordo com as suas falas, outros fatores sociais, além dos categorizados acima, que refletem 

diretamente nos seus modos de pensarem e agirem para com as pessoas homoafetivas. Esses 

fatores podem ser divididos em: crenças religiosas, a relação da família com a 

homoafetividade, sociedade heteronormativa. 

Como pode ser observado os dois principais grupos religiosos do mundo, Igreja 

Católica e Evangélica, não atribuem a homoafetividade ao status de normalidade. Tal 

princípio pode ser verificado nas falas a seguir: 

 

Então minha família é evangélica e bem religiosa, assim, então, a gente 

segue tudo que está na bíblia, então é igual o que eu falei, a gente não 

concorda do jeito que a pessoa escolheu ser. Me dá um pouco repugnância, 
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eu acho eles um pouco anormal, porque a gente foi criado homem e mulher 

né? Aí o homem casar com homem e tal, aí eu acho um pouco estranho, mas 

aí eu não fecho a cara e nem nada não, só viro a cara para eu não ficar 

vendo, para eu não sentir repugnância, mas prefiro nem ver, se for para mim 

escolher eu preferiria nem ver (A3).  

 

A religião também, pois quase todas as religiões são contra a 

homoafetividade, influencia sim. Tipo o fanatismo religioso, de muitas 

pessoas (A7).  

 

Religião também, eu mesmo sou católica, e a minha igreja não é de aceitar 

muito esse tipo de coisa, pra você ver que aqui ainda não tem o casamento 

de gênero ainda, e seria uma forma de diminuir o preconceito (A10). 
 

É perceptível os pensamentos perpetrados por crenças religiosas em relação à 

homoafetividade. Segundo dados apontados pela revista Superinteressante referenciados pela 

Pew Research Forum on Religion&Public Life e The Association of Religion Data Archives, 

em 2016 o cristianismo teria aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos, seguido do islamismo 

com 1,6 bilhão de adeptos. Alguns exemplos de religiões que não veem a homoafetividade 

como uma orientação sexual dentro dos padrões ideais e normais aos seres humanos, vão 

desde os países de origem mulçumana, que são os mais punem severamente a 

homossexualidade, com prisões perpétuas, condenações à morte, além de estarem sujeitos a 

amputações e apedrejamento (BOMFIM, 2011).  

Mesquita e Perucchi (2016, p. 108) trazem que na religião católica, os homossexuais 

podem ter uma vida que preze pelos princípios cristãos desde que eles façam a opção pelo 

celibato e a castidade. Já para as igrejas evangélicas tradicionais, a homoafetividade 

permanece atrelada ao pecado. “A gênese da homossexualidade estaria atrelada a problemas 

psíquicos, devido à não aceitação da sexualidade biológica, entendida como dada por Deus e 

natural.” Enquanto que as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais demonizam a 

homoafetividade.  

Pode-se perceber que a família é outro fator, que influencia diretamente a visão dos 

alunos, em relação a homoafetividade, pois segundo Silva et al., (2015), existe uma 

dificuldade entres as famílias de aceitar a homossexualidade, uma vez que as mesmas estão 

inseridas em uma contexto imergido em crenças, tabus e construções socialmente aceitas 

como naturais, o que permite refletir sobre como o preconceito pode se originar. Os 

entrevistados demonstraram estar atrelados à famílias com opiniões negativas em relação a 

pessoa homoafetiva. 
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Para minha mãe e meu pai é um tabu, a minha mãe as vezes ela fala comigo, 

aí fulano, eu vi fulano com tal pessoa, não sei o que, tão bonita e fazendo 

isso, eu nem respondo sabe? Mas na minha família eu vejo que ainda é um 

tabu, e tem caso na família sabe? Na minha família tem muito preconceito 

(A8). 

