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Palavras Iniciais 
 

A quem diga que quando a sociedade sofre uma picada, a escola começa a 
se coçar. Isso talvez explicite a instituição escolar como sendo reflexo da vida 
cotidiana, mas também como local de múltiplas transformações.      

As sociedades, ao longo do tempo, felizmente, têm modificado seus 
comportamentos sociais.  O que era “tabu” em uma época, não é mais em outra. Os 
discursos construídos, no entanto, tem tratado muitas vezes de “arranjar” a estrutura 
social, de forma que silenciam as diversidades e diferenças que nela co-existem.  
Diversidades e diferenças culturais, econômicas, religiosas, raciais, étnicas e 
sexuais. (Costa, 1999) 

A civilização industrial e as ciências modernas, por exemplo, surgidas no 
Renascimento europeu, ao retornarem as suas raízes míticas, reencontraram, por 
exemplo, o mito cristão, vivenciado de forma diferente: “Com menos fervor e 
fanatismo talvez, mas certamente com maior capacidade de separar a mensagem 
fecunda dos símbolos do mito das suas deformações históricas” (Byington Apud 
Kramer & Sprenger,1991, p.19)     

Interessa-nos nesse texto, a percepção de como a questão da diversidade e 
das diferentes sexualidades, construídas e presentes no nosso cotidiano, chegam na 
escola. Que leitura se faz do comportamento do homossexual?  

   
As preocupações com o tema desta pesquisa 
surgiram em decorrência da leitura da publicação do 
livro da Unesco, Juventude e Sexualidade, 
(Abramovay, 2004).  A obra revela a importância das 
pesquisas regionais na compreensão sobre leituras, 
necessidades, potencialidades, pensares e 
aspirações dos jovens e na formulação de políticas 
públicas que apontem para um futuro melhor da 
juventude brasileira.  
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Realizada em cumprimento ao seu mandato de organização do Sistema das 
Nações Unidas dedicadas à educação, à ciência e à cultura e à comunicação em 
informação, a pesquisa da Unesco teve seu início em 1997, através de uma 
investigação sobre a juventude em Brasília (após a morte do índio Galdino, que 
comoveu toda a sociedade) e se estendeu pelas capitais do Brasil.   

O trabalho tratou de colher subsídios para (re) conhecer como a juventude 
vivencia a realidade, seus pensamentos em relação às distintas dimensões da 
sexualidade e seus comportamentos, quanto à prevenção, tanto de doenças, 
gravidez e como de preconceitos. Apresentou também a percepção professoral 
sobre os temas focalizados, tendo em vista contribuir para o ajuste de pedagogias.  

Nesse estudo fica bem claro que não se trata de uma única juventude, mas 
de uma pluralidade, identificando-se formas de ser, estar e pensar, conforme 
gêneros e ciclos etários. Os discursos engendrados pela sociedade atual sobre a 
questão da homossexualidade estão engendrados, subrepticiamente, nas diferentes 
mídias tecnológicas. Pejorativamente, são essas tecnologias midiáticas que 
elaboram um discurso homofóbico ao fazerem piadas em programas de televisão, 
na organização de sites preconceituosos da Internet, na publicação de artigos 
discriminatórios em revistas mensais, etc. Em contrapartida, a ausência de leituras 
de maior profundidade no tema, de conscientização das práticas sexuais, tem 
aumentado o número de casos de Aids, entre as jovens de 13 a 19 anos. Cresceu 
75% entre 1991 e 2000 (Abramovay:1991, p.19) Também se tem conhecimento da 
evasão escolar, ou casos extremos de rejeição que acabam em suicídio de alunos 
que são pegos ou denunciados pelos colegas como homossexuais.  

Em decorrência dessas práticas escolares, se faz necessário compreender o 
sentido da leitura da educação, da escola e da prática pedagógica, suas relações 
com a sociedade e com as demandas sociais.  

