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GOMES, Ane Caroline da Silva. O Bullying Homofóbico no Espaço Escolar. 71p. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Graduação em Pedagogia da 
Faculdade de Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2017. 
 

  RESUMO 
 

O presente trabalho busca definir as violências presentes na escola, dando ênfase 
ao bullying atrelado à homofobia. A problemática abordada refere-se ao 
questionamento sobre à possível existência do bullying homofóbico no espaço 
escolar praticado entre adolescentes do ensino médio. Sob tal enfoque, esta 
pesquisa propôs investigar e discorrer sobre o bullying homofóbico, a fim de 
identificar quais abordagens e intervenções são realizadas pelos docentes da 
instituição para mediações acerca do preconceito e da violência. Para a 
fundamentação teórica, utilizou-se fontes documentais e bibliográficas, como obras e 
artigos publicados, legislações, documentos oficiais e diretrizes que amparam o 
trabalho com essa temática. O estudo de campo foi realizado em um colégio da rede 
de ensino pública, situado em uma cidade de porte médio do norte do Paraná. 
Especificamente, objetivou-se conhecer o ambiente de pesquisa, para a aplicação 
do questionário previamente elaborado pela pesquisadora, além de verificar se no 
espaço escolar o ensino é pautado com base na educação em direitos humanos e 
quais as abordagens docentes são realizadas para o trabalho com os educandos. 
Os resultados obtidos por meio deste estudo de conclusão de curso, demonstram 
que este, ainda, é um problema presente na instituição, portanto, deve receber 
devida atenção de toda a comunidade escolar.  
 
Palavras-chave: Adolescência. Intimidação Sistemática. Homossexualidade. 
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GOMES, Ane Caroline da Silva. Homophobic Bullying in School. 71p. Course 
Conclusion Work (Monograph). Graduation in Pedagogy of the Faculty of Apucarana 
- FAP. Apucarana-Pr. 2017. 
 

ABSTRACT 
 

The present work seeks to define the violence present in the school, with emphasis 
on bullying linked to homophobia. The problem addressed refers to the questioning 
about the possible existence of homophobic bullying in the school space practiced 
among high school adolescents. Under this approach, this research proposed to 
investigate and discuss homophobic bullying in order to identify which approaches 
and interventions are carried out by the institution's teachers for mediations. For the 
theoretical basis, documentary and bibliographical sources were used, such as 
published works and articles, legislations, official documents and guidelines that 
support the work with this theme. The field study was carried out in a college of the 
public education network, located in a medium-sized city in the north of Paraná. 
Specifically, the objective was to know the research environment, for the application 
of the questionnaire previously elaborated by the researcher, in addition to verify if in 
the school space the teaching is based on the human rights education and what the 
teaching approaches are realized for the work with the learners. The results obtained 
through this course completion study demonstrate that this is still a problem in the 
institution, and should therefore receive due attention from the entire school 
community. 
 
Keywords: Adolescence. Systematic Bullying. Homosexuality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escola enfrenta diferentes problemas de forma constante, a violência e o 

bullying são algumas das adversidades encontradas nas instituições de ensino.  Um 

exemplo de violência citado por Junqueira (2009) que ocorre nas escolas é a 

homofobia, expressa por meio de atitudes agressivas, preconceituosas e 

discriminativas, com alunos cujo a orientação sexual difere-se da 

heterossexualidade. A temática versada neste trabalho é a ligação entre o bullying e 

a homofobia, que dão origem ao bullying homofóbico. 

Optou-se pela utilização do termo Orientação Sexual, pois o mesmo vincula-

se conforme afirma Souza Filho (2009) à liberdade de manifestação da sexualidade 

do sujeito, e refere-se à tendência sexual e afetiva por pessoas do mesmo sexo.  

A problemática abordada para pesquisa, referiu-se ao questionamento sobre 

a possível existência do bullying atrelado à homofobia no espaço escolar, praticado 

entre adolescentes do ensino médio. Em contrapartida, este trabalho teve como 

objetivo investigar e discorrer sobre bullying homofóbico, a fim de identificar quais 

abordagens e intervenções são realizadas pelos docentes da instituição para 

mediações acerca do preconceito e da violência.  