 

Nossa senhora, na minha família tem preconceito horrores, não tem esse 

assunto, porque não falam, tipo porque nem eu nem meu irmão não comenta, 

minha mãe geralmente comenta criticando, meu pai é mais levado pela 

minha mãe, os dois são preconceituosos, mais minha mãe é mais. Aí tipo eu 

não sei como eu e meu irmão não saímos com preconceito, acho que ela 

tinha até medo de nós acabar sendo, mas ela tem muito preconceito, tanto na 

parte religiosa, como na parte sexual, meu irmão mesmo, tem muitos amigos 

e eles brincam de abraçar, tipo coisas normais de adolescentes, gostam como 

amigos mesmos, não como gosto sexual, carinho afeto, quando ela vê isso 

ela dana, ela briga (A10). 

 

O meu pai é machista mesmo, não concorda as diversidades, nem minha 

mãe, acham que é normal, falam que não tem nada contra, e não tem nada a 

favor, mas dá pra perceber que são um pouco contra isso. Eles são neutros, 

não falam, mas dá pra perceber (A7). 
 

Filho (2001, p. 04), postula que a educação familiar é uma das principais 

reprodutoras do preconceito contra os homoafetivos. O autor ressalta que essa educação se 

orienta na direção de se impedir a homossexualidade. “Os pais e demais membros adultos da 

família, consciente e/ou inconscientemente, adotam estratégias que visam reforçar o padrão 

sexual instituído e legitimado, a heterossexualidade”. 

Vive-se a crença de que a sexualidade humana é de cunho biológico, 

desconsiderando que a sexualidade é constituída por meio de concepções culturais, sociais e 

históricas, tornando as famílias lugares que reproduzem preconceitos e ideias errôneas 

relacionadas com a homoafetividade (FILHO, 2001). 

A abordagem de assuntos referentes a sexualidade dentro do ambiente das escolas, é 

de grande valia e em contrapartida de extrema complexidade, pela ausência de conhecimentos 

dos estudantes, e da relutância vinda dos pais, provenientes da falta de preparo, mitos, tabus, 

preconceitos, medo, advindos das suas criações/origens, fase que na época, negava e reprimia 

esta temática, pois acreditavam na perversão dos jovens, desta forma este legado conservador 

foi sendo transmitido ao longo dos tempos nas famílias (CAJAIBA, 2013). 

Percebe-se, que os reflexos da sociedade heteronormativa, influenciam na forma com 

que os alunos vivenciam a temática da sexualidade, visto que as identidades são produzidas e 

remetidas à estruturação por ser um lugar de atualização, produção e reprodução “de uma 

série de disposições (discursos, valores, práticas, etc) por meio das quais a heterossexualidade 

é instituída como única possibilidade de expressão sexual” e se tornando a definição das 



43 

 

identidades de gêneros, a este grupo de disposições dá-se o nome de heteronormatividade 

(COUTO, 2012, p. 02). 

 

Eu acho que o preconceito vem da base da sociedade machista, foi criado na 

base da sociedade machista, tipo esta intrínseco neles, eles foram criados 

para aquilo, tipo eles estudarem mais sobre o assunto e verem que não é isso, 

conhecer a fundo o assunto, largar esse machismo da sociedade, entende? 

Tanto os homens quanto as mulheres, eles próprios induzem, não porque eles 

querem eu acho, mas como eles foram criados numa sociedade machista, 

porque assim o Brasil é uma sociedade muito machista né, agora que está 

libertando um pouco disso, mas os professores que foram criados 

antigamente, eles foram criados no molde da sociedade machista, por mais 

que eles não queiram fazer isso, eles acabam fazendo tipo que, meio sem 

ver, tipo um preconceito meio velado (A7). 

 

Para mim mulheres aceitam muito mais do que os homens, eu acho que os 

homens gostam de ser mais masculinos, sei lá, macho como diz, a mulher 

tem a mente mais aberta com novidades essas coisas (A10). 
 

