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RESUMO 
 
 

O preconceito é um conceito ou opinião formada de maneira antecipada, sem ponderação ou 
conhecimento de caso. Desde a antiguidade aos tempos atuais, o olhar preconceituoso 
apresenta-se nas mais variadas formas, contra um ou mais grupos num processo constante de 
exclusão daqueles que não se encaixam no padrão de comportamento. Com isso, as noções 
de certo e errado são construídas de modo pouco democrático de forma a desfocar a realidade, 
promovendo a intolerância, a injustiça, a discriminação e, até mesmo, a violência. Atualmente, 
uma das frentes mais comuns, porém pouco discutidas do preconceito é a homofobia que está 
fortemente incutida nas instituições de ensino. Para combatê-la é necessário aproveitar o 
espaço privilegiado de formação da escola para ensinar e aprender não somente os conteúdos 
formais curriculares – português, história, geografia, raciocínio lógico etc. – como também os 
informais – valores e regras de convívio nas relações humanas – promovendo a discussão 
desse tema para influenciar de maneira positiva a desconstrução dessa aversão homossexual. 
Deve-se considerar que o conteúdo informal aprendido no contexto escolar tem mais influência 
do que o formal sobre o rumo da vida que os jovens tomam e isso acarreta na necessidade da 
escola tomar também para si a responsabilidade sobre a formação de valores e regras a serem 
ensinados e aprendidos em seu espaço. É necessário considerar também os temas 
transversais tratados a partir das diretrizes nacionais, dentre os quais há o relativo à orientação 
sexual. Com isso, aproveitando do espaço escolar para discutir um tema delicado, porém 
necessário, esse estudo teve como intuito identificar, de modo diagnóstico, os graus de 
homofobia numa Escola Municipal de Taubaté-SP com alunos do 8o e 9o anos, para 
posteriormente saber como trabalhar esse tema da melhor forma. A escolha dessas duas 
séries se deu pela faixa etária mais adequada para se questionar e refletir sobre a 
homossexualidade. Para detectar o índice de homofobia utilizou-se uma pesquisa quantitativa 
com 12 questões fechadas que foram aplicadas nas salas de aula – no segundo semestre de 
2014 – para 70 alunos. O Parâmetro Curricular Nacional – exemplar que trata de temas 
transversais –, artigos e pesquisas com a homofobia relacionada à educação também foram 
analisados para esse trabalho. Dentre as perguntas, selecionamos 4 para analisarmos mais 
detalhadamente. A primeira foi: se um amigo(a) muito próximo, que estudasse na mesma sala 
fosse homossexual, 38 alunos responderam que aceitariam sem nenhum problema, 2 nunca 
aceitariam, 21 não aceitariam, mas o amaria normalmente e 9 fingiriam não saber de nada. 
Perguntados se consideram a homossexualidade como uma doença, 19 responderam que sim 
e 51 responderam que não. Outra pergunta foi se a escola deveria ter projetos para trabalhar a 
homofobia. 48 alunos responderam que sim e 22 responderam que não. Por fim, foi feita a 
pergunta quanto à sexualidade dos alunos, sendo que 61 responderam que são 
heterossexuais, 4 são homossexuais e 5 são bissexuais. A análise das respostas, 
considerando inclusive a adesão ao projeto dos alunos que concordaram em responder o 
questionário, revelou o interesse em tratar do assunto em ações direcionadas a essa 
problemática na escola. Além disso, a pesquisa demonstrou que a maioria dos alunos, mais da 
metade, não tem uma visão preconceituosa muito acentuada com relação à homossexualidade. 
Desse modo, pelo menos nesta escola a homofobia não se configura como um problema, no 
entanto, mesmo com esse resultado esse tema deve ser trabalhado tanto numa perspectiva 
transversal, quanto nos conteúdos disciplinares. 