Devido ao tratamento uniforme que é dada dentro da escola, muitos alunos 
escondem dos professores, dos colegas de sala, dos funcionários, a sua religião, 
sua origem regional e principalmente, pelo receio de sofrer discriminação, por terem 
outra orientação sexual. Isso porque existem ainda, infelizmente, professores que 
trazem consigo uma definição engessada e conservadora, de como os jovens 
deveriam ser e agir. (Aquino, 1997) Um fato relevante para o interesse no estudo da 
questão do homossexualismo é a dificuldade de convivência, socialização ou 
angústia do aluno que não tem o comportamento esperado por esses professores. 
São alvo de preconceito, proibidos de se expressarem, de bullying homofóbico, ou 
seja, de "brincadeirinhas" de mau gosto, tanto por parte dos colegas quanto dos 
professores. Os alunos ficam “atrás do armário” como ilustrado na foto abaixo.  
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 Felizmente, no final da década de 90, o  Ministério 

da Educação, através dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais - PCNs (1997), ofereceu, mesmo que 
timidamente, às escolas, a possibilidade de trabalhar 
orientação sexual com seus alunos. Os docentes, no 
entanto, ainda não estão preparados para lidar com 
essa questão. Enquanto a escola aumentou, nos 
últimos anos, discussão sobre discriminação racial, 
gravidez na adolescência, AIDS, em relação ao  

 homossexualismo não houve avanços significativos. 
Já existem guias de orientação sexual  

 para essas situações, como o GTPOS (Guia do Grupo 
de Trabalho e Pesquisa sobre Orientação Sexual).  

 Fonte: Google Imagens 
 
Orientação sexual na escola: um pouco da história da discriminação sexual 

 
No mundo antigo, a bissexualidade era socialmente aceita e o homossexual 

considerado. Pesquisas antigas e recentes deixaram evidentes práticas e rituais de 
iniciação homossexuais entre idosos e jovens, os quais também existiram na Grécia, 
em Roma e outros povos. (Foucault, 1999, Nunes, 2005 e Louro, 2004) 

Ao longo da história a homossexualidade, foi sendo associado à doença, à 
perversão ou à criminalidade. Através de dados históricos podemos notar como o 
preconceito contra o homossexual (homofobia), foi gradativamente marcado por 
constantes mudanças sociais. (Ribeiro, 2004)  

Inicialmente, no conhecimento europeu religioso, de vertente Abraâmica 
(Judeus, Cristãos e Islâmicos) a sexualidade foi e ainda o é, em alguns casos, vista 
como algo pecaminoso. No século XIX, a partir da instauração da credibilidade na 
ciência e, por conseguinte, da medicina, a homossexualidade será considerada uma 
doença. Cria-se, nessa época, as denominações hétero e homossexual, sendo que 
essa última passa a ser diagnosticada como doença. (Costa, 1999) 

Freud, em suas pesquisas, no entanto, afirmava que os desejos extrapolam 
essa matriz: 

 
Sexualidade não designa apenas as atividades e o prazer dependem do 
funcionamento do aparelho genital, mas toda uma série de excitações e 
de atividades presentes desde a infância, que proporcionam um prazer 
irredutível à satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental 
(respiração, fome, etc.) e que se encontram a título de componentes na 
chamada forma normal de amor sexual. Por fazer parte de nossa 
necessidade fisiológica, é trabalho fundamental para uma sociedade 
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que deseja libertar-se de preconceitos profundamente repressivos e 
castradores que interpretem as experiências dessa sexualidade (Claret, 
1984, p.108). 
 

    No decorrer do século 20 (Green, 1996), alguns fatos contribuíram para 
modificar tanto o pensamento quanto a prática clínica da psicologia nessa área: 

 
Em 1948, por exemplo, o Relatório Kinsey revelou dados 
surpreendentes sobre o comportamento sexual dos americanos, entre 
eles, descobriu-se que 37% da população masculina havia tido algum 
tipo de comportamento homossexual até a ejaculação, após a fase da 
puberdade (Franco, s.d.). 