Em pleno século XXI, sentimos os reflexos da herança deixada pela era do 

vitorianismo, que deixou suas marcas de rigidez, repressão, que teve influências profundas 

nas formas como a sexualidade foi sendo vista com o passar dos tempos. Nesta perspectiva, 

“quando levamos para a escola a tentativa de trabalhar com a sexualidade, levamos junto com 

essas propostas e projetos toda esta história de repressão e preconceitos” (RIBEIRO, 2015, p. 

32). 

O contexto social é construído sob uma perspectiva heteronormativa, e quando surge 

quaisquer outra orientação sexual tida como “diferente” é recebida com intolerância e 

violência por grande parte das pessoas, infelizmente o tema ainda é visto com violência e 

desrespeito (FREITAS, SANTOS, s/d). 

Segundo Borrillo (2009, p. 16) lembra que “o homossexual, assim como o negro, o 

judeu ou o estrangeiro, é sempre o outro, o diferente, aquele com o qual qualquer 

identificação é impensável”.  

Tal constatação permite inferir que, ainda atualmente, a heterossexualidade é 

qualificada como modelo social a ser seguido. “Nessa ordem, o sexo biológico (macho/fêmea) 

determina um desejo sexual unívoco (hetero), bem como um comportamento social específico 

(masculino/feminino)” além de garantir que o modelo heteronormativo seja protegido 

(BORRILLO, 2009, p. 17).   
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Como pode ser observado pelas falas, os entrevistados percebem como o modelo 

dominante de sexualidade vigente acaba produzindo modos de agir e pensar, ou seja, 

princípios excludentes são perpetrados e absolvidos pela população. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como tema do presente estudo objetivou compreender se existe preconceito para 

com os homoafetivos, a partir da percepção de alunos do ensino médio, conhecer o que os 

alunos do ensino médio entendem sobre a homoafetividade e identificar os fatores sociais que 

podem influenciar a visão do aluno referente a homoafetividade 

Primeiramente cabe ressaltar, a dificuldade que se teve, em encontrar uma instituição 

que autorizasse e acolhesse o tema da pesquisa, pois a maioria que foram procuradas, 

presencialmente ou via e –mail recusaram ou remediaram de alguma forma o convite. Essas 

atitudes provenientes do corpo docente das instituições escolares, condizem com as respostas 

obtidas ao buscarmos os dados no campo. Infelizmente os ambientes escolares se encontram 

completamente restritos a abordagem da temática da orientação sexual, fechando literalmente 

as portas para quaisquer tipos de iniciativas que queiram adentrar em seu contexto, com a 

proposta de disseminar o conhecimento sobre o assunto. Se torna primordial perceber-se que 

o temática da sexualidade ainda está conquistando o seu espaço em todos os contextos que 

permeiam a vida do ser humano, e que muitos ainda insistem em ter resistência quantos aos 

direitos sexuais desses adolescentes, com isso a escola na maioria das vezes se priva de levar 

para dentro das suas metodologias escolares as questões das multiplicidades de saberes sobre 

as diversidades sexuais existentes, priorizando o silenciamento, o medo e a resistência sobre a 

abordagem que circundei-a esses assuntos. 

É muito preocupante deparar-se com o desconhecimento que os estudantes 

participantes, demonstraram em relação aos assuntos relacionados a sexualidade, 

especificamente os que permeiam a temática da orientação sexual, jovens que estão a um 

passo do início de uma vida acadêmica e das oportunidades do mercado de trabalho, onde irão 

conviver diariamente com diferentes públicos. A maioria dos entrevistados, relataram que 

nunca tinham ouvido falar ou não sabiam o que era homoafetividade e tiveram grande 

dificuldade em definir homofobia. A maioria usou a expressão “opção sexual” para 

fundamentar as respostas. Foi possível perceber o desconhecimento de que a 

homossexualidade foi retirada dos manuais de classificação de doenças como o CID e o DSM, 

e ainda relacionam o assunto a uma patologia passível de tratamento e uma possível cura. 