Justifica-se a escolha deste tema por observações realizadas no colégio, no 

qual conclui o ensino médio, onde o preconceito e a homofobia revelavam-se por 

meio do bullying, direcionado à alunos declarados homossexuais, ou àqueles que 

fugiam dos padrões normatizadores referentes ao gênero.  

A fundamentação teórica dividiu-se em duas seções, a primeira refere-se ao 

adolescente e seus direitos, esta consiste em caracterizar a fase da adolescência, e 

abordar os direitos garantidos a eles por lei;  a segunda trata-se do bullying 

homofóbico no espaço escolar e a importância da educação em direitos humanos, 

visto que busca definir a violência escolar, a homofobia e o bullying/bullying 

homofóbico, e apresentar a Educação em Direitos Humanos como intervenção no 

auxílio ao combate à violência, aos preconceitos e discriminações existentes no 

âmbito educacional. 

A adolescência constitui-se em uma fase na qual o indivíduo passa por 

diversas transformações em diferentes aspectos. Reconhecida como a segunda fase 

da vida do ser humano anterior à idade adulta. Para que os mesmos possam ter um 

desenvolvimento pleno, no Brasil existem leis de acesso e permanência de todos na 
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educação, por meio da Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, além da existência do Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990, uma medida de proteção à criança e ao adolescente, a 

qual possui o intuito de proteger e garantir a eles a efetivação dos direitos 

intrínsecos à toda pessoa humana.  

De acordo com Junqueira (2009, p.15) “a escola configura-se um lugar de 

opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em torno do qual existe um 

preocupante quadro de violência a que estão submetidos milhões de jovens e 

adultos LGBT”.   

Tanto o bullying como, a homofobia são representados por atitudes 

desumanas, que inferiorizam e humilham as vítimas, os desrespeitando enquanto 

pessoas de direitos, e está sujeito a estes tipos de violência todo indivíduo que não 

se enquadre nos padrões aceitos pela sociedade, ou seja, considerados “normais”.  

O âmbito educacional como um local de convívio com as diversidades deve 

visar um ensino voltado para a Educação em Direitos Humanos, que é considerada 

“[...] como um paradigma construído com base nas diversidades e na inclusão de 

todos/as os/as estudantes” (BRASIL, 2013, p.521). Esta representa uma luta contra 

as desigualdades, discriminações e preconceitos existentes, auxiliando no combate 

à qualquer tipo de violência no espaço escolar.  

A presente pesquisa possui cunho qualitativo e descritivo. Por meio da 

pesquisa bibliográfica, buscou-se elementos teóricos que discorressem sobre o tema 

pesquisado. Salienta-se que foram utilizadas fontes documentais e bibliográficas 

como: obras e artigos publicados, legislações, documentos e diretrizes para o 

trabalho com esta área de pesquisa.   

Os dados foram coletados através de um questionário com perguntas 

objetivas e subjetivas, direcionado à professores de um colégio público de uma 

cidade de médio porte situada ao norte do Paraná, e por fim, realizou-se a análise 

de dados com base na fundamentação teórica.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 O adolescente e seus direitos 

 

2.1.1 Breve concepção de adolescência 

 

A adolescência é conhecida como a etapa de transição da infância para a 

idade adulta, na qual ocorrem as transformações decorrentes da puberdade e que 

provocam mudanças psicológicas e sociais no adolescente (FERREIRA; NELAS, 

2006).   

Ferreira, Farias e Silvares (2010) consideram que ao falar em adolescência, 

a relacionamos com a puberdade, mas esta inclui processos correspondentes à 

mudanças do corpo e dos hormônios, já a primeira refere-se ao desenvolvimento 

psicossocial do indivíduo, e corresponde também à segunda etapa da vida do ser 

humano, enquanto ser individual e autônomo. 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) e para o Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE), a adolescência é definida como a segunda década de 

vida do ser humano, dos 10 aos 20 anos de idade, enquanto que para o Estatuto da 

Criança e do adolescente (ECA), esta fase vai dos 12 aos 18 anos (BRASIL, 2007 

apud FERREIRA; FARIAS; SILVARES, 2010).  

