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Resumo 

 

O esboço em questão tem por finalidade definir no âmbito do curso de formação de 

professores, o combate à homofobia, com vistas a promover uma educação para a 

sexualidade pautada na afetividade, no respeito e na tolerância. A proposta do trabalho visa 

ainda, a divulgação da consciência docente tomando como suporte a tecnologia para, 

promover uma formação docente voltada para o reconhecimento do outro e para o respeito 

às escolhas afetivas sexuais. O estudo pretende, por meio do desenvolvimento do assunto, 

elaborar um software educativo cujo corpo conceitual será totalmente organizado pelos 

alunos do Curso de Pedagogia. Os trabalhos a serem realizados pretendem contar ainda 

com a realização de um evento artístico realizado por componentes de um grupo teatral, 

que por meio da desconstrução da história infantil “Bambi” almeja-se discutir no âmbito da 

sala de aula, questões relativas à afetividade, respeito, tolerância e cidadania. Ao final, 

propõe-se para o fechamento do evento com a realização de um Painel Educativo, onde 

com a presença de representantes de grupos ligados ao combate à homofobia, professores 

das diferentes áreas como pedagogia, história, sociologia, antropologia, informática e 

literatura infantil, possam promover discussões sobre a inserção do combate ao preconceito 

nos cursos de formação de professores. Nesta acepção, a proposta procura ainda abarcar 

todo o público acadêmico do Curso de Pedagogia, almejando com isso, um compromisso 

cultural e educativo voltado para a participação e informação consciente de futuros 

professores. 

Palavras-chave: homofobia, educação afetivo-sexual e software educativo. 

 

 

Introdução 

 
1.1 A necessidade de superação ao preconceito homofóbico. 

 

O estudo sobre a superação da homofobia é um tema bastante abrangente e conta 

com o apoio de uma secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, 

sendo esta um órgão responsável pela sua articulação, implantação e avaliação. A 

superação a homofobia e conseqüentemente o respeito e a promoção da cidadania de gays, 
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lésbicas e transgêneros, estende-se a todos os órgãos públicos e federais, estaduais e 

municipais, bem como a toda a sociedade brasileira.  

O termo é ainda desconhecido por muitos, embora as reações e os preconceitos 

sejam muito antigos e conhecidos de todos. A negação à orientação sexual do outro, causa 

na grande maioria das pessoas a repulsa face às reações afetivas e sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo. O heterossexismo descreve uma atitude de preconceito que acaba por 

suprimir os direitos de cidadania, classificando como inferiores pessoas cuja opção sexual 

é vista pelos heterossexuais como problemas sociais. A institucionalização do 

heterossexismo é reforçada em nossa legislação, nas religiões, na língua e nas escolas, 

conferindo uma violação aos direitos humanos semelhante ao racismo e ao sexismo. Esse 

procedimento é por vezes reforçado, pelo fato de ser a homossexualidade entendida como 

promiscuidade, deixando de se reconhecer no outro, o seu direito de escolha.  

O termo continua ainda, sendo um grande enigma em nossa sociedade, que, apesar 

da evolução nos estágios tecnológicos, não consegue conceber e respeitar a opção sexual 

do outro. Para Ceccarelli (2000),  

 

“...Se observarmos as diversas reações da atualidade em relação a certas 

atitudes de conotação sexual, ficaremos impressionados ao constatar que 

tais reações permanecem imutáveis ao longo da história. Assim, enquanto 

no passado havia uma preocupação excessiva, que pode nos fazer rir, com 

a questão do prazer, com os perigos da masturbação e outros tantos ligados 

à sexualidade, hoje, depois da "revolução sexual" dos anos sessenta, 

assistimos a acontecimentos, no fundo, bastante semelhantes”. 