Todavia, estes desconhecimentos, principalmente o da patologização, é primordial para a 
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proliferação do preconceito em todos os contextos sociais possíveis, inclusive no ambiente 

escolar, que foi o foco do estudo, percebe-se que todo o percurso histórico que a 

homoafetividade percorreu até os dias atuais, reflete na forma de compreenderem e 

vivenciarem o assunto. Se tratando deste percurso, atualmente se discutem até a “cura gay”, 

com a reversão sexual feita por psicólogos, esses acontecimentos absurdos, reforçam ainda 

mais o resgate da patologização da homoafetividade na história. 

Foi possível identificar pelas falas dos alunos que, as crenças religiosas, a família e a 

sociedade heteronormativa são fatores que podem influenciar na forma com que eles 

vivenciam o assunto da homoafetividade na escola. Em relação à família, nota-se que há 

grande resistência em aceitação ainda por parte dos pais, normalmente evitam falar sobre o 

assunto com os filhos. Muitos enfatizaram que em virtude de crenças religiosas, não aceitam e 

não concordam com a homoafetividade, a partir daí, conclui-se a influência que essas crenças 

tem na forma dos alunos lidarem com o assunto em questão. Veio à tona também, a partir dos 

dados colhidos, o reflexo de todo o percurso da heteronormatização dos comportamentos na 

sociedade, com base nisso, pode-se perceber que o preconceito vem perpassando épocas e 

solidificando cada vez mais nas novas gerações. Essa questão refletiu até na aceitação dos 

alunos do sexo masculino para participarem da entrevista, escolhidos aleatoriamente, somente 

dois alunos se prontificaram a participarem, enquanto nove alunas quiseram participar. 

Observa-se que até na maneira de responder as perguntas da entrevista, as meninas ficaram 

mais à vontade com o tema, já os meninos remetiam a todo momento constrangimento e eram 

bem sucintos em suas respostas. 

Em relação aos educadores escolares, pode-se notar que ainda encontram dificuldade 

em levar o assunto da sexualidade para dentro das salas de aula. De acordo com os dados 

colhidos, percebe-se que na maioria das vezes o assunto sobre a homoafetividade é tratado de 

uma maneira superficial, sintetizada e repleta de tabus nas aulas. Os recursos didáticos usados 

são ineficazes, como pode-se concluir nas entrevistas. Os alunos expressaram sentirem falta e 

necessidade da abordagem do tema nas salas de aula, apenas alguns demonstraram 

intolerância ao tema, indagando que não faz falta falarem sobre o assunto e que não gostariam 

que fosse discutido nas aulas chegando ao ponto de até ficarem incomodados com a 

discussão. Outro ponto importante, e que merece destaque, é o fato dos próprios alunos 

conseguirem perceber que os educadores disseminam o preconceito em diversificadas 

situações, levando suas crenças, valores e achismos sobrecarregados de preconceitos para as 

aulas. 
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De acordo com os relatos dos alunos, foi possível constatar que dentro do ambiente 

escolar acontece atitudes discriminatórias para com as pessoas homoafetivas como: 

isolamento, brincadeiras com finalidades de expor as vítimas ao ridículo, sentimentos de nojo 

e repugnância. 

Quando os alunos foram perguntados se teriam preconceito para com os 

homoafetivos, todos sem exceção responderam que não, mas ao analisar as respostas dos 

adolescentes em todas as outras perguntas, percebe-se uma certa contradição sobre essa 

prerrogativa. Nota-se que a homoafetividade é tolerada e não reconhecida pelos diversos 

atores que fazem a escola, alguns usaram um tom de tolerância para com os homoafetivos nas 

entrevistas, mas percebe-se que o discurso não condizia com algumas ações praticadas 

rotineiramente nos seus cotidianos sociais.  