No passado, a adolescência era considerada um período em que o jovem 

assumia as responsabilidades da vida adulta, no qual necessitava estar preparado 

para trabalhar, casar e formar uma família. Atualmente é considerada uma fase de 

maturação, construção da identidade, definição de metas e escolhas profissionais 

(FERREIRA; NELAS, 2006).  

 
Segundo Vygotski (1996), nessa fase de desenvolvimento se produz 
no adolescente um importante avanço no desenvolvimento 
intelectual, formando-se os verdadeiros conceitos. O pensamento por 
conceito abre para o jovem um mundo da consciência social, e o 
conhecimento da ciência, da arte e as diversas esferas da vida 
cultural podem ser corretamente assimiladas. Por meio do 
pensamento em conceito ele chega a compreender a realidade, as 
pessoas ao seu redor e a si mesmo. O pensamento abstrato 
desenvolve-se cada vez mais e o pensamento concreto começa a 
pertencer ao passado. O conteúdo do pensamento do jovem 
converte-se em convicção interna, em orientações dos seus 
interesses, em normas de conduta, em sentido ético, em seus 
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desejos e seus propósitos (VYGOTSKY, 1996 apud FACCI, 2004, 
p.71). 
 

De acordo com Campos (2009), definir o conceito de adolescência é algo 

complexo, pois não envolve somente fatores internos relacionados a mudanças 

corporais e a maturidade, mas também aos fatores externos advindos da sociedade, 

da cultura e do meio em que estão inseridos. Pode-se dizer, que o adolescente além 

de passar por transformações biológicas, é facilmente influenciado pelas mudanças 

da sociedade contemporânea nos mais diversos meios em que este participa.  

Para Outeiral (1994 apud BOCK, 2007 p.65), a adolescência é dividida em 

três fases: 

Na primeira, o jovem vivencia uma passividade em relação as suas 
transformações corporais, criando-se a partir daí um sentimento de 
impotência frente ao mundo e à realidade. Na segunda, a crise se dá 
por um choque entre gerações, já que a estrutura familiar vivida hoje 
é muito diferente da estrutura vivida por seus pais. A busca da 
independência é o foco central, incluindo a busca da definição 
sexual. Na terceira e última fase, a busca se dá pela identidade 
profissional e inserção no mercado de trabalho, ou seja, a busca de 
reconhecimento pela sociedade e a independência financeira. 

 

Ao ser marcada por mudanças em diferentes aspectos, a adolescência 

encaminha o jovem para a criação de novas relações no âmbito familiar e na 

sociedade. Quando se inicia este processo de transição, o mesmo começa a se 

enquadrar no mundo com maturidade e com o corpo em estado de evolução, estes 

fatores transformam sua identidade, pois a adolescência está atrelada à construção 

da identidade (CANO; FERRIANI; GOMES, 2000).  

A identidade é construída a partir de processos históricos, culturais e sociais, 

pelos quais passamos, e “[...] implica em definir quem a pessoa é, quais são seus 

valores e quais as direções que deseja seguir pela vida” (ERIKSON, 1972 apud 

FERREIRA; FARIAS; SILVARES, 2003, p.107), ou seja durante o processo de 

construção da identidade o indivíduo obtém um conhecimento de si mesmo. A partir 

disso, o mesmo passa a definir seus objetivos, e a fazer suas escolhas de acordo 

com seus interesses e necessidades.  

Aberastury e Knobel (2008), ao realizarem pesquisas sobre os adolescentes 

em diferentes aspectos, denominaram essa fase de Síndrome Normal da 

Adolescência, que segundo eles é repleta de desequilíbrios e instabilidades.  
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A Síndrome Normal da Adolescência para Aberastury e Knobel (2008) é 

composta por diversas características apresentadas no quadro à seguir. 