 

Falar de sexualidade implica entender a conotação que é dada ao tema em todos os 

segmentos da sociedade. Na escola não é diferente, o tema apresenta-se com maior 

destaque na adolescência e na grande maioria dos casos, as confusões e as curiosidades 

apresentadas pelos jovens sofrem repressões, especialmente se a dúvida for em relação à 

opção sexual. Segundo Gandra & outros (2003),  

 

“Por causa das informações que recebemos quando criança e das 

cobranças do meio social em que vivemos, os desejos que envolvem a 

nossa sexualidade são muitas vezes, duramente reprimidos, o que 

aumentam as incertezas”. 
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 Com a proposta de dirimir e por fim combater a discriminação com base na 

orientação sexual foi criado em 2001 o Conselho Nacional de Combate à Discriminação 

(CNCD), cuja implantação contribuiu como medida implantada pelo governo brasileiro 

para implementação das recomendações oriundas da Conferência de Durban. O combate à 

discriminação com base na orientação sexual passou a receber também vertentes tratadas 

pelo CNCD.  

 

1.1.1 A superação a homofobia nos cursos de formação de professores 

 

Na escola, a situação não é diferente, os chavões, os xingamentos e as agressões, 

que em alguns casos, chegam a ser estimulados pelos professores, que utilizando-se de 

“piadinhas” cujo alvo predileto são os gays, contribuem para aumentar ainda mais a cultura 

homofóbica. Segundo dados da Secretaria Especial dos direitos Humanos,  

 

... pesquisas recentemente realizadas, também revelam dados significativos 

em relação à discriminação sofrida por homossexuais em diferentes 

contextos sociais. No que se refere ao ambiente escolar, não se pode deixar 

de registrar alguns dados de recente pesquisa feita pela UNESCO, 

envolvendo estudantes brasileiros do Ensino Fundamental, seus pais e 

professores, e revelando que os professores não apenas tendem a se silenciar 

frente à homofobia mas, muitas vezes, colaboram ativamente na reprodução 

de tal violência. Essa pesquisa, realizada em quatorze capitais brasileiras, 

também revelou que mais de um terço de pais de alunos não gostaria que 

homossexuais fossem colegas de escola de seus filhos (taxa que sobe para 

46.4% em Recife), sendo que aproximadamente um quarto dos alunos 

entrevistados declara essa mesma percepção. (UNESCO, 2006). 

 

 No tocante ao silêncio e à violência, a questão mostra-se ainda mais grave 

especialmente quando a escola, que deveria ser o espaço para a construção de padrões 

democráticos, está sendo na maioria das vezes, palco de reações homofóbicas. Dados da 

UNESCO (2006), comprovam ainda que a intolerância e a falta de conhecimento sobre a 

opção sexual, coloca a escola entre os órgãos que merecem atenção sobre a questão, 

notadamente quando o preconceito parte dos professores e professoras. 
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“A pesquisa ‘Perfil dos Professores Brasileiros’, realizada pela UNESCO, 

em todas as unidades da federação brasileira, revelou que para 59,7% dos 

professores (as) é inadmissível que uma pessoa tenha relações homossexuais 

e que 21,2% deles tampouco gostariam de ter vizinhos homossexuais. Outra 

pesquisa, realizada pelo mesmo organismo em 13 capitais brasileiras e no 

Distrito Federal, forneceu certo aprofundamento na compreensão do alcance 

da homofobia no ensino básico (fundamental e médio). Constatou-se, por 

exemplo, que o percentual de professores(as) que declara não saber como 

abordar os temas relativos à homossexualidade em sala de aula pode chegar 

a 48%. O percentual de mestres(as) que acreditam ser a homossexualidade 

uma doença ultrapassa os 20% em muitas capitais”. (UNESCO, 2006) 

 

O preconceito silencia e torna dentro da sala de aula, jovens gays, lésbicas e 

bissexuais, pessoas invisíveis, passando-se assim, a criar estereótipos para justificar 

discriminações e atitudes violentas contra essas pessoas. O problema se agrava ainda mais 

quando as reações agressivas passam a acontecer com freqüência, interferindo 

negativamente no aprendizado ou causando a evasão de alunos discriminados. Cabe a 

escola entender e discutir as dimensões dos papéis sociais que são impostos a estes alunos, 

compreendendo que o espaço escolar deve promover e constituir o aprendizado do 

conceito de identidade dos sujeitos, sem questionar e reforçar a formação da identidade em 

nível biológico. Para Wallon (In ALMEIDA1999)., “a constituição biológica da criança ao 

nascer não será a lei única do seu futuro destino. Os seus efeitos podem ser amplamente 

transformados pelas circunstâncias sociais da sua existência, onde a escolha individual não 

está ausente.”  