A partir desta pesquisa, foi possível analisar que a falta de informação no ambiente 

escolar, proveniente da dificuldade que o educadores e todo o corpo docente da escola, ainda 

encontram de levar a assunto da sexualidade/orientação sexual para dentro do contexto 

escolar, é um dos fatores principais para a disseminação da falta de compreensão e 

conhecimentos acerca do assunto e posteriormente para os pré-julgamentos e preconceitos 

para com estas pessoas, que fazem parte de uma minoria social frente a uma sociedade 

infelizmente ainda heteronormatizada. Discutir o assunto abertamente é a melhor maneira de 

erradicar com o preconceito. 

No que se refere a prática do profissional de Psicologia, este estudo contribuiu para a 

ampliação das discussões sobre o assunto da homoafetividade e algumas perspectivas que 

fazem parte de sua temática. Alguns resultados deste estudo, poderão ser usado em várias 

outras pesquisas que poderão ser elaboradas em diversas áreas, fornecendo material para 

diálogos entre as diferentes áreas do conhecimento científico. 

Com o desejo e uma esperança contínua que os padrões sociais sofram alterações 

radicalmente para uma compreensão mais justa e humana para com as pessoas homoafetivas, 

é que deu-se por finalizado este estudo, que proporciona além dos seus objetivos centrais, 

bons momentos de reflexão. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

Perfil sociodemográfico dos alunos: 

 

Idade: 

Sexo: 

Religião: 

 

1. O que você entende por Homoafetividade? 

2. O que você entende por Homofobia? 

3. Como é tratado o assunto da homoafetividade na sua escola? 

4. Como é tratado o assunto da homoafetividade na sua família? 

5. Qual seria a sua reação, caso algum parente próximo (pai, mãe, filhos, irmãos) fossem 

homoafetivos? 

6. Quais os sentimentos você apresenta ao se deparar com uma pessoa ou um casal 

homoafetivo? 

7. Você tem preconceito contra as pessoas homoafetivas? 

8. Teria alguma questão, além das abordadas anteriormente, que você gostaria de falar (relatar 

alguma situação vivenciada, expressar alguma opinião acerca do tema, entre outros)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

UNICERP – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO - PATROCÍNIO 

COEP – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO UNICERP 

 

 

“A PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, SOBRE A 

HOMOAFETIVIDADE”. 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar do estudo “PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO, SOBRE A HOMOAFETIVIDADE”. Com isso você poderá contribuir 

com os avanços na área da educação e do contexto social em geral, já que tais avanços só 

podem dar-se por meio de estudos como este, por isso a sua participação é importante. Esta 

pesquisa tem como propósito realizar um estudo voltado a identificar qual a percepção dos 

estudantes do ensino médio, sobre a homoafetividade, e caso você participe, será necessário 

responder uma entrevista semiestruturada, com 8 perguntas abertas. Não será feito nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida, mas caso venha a ocorrer 

algum constrangimento na aplicação do questionário, por parte do participante, o qual poderá 

desistir de sua participação na pesquisa em qualquer momento.  

 

Você poderá obter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento. Pela sua participação no estudo, você não 

receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas necessárias 
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para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não aparecerá em 

qualquer momento do estudo, pois você será identificado através de um nome fictício.  

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________ 

li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi o propósito e a relevância deste estudo e 

o(s) procedimento(s) a(os) que(ais) serei submetido. As explicações que recebi esclarecem os 

riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que tenho liberdade para interromper minha 

participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não me trará 

nenhum prejuízo. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não 

receberei dinheiro por participar do estudo.  Eu concordo em participar do estudo.  

 

Patrocínio,   ............./ ................../................ 

 

 _______________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal         Documento de identidade 

 

______________________________                ____________________________ 

Vanessa Costa Santos   Jander Junior Pereira Lopes 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você poderá entrar em contato com o 

Comitê Ética em Pesquisa do UNICERP, pelo telefone 3831-3721 ou pelo e-mail: 

pesquisa@unicerp.edu.br. 
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ANEXO B–Aprovação do COEP 
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ANEXO A– Aprovação da escola 
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