 

Foi por volta de 1973, que a American Psychiatric Association retirou a 
homossexualidade da lista de distúrbios mentais. O próprio termo homossexualismo 
cai em desuso. O sufixo "ismo" era utilizado para terminologia das palavras 
associadas a doenças. Hoje os pesquisadores do assunto designam 
homossexualidade ou homoafetividade, para não dar conotação meramente sexual. 

Não há consenso entre cientistas sociais, antropólogos, médicos, biólogos, 
psicólogos e psicanalistas acerca das origens e causas da homossexualidade. 
Embora existam pesquisas científicas destinadas a encontrar uma resposta, porque 
acreditam os estudiosos ser a homossexualidade, um enigma. (Fry,1985 e Foucault, 
1984) Também para legitimar o preconceito contra os homossexuais ou para 
amenizar a intolerância. Muito já se afirmou sobre supostas causas e origens do 
desejo homossexual, por meio de “teorias” que privilegiam, ora isoladamente, ora 
em combinações variadas, aspectos endocrinológicos, genéticos e ambientais. 

Muitos psicanalistas ainda afirmam que a homossexualidade é uma anomalia, 
idéia que já foi retirada da Classificação Internacional de Doenças pelo Conselho 
Federal de Medicina em 1980, pela Organização Mundial de Saúde em 1990 e pelo 
Conselho Federal de Psicologia em 1998. O mundo social se organiza segundo a 
lógica das diferenças, quando a escola trata o tema da homossexualidade de forma 
desigual, estará reproduzindo a idéia de que as relações sociais, afetivas e 
amorosas têm que ser somente segundo a heterossexualidade. A vinculação da 
sexualidade aos campos religioso, médico e psicológico ainda se reflete, na 
atualidade, na proposição de questões acerca do tema no campo educacional, 
principalmente na abordagem relativa à homossexualidade. 

Para o Grupo Gay da Bahia (GGB): 
 
Homossexualidade é a atração sexual dirigida fundamentalmente para 
indivíduos do mesmo sexo. Segundo eles, uma mulher que é atraída 
principalmente por mulheres é chamada de "lésbica" e um homem que 
se sente sexualmente atraído por homens é chamado "homossexual" ou 
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"gay", embora estas duas palavras também se apliquem as mulheres 
(GGB, s.d.).  

 
 
O GGB acredita que o fato da pessoa ter sentimentos para com alguém do 

mesmo sexo não faz desta pessoa um homossexual, pois eles dizem que, homens e 
mulheres, durante a primeira infância e na adolescência, sentem atração sexual e 
chegam mesmo a ter experiências homossexuais, mas não são gays nem lésbicas. 
Muitos adultos também sentem atrações e até mesmo tem experiências do tipo 
homossexual sem que se considerem gays ou lésbicas. 

 
 
A única escolha que de fato o homossexual 
pode tomar, segundo o GGB é a de viver a 
sua vida de acordo com a sua natureza, ou 
de acordo com o que a sociedade espera 
dele. É absurda a idéia de que esses 
indivíduos escolheriam uma vida que os leva 
à rejeição, tanto por parte da família, como 
dos amigos e da sociedade. Se pudessem, 
muitos evitariam a vergonha, o medo, a 
exposição e o isolamento. 

 
 
Fonte: Google Imagens 
 
 

Os caminhos da pesquisa e estratégias metodológicas 
 
Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, foram aplicadas duas 

questões específicas e objetivas a respeito da homossexualidade a 300 alunos da 
5ª, 6ª e 7ª séries e 100 professores efetivos de duas escolas da Rede Estadual de 
Ensino, localizadas no Centro do Município de Presidente Prudente, entre os meses 
de julho a setembro de 2006. A análise dos dados foi baseada no livro da UNESCO, 
Juventudes e Sexualidade. O objetivo é o de analisar se as concepções de 
professores e alunos da Rede de Ensino Estadual de Presidente Prudente são 
semelhantes ou não em relação aos dados obtidos nas capitais do Brasil, pela 
equipe da UNESCO em 1998/2000. 
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ALUNOS 
 

Tabela 1: Você se importaria de ter um colega homossexual na sala de aula? 