Reforçado em âmbito social e por vezes negado por instituições de credibilidade 

como a escola, o heterossexismo, passa a fazer parte da cultura escolar, deixando de ser 

tratado como vinculação à cultura de direitos humanos e a cidadania, passando a ser 

entendido como doença ou promiscuidade. Carvalho (2003), entende que a questão 

necessita ser mais bem trabalhada na escola, devendo ser tratada como tema central em 

âmbito educacional, político e de pesquisas acadêmicas, por se tratar de assuntos cujos 

reflexos sociais repercutem grandemente na questão de gênero. 

Na formação de professores, o assunto requer uma postura de comprometimento, 

haja vista que o papel do educador é o de promover a construção de uma ética fundada no 
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respeito e na cidadania, condição básica para a convivência em grupo. Os docentes devem 

ser preparados para intervir em todas as situações de preconceitos homofóbicos, de raça, 

credo e qualquer outro tipo de intolerância, reforçando sempre a dignidade humana e os 

direitos dos cidadãos. A formação inicial de docentes, inclusive das séries iniciais, deve se 

pautar em práticas pedagógicas que levem os professores e professoras a repensarem suas 

ações frente à cultura homofóbica, devendo-se assim, promover uma educação pautada em 

um programa que vise à formação de profissionais capacitados para a elevação de uma 

educação afetivo-sexual, que seja capaz de preservar os direitos de cidadania.  

A promoção de uma Educação Afetivo-sexual na formação de professores requer a 

inserção de uma cultura de valores voltada para a tolerância, a cidadania, a integridade, a 

solidariedade, a ética e a pessoalidade, cuja finalidade seria a de esclarecer no âmbito da 

sala de aula o significado desses valores. Machado (2000: 89) ao destacar a questão da 

educação e da tolerância descreve que, 

 

“A idéia de tolerância funda-se no reconhecimento da existência do outro, 

que, como eu, ocupa um espaço, tem direitos e deveres, mas é 

essencialmente diferente de mim. Essas palavras são enganadoramente 

simples, envolvendo armadilhas relacionadas com o significado de 

“reconhecimento”, quanto como o de “diferente”. 

 

 Engendrar valores na formação de professores, seria como dar o ponta-pé inicial 

para a promoção de uma educação sobre sexualidade, voltada para a afetividade e o 

respeito, além de possibilitar a tomada de consciência e o conhecimento do outro, para 

reconhecê-lo como outro, sujeito de sua própria identidade.  

 

1.1.1.2 A educação afetivo-sexual na formação de professores 

 

 A educação afetivo-sexual deve constituir ponto central nas discussões existentes 

nos cursos de formação de professores, por entender ser este, o local de propagação da 

superação a quaisquer tipos de preconceitos e intolerância. A afetividade é a dinâmica mais 

profunda e complexa que todo ser humano pode experimentar, assim como a superação e o 

combate à violência, às discriminações e às desigualdades étnico-racial, de gênero e 

orientação sexual. Segundo Almeida (1999), 
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“A afetividade é um domínio funcional, cujo desenvolvimento é 

dependente da ação de dois fatores: o orgânico e o social. Entre esses dois 

fatores existe uma relação estreita tanto que as condições medíocres de um 

podem ser superadas pelas condições mais favoráveis do outro”. 