 

Alunos Não Sim 

Masculinos 97 34 

Femininos 166 3 
Total de 300 alun@s da Rede Estadual de Ensino de P. Prudente-SP 

 

Nesta análise observamos que 27,8% dos alunos que participaram dessa 
pesquisa em Presidente Prudente, não gostariam de ter um colega homossexual 
como colega em sala de aula. Dentre os alunos entrevistados, 26% eram do sexo 
masculino, e apenas 1,8% do sexo feminino. Esses dados são semelhantes aos 
obtidos pela Unesco, onde 39,42% do sexo masculino e 16,54% apresentaram o 
mesmo resultado.  

 
PROFESSORES 

 
Tabela 1.2: Você se importaria de ter um aluno homossexual na sala de aula? 

 

Professores Sim Não 

Feminino 11 74 

Masculino  2 13 
Total de 100 professores efetivos da Rede Estadual de Ensino P. Prudente-SP 

 

Masculino
Feminino
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No caso dos professores de Presidente Prudente, 13,4% do sexo masculino e 
13% do sexo feminino, se importariam de ter um aluno homossexual. O resultado 
também é semelhante ao da Unesco nas capitais brasileiras: Dos 7,27% professores 
homofóbicos 4,10% eram do sexo masculino e 3,17% do sexo feminino. Ou seja, a 
homofobia é maior entre os alunos.  
 

Tabela 2 : Para você homossexualismo é uma doença? 

 

Alunos Sim Não 

Masculino 15 110 

Feminino 27 148 

 
Para a questão doença, dos 300 alunos entrevistados 42 acreditam que a 

homossexualidade é uma doença: 12% do sexo masculino e 15,4% dos 
entrevistados do sexo feminino. Na pesquisa da Unesco, 19,9% do sexo masculino e 
10,6% do feminino tiveram a mesma resposta. Observa-se que no município de 
Presidente Prudente as meninas são em maior número do que na pesquisa 
realizada pela Unesco. Talvez o desconhecimento de literatura a respeito às levem a 
crer que a homossexualidade seja uma doença. 

 
Tabela 2.2 : Pesquisa feita com 100 professores - Para você  a 

homossexualidade é uma doença? 
 
Professores Sim Não 

Masculino 9 6 

Feminino 9 73 

 

Podemos notar que dos professores do sexo masculinos que foram 
entrevistados 60% deles acreditam que sim. Das professoras entrevistadas apenas 
11% delas pensam da mesma forma. Na pesquisa da Unesco podemos observar 
15,2% de professores do sexo masculino e 14,1% dos professores entrevistados do 
sexo feminino. 

 
Análise dos resultados obtidos em Presidente Prudente-SP 

 
Ao compararmos a pesquisa feita em Presidente Prudente, com a da 

UNESCO em 14 capitais brasileira, podemos perceber: 
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Em relação à primeira questão, a porcentagem de alunos do sexo masculino 
que não gostariam de ter homossexuais como colegas em sala de aula foi em 
Presidente Prudente de 26% e na pesquisa da UNESCO foi de 39,42%.  Os dados 
nos mostram que o percentual de alunos e professores em relação ao preconceito 
aos homossexuais parece ser muito pequeno, resultado semelhante ao fato de se 
entender a homossexualidade como doença. No entanto, ao aplicar o questionário, 
os alunos mencionavam oralmente, que não se importariam desde que os mesmos 
não os incomodassem. Isso revela distanciamento e a exclusão social. (Costa, 1999) 

Em relação ao homossexualismo ser ou não uma doença, foi possível 
observar que os resultados foram também semelhantes à Pesquisa da Unesco. Não 
se tratava de uma doença, mas para muitos alunos que fizeram o questionário, mas 
a homossexualidade parece estar ligada a um "problema de cabeça", o que também 
revela ausência de conhecimento e de certa forma, se mantém a atribuição de 
doença, vista como distúrbio (Foucault, 1984). 
 