 

 Ao se propor uma educação pautada na afetividade sexual, a escola deve valorizar e 

respeitar a opção sexual de seus alunos, combatendo a discriminação, por meio de debates 

e valorizando a descoberta de resultados positivos na educação, que permita a todos a 

“oportunidade de se libertar de idéias e sentimentos nocivos em relação à sexualidade” 

(GANDRA & outros, 2003). Frente à proposta de se trabalhar nos cursos de formação de 

professores a afetividade sexual, “deve se levar em consideração que a sexualidade 

envolve pessoas e, conseqüentemente, sentimentos, que precisam ser percebidos e 

respeitados”. (PCN, 1997). 

 É preciso que os cursos de formação de professores derrubem paradigmas voltados 

para uma cultura conservadora e passem a promover a superação de qualquer atitude de 

intolerância, procurando assim, entender e “respeitar a diversidade de valores, crenças e 

comportamentos relativos à sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas 

de atração sexual e o seu direito à expressão, garantida à dignidade do ser humano”. (PCN, 

1997). Ao abordar o tema sexualidade e afetividade, percebe-se que dentre os objetivos dos 

PCN sobre orientação sexual, cujas propostas sugerem que sejam pensados por docentes 

em processo de educação inicial e continuada, inclui-se ainda a compreensão e a busca de 

prazer como um direito e uma dimensão da sexualidade humana e a proposta de 

identificação e superação de tabus e preconceitos referentes à sexualidade, propondo aos 

docentes que evitem comportamentos discriminatórios e intolerantes, sugerindo que se 

façam análises críticas dos estereótipos. (PCN, 1997).  

 Por fim, entender e trabalhar educação sexual na formação de professores, com 

ênfase na afetividade, sugere a compreensão de que sexualidade constitui-se parte integral 

do ser humano, não podendo ser desvinculada desse direito. Para a Organização Mundial 

de Saúde, 

 
   

“A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma 

necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado 
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de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se 

limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais do que 

isso, é a energia que motiva encontrar o amor, contato e intimidade, e se 

expressa na forma de sentir, na forma de as pessoas tocarem e serem 

tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e 

interações e tanto a saúde física como a mental. Se a saúde é um direito 

humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada 

como um direito humano básico.” 

(Organização Mundial de Saúde, 1975.) 

 

 Se refletirmos sobre a formação de professores e uma educação voltada para a 

promoção da afetividade sexual que privilegie a transformação da prática docente, seremos 

capazes de modificar concepções e emoções, bem como estratégias para uma vivência 

harmônica e respeitosa pautada na preservação da tolerância e no fim da discriminação.  

 

1.1.1.3 O software educativo na formação de professores. 

 

 O trabalho com software educativos em sala de aula é algo ainda incipiente no 

cotidiano de boa parte dos professores brasileiros. Muito embora, atualmente seja difícil 

falar em educação sem falar das novas tecnologias de comunicação, principalmente a 

informática, podemos considerar que, essa prática tem aumentado significativamente junto 

aos cursos de formação inicial e contínua de docentes no país.  

 Para Moulin & Monat (2001), “...ainda estão sendo buscados os melhores caminhos 

para a produção desse tipo de material instrucional, pois os melhores modelos para a 

produção de material impresso, cuja leitura é de certa forma "linear", não podem ser 

utilizados com sucesso para a produção de software”. Para os autores, outro aspecto 

agravante, refere-se ao fato de que “o professor, acostumado ao uso de material impresso 

na mediação pedagógica, sente dificuldade quando se trata de se familiarizar com a 

"navegação" permitida pelo material eletrônico”.  

 O uso dessa tecnologia permite o enriquecimento do ambiente escolar, propiciando 

um maior interesse dos alunos, e um maior "prazer" dos professores em planejar suas aulas 

com tais recursos. Atualmente, o trabalho com softwares educativos tem possibilitado aos 

professores - ainda aqueles que não dominam o computador – poderem em poucos 

minutos, conhecerem seu funcionamento e seus objetivos pedagógicos. Alguns softwares 
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educativos possibilitam ao professor, alternativas que podem ser trabalhadas estimulando a 

criatividade e enriquecendo suas aulas.  

 Criar recursos por meio da tecnologia, que sejam capazes de proporcionar 

conhecimento e ao mesmo tempo promover o combate à discriminação sob todas as 

formas, parece ser um passo crucial no sentido de uma verdadeira revolução tecnológica. 

Utilizar o computador para a propagação do ensino significa proporcionar a alunos e 

professores, condições de se adquirir conceitos sobre qualquer campo do conhecimento. 

A vantagem de se trabalhar com softwares educativos está, em se colocar a disposição na 

sala de aula, uma grande quantidade de opções que visam, por meio da atração visual, 

informar e combater, dentre várias formas de discriminação, a cultura heterrossexista. 

 

1.2 Justificativa 

 

É sabido que a homofobia ocorre por falta de informação e pelo reforço de uma 

cultura heterossexual, que considera como única forma de relacionamento casamentos 

entre homens e mulheres. A importância de se tratar do assunto no âmbito da sala de aula, 

especialmente nos cursos de formação de professores, requer uma proposta de mudança de 

postura, haja vista a relevância do tema, primeiro em âmbito de cidadania e depois relativo 

à sexualidade. Quanto mais pessoas se informarem sobre o assunto, mais respeito, 

estaremos atribuindo aos gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e travestis. É preciso que 

a questão passe a ser entendida e tratada a partir da cultura dos direitos humanos, 

procurando assim, esclarecer professores e professoras sobre a superação ao preconceito, 

possibilitando o reconhecimento da sexualidade como algo inerente à vida do ser humano. 

Além desses aspectos, tratar da homofobia na escola, passa pela questão do espaço 

democrático que é a instituição, onde se podem promover debates francos e abertos, 

desmistificando o heterossexismo, cuja crença, define como única forma aceitável de 

sexualidade, o heterossexualismo. Preparar professores e professoras, capazes de construir 

um ambiente de respeito à expressão da sexualidade humana, fortalece o combate a cultura 

homofóbica instituída na sociedade e promove a valorização da educação afetivo sexual, 

baseada na vivência natural e positiva para a formação de crianças. 

A relevância de se trabalhar o tema no curso de formação inicial e continuada de 

professores tem como objetivo, prepará-los para a compreensão de mensagens claras de 

cidadania e respeito, por meio de atitudes necessárias, frente às mudanças da sociedade. 
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Enxerga-se na elaboração do Software Educativo a oportunidade de se manter a extensão e 

a continuidade da formação de professores com o propósito de se combater a homofobia e 

instituir uma educação voltada para a afetividade, cujos valores como a tolerância e o 

respeito, sejam fixadores das relações humanas. É importante também, que se empenhem, 

por meio de políticas educacionais, por mudanças no currículo de instituições formadoras – 

como é o caso do curso Pedagogia – no sentido de se solicitar à defesa da igualdade de 

direitos e do respeito à diversidade sexual.  

A realização do projeto “O combate a homofobia no curso de formação de 

professores e a promoção da educação afetivo sexual no Ensino Fundamental”, se deve 

indiscutivelmente à necessidade de se requerer, a oportunidade de informação aos novos 

formadores de opiniões, cujo público que irão trabalhar após a conclusão do curso, sejam 

desprovidos de preconceitos. Espera-se assim, combater com informações corretas e 

respeitosas, todo o tipo de preconceito aprendido por familiares, professores, mídia e 

pessoas mal informadas. 