Conclusão 

Neste estudo, se buscou responder qual a leitura que a escola faz sobre a 
homossexualidade, no que tange alunos e professores. O que se percebe, pelo 
estudo da Unesco e reaplicado em uma amostragem no município de Presidente 
Prudente, São Paulo, é que há uma ausência de conhecimento sobre a diversidade 
sexual, de práticas escolares que incentivem o debate, e os esclarecimentos das 
dúvidas que minimizem a homofobia. Quando se trata de homossexualidade no 
ambiente escolar, fica evidente que professores, orientadores e pais ainda não estão 
preparados para lidar com o tema. 

Na pesquisa "Juventudes e Sexualidade” se constatou que cerca de um 
quarto dos estudantes ouvidos não gostariam de ter um colega de classe 
homossexual. Entre os professores, a rejeição explícita à homossexualidade é bem 
menor que a rejeição dos pais. (Abramovay, 2004). 

As dúvidas dos jovens vão além da informação, passando por experiências de 
vida pessoal, íntima, sendo que os professores se sentem, muitas vezes, 
constrangidos de tomarem uma posição. A escola ainda mostra certa ignorância 
sobre a sexualidade, ela que deveria ser um lugar de construção do conhecimento, 
produz, o seu ocultamento, evidenciando também negligência em relação ao tema, 
que se apóia em mitos baseados na heterossexualidade.  

A esses mitos, associa-se a ignorância como uma forma de proteção. 
Constrói-se a falsa idéia de que, quanto menos os jovens souberem sobre a 
homossexualidade, tanto mais serão protegidos contra ela.  

No espaço escolar as relações entre professores e alunos têm que ir além da 
formação cultural, da sexualidade e das vulnerabilidades de cada um. O que tem 
que ser entendido é que nossa sexualidade deve representar um potencial de 
escolha, mudança e diversidade.  
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Quando no espaço escolar passa a existir a homofobia em relação aos jovens 
homossexuais, a escola está agindo como reprodutora de diferenças no tom de 
desigualdade. Ser diferente não significa ser desigual. (Nunes, 2006) 

A escola é um dos locais para a discussão da homossexualidade. É certo que 
ela não ampara todos os aspectos da vida sexual, mas pode ter conseqüências e 
ramificações políticas pedagógicas nesta e em outras dimensões da vida social. Via 
de regra, a questão da sexualidade na escola e também na sociedade ganha 
relevância graças à ação dos movimentos sociais, feministas, gays, direitos 
humanos, grupos e núcleos de pesquisas nas universidades. De modo particular, na 
escola, o tema da Diversidade Sexual se apresenta timidamente apresentado 
naquilo que se convencionou chamar de tema transversal. Trata-se como tema 
transversal questões ligadas à sexualidade, desejo, amor, casamento, namoro, ficar, 
gravidez, entre outros, e entre eles, se deveria trabalhar também a orientação 
sexual. 
  Assim, a questão da sexualidade no âmbito da escola ganha espaço, mas 
perde em profundidade já que nas poucas vezes quando se discute sobre o tema 
isso é feito numa abordagem que não interessa ao público, muito embora alunos e 
professores defendam a importância dele como assunto pedagógico. Restam então 
aos movimentos sociais, grupos gays e grupos de pesquisa nas instituições de 
ensino superior trabalharem com a temática. 

Melhor seria discutir sexualidade como um elemento próprio do currículo já 
que este é um componente físico-biológico do sujeito; além de propor disciplinas 
relacionadas ao tema nos cursos de formação de professores para que assim todos 
os professores detivessem conhecimentos e os encaminhassem na sala de aula. 
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