A importância do projeto, no âmbito do curso de Pedagogia, poderá levar os alunos 

e as alunas a atuarem como referência no combate ao preconceito homofóbico junto a 

outras instituições de ensino, no sentido de se promover o direito à cidadania e o zelo pela 

educação afetivo sexual. A partir do exposto acima, acredita-se que as atividades de 

formação devem ser continuadas, buscando a reflexão permanente das (os) professoras 

(es), cujo papel ético na formação das (os) estudantes, deve ser fundamental para a 

extinção completa da homofobia. Neste sentido, vislumbra-se no curso de formação de 

professores, a oportunidade e o local necessários para essa intervenção. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 
Compreender a importância do estudo de superação homofóbica no curso de 

formação de professores e promover uma educação sexual voltada para a promoção da 

afetividade no âmbito da escola fundamental. 
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1.31..1 Específicos 

 

1. Analisar os aspectos geradores do preconceito no curso de formação de 

professores; 

2. Distinguir a forma de atuação de docentes das séries iniciais e EJA, no combate 

ao preconceito homofóbico; 

3. Caracterizar as efetivas formas de participação dos docentes na conscientização 

aos direitos humanos e de cidadania de alunos gays, lésbicas, bissexuais, 

transgêneros e travestis; 

4. Incentivar situações que visem promover uma educação afetiva sexual, junto 

aos alunos e professores da escola de educação fundamental; 

5. Promover a elaboração de um software educativo que auxilie na formação 

contínua de professores contra o preconceito homofóbico para a elevação da 

afetividade sexual. 

 

1.4 Metodologia  

 

O projeto realizará suas atividades fazendo uso de diferentes etapas, dentre elas, 

inclui-se a participação de alunos do quinto e sexto semestres do curso de Pedagogia. A 

escolha dos semestres em questão, refere-se ao estágio desses alunos no âmbito do curso, 

ou seja, a experiência adquirida e seu desempenho na realização do projeto de pesquisa e 

preparação para a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC). Este fato não exime 

a participação de outros alunos do curso.  

Constantes das etapas do projeto, espera-se realizar ainda pesquisas com docentes 

da Educação Infantil e EJA, a fim de se averiguar o grau de conhecimento destes sobre o 

tema em tela. As etapas posteriores constam, além disso, da apresentação uma palestra com 

especialistas sobre o tema, com a finalidade de melhor esclarecer os alunos a respeito do 

preconceito.  

Seguindo as etapas do projeto, espera-se poder realizar uma peça teatral 

abarcando os pontos principais relativos à homofobia, cuja finalidade é difundir por meio 

da arte a tolerância e o respeito à diversidade sexual. Esta atividade poderá ser 
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desenvolvida em concomitância com a professora de Literatura Infantil, com vista a 

promover a interdisciplinaridade no curso de formação de professores.  

Prosseguindo às etapas do projeto e como ponto central do estudo, aspira-se a 

preparação do corpo conceitual de um software educativo, criado pelos alunos 

participantes do trabalho, cuja elaboração será encaminhada à uma empresa responsável 

pela construção de um software educativo.  

 

1.4.1 Sujeitos participantes 

 

 O trabalho tem como proposta, a multiplicação do conhecimento entre os 

alunos do curso de Pedagogia e professores das instituições formadoras de docentes. 

Espera-se que o resultado do trabalho em questão – o software educativo seja utilizado 

como apoio pedagógico aos cursos de formação inicial e continuada de professores. 

Os trabalhos contam ainda com participantes externos cujas habilidades e 

formações reforçarão o conteúdo das atividades propostas durante a execução do projeto, 

tais como grupo teatral, empresa responsável pela construção de softwares educativos 

palestrantes etc. 

 

1.4.1.1 Proposta do conteúdo das questões do corpo conceitual do Software Educativo 

 

1. História da sexualidade; 

2. Modelos de Educação Sexual; 

3. Modelos de papéis sexuais na cultura ocidental; 

4. Concepção de valores afetivos e de cidadania; 

5. Sexualidade e afetividade. 

 Os temas expostos acima, serão pesquisados e abordados pelos alunos do curso de 

Pedagogia, que por meio da pesquisa obterão subsídios para a construção do conteúdo do 

corpo conceitual do Software educativo. A conotação de aprendizagem será reforçada pelo 

reconhecimento de Pesquisas, Estudos Dirigidos e Resenhas, realizados por esses alunos, 

cuja importância aumentará a capacidade de criação dos mesmos 
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