 

Quadro 1 - Características da síndrome normal da adolescência 

 

 

CARACTERÍSTICAS DA SÍNDROME NORMAL DA ADOLESCÊNCIA 

 

A busca de si mesmo e da identidade: esta fase ocorre ao longo da vida 

do indivíduo, mas possui maior importância na adolescência, pois é 

considerada um período de amadurecimento, reconhecimento de sua 

identidade, criação de um autoconceito, obtenção do autoconhecimento de 

si, sobre seu corpo e esquema corporal, cujo encontra-se em estado de 

transformação; 

 

A tendência grupal: está vinculada à busca de si mesmo e da identidade. O 

adolescente nesta fase procura integrar-se a um grupo no qual se identifica, 

pois sente-se seguro ocasionando a elevação de sua autoestima. O seu 

envolvimento com determinados conjuntos de pessoas pode ocorrer em 

relação as características apresentadas por elas, como: vestimentas, 

costumes, gostos, etc. Ao participar de grupos o indivíduo passa por um 

processo de transição para viver em sociedade, visto que o mesmo possuía 

um vínculo maior com os pais. Portanto, o relacionamento com uma 

variedade de indivíduos, tende a auxiliar no crescimento pessoal, e na 

definição de uma identidade distinta da adotada no ambiente familiar; 

 

A necessidade de intelectualizar e fantasiar: estas carências são próprias 

dos pensamentos do adolescente. Podendo, assim atuar como mecanismos 

de defesa. Nesta etapa ocorre a negação do próprio corpo, a desvinculação 

dos pais, conflitos com a sexualidade e o luto por perdas da infância (internas 

e externas); 
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As crises religiosas: o adolescente apresenta diversas posições religiosas, 

como o ateísmo e o misticismo, porém pode mudar constantemente seu 

posicionamento. De modo generalizado o conflito religioso está relacionado à 

morte, basicamente a ideia da perda dos pais; 

 

 

A deslocalização temporal: nesta fase surgem características 

discriminativas temporais, as quais vão se formando conceitos e noções de 

tempo. “[...] é possível dizer que o adolescente vive com uma certa 

deslocalização temporal; converte o tempo em presente e ativo, numa 

tentativa de manejá-lo” (ABERASTURY; KNOBEL, 2008, p.41);  

 

A evolução sexual desde o autoerotismo até a heterossexualidade: 

neste período o adolescente começa a possuir curiosidades sexuais, 

conhecer e explorar seu próprio corpo através da masturbação, fase 

preparativa para relações sexuais e procriação. A partir do momento que o 

indivíduo conhece o seu próprio corpo intimamente ele começa a procurar 

um parceiro para a vida amorosa. Em alguns casos, o adolescente entra em 

conflito com a própria sexualidade, podendo passar por períodos de 

bissexualidade e homossexualidade, estes podem ser definitivos ou 

passageiros, e permanecem até que ele reconheça a sua sexualidade; 

 

Atitude social reivindicatória: possui relação com a tendência grupal, 

sendo reconhecida como uma prática indispensável de auxílio no 

desenvolvimento do adolescente. Tem como ponto de partida suas ideias, 

levando a tomar determinadas ações e adotar posicionamentos em meio aos 

diferentes grupos que participa;  

 

Contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta: o 

adolescente passa por mudanças constantes de conduta, provocando 

alterações em sua personalidade;  
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A separação progressiva dos pais:  ao longo da fase da adolescência, o 

adolescente enfrenta períodos de luto, como no caso da separação de seus 

pais, provocando uma série de fatores, como o sentimento de independência 

e o aparecimento da capacidade executora genital; 

 

Constantes flutuações de humor e do estado de ânimo: quanto maior for 

o luto na adolescência, mais constante será as mudanças de humor e do 

estado de ânimo, entretanto considera-se que há necessidade de 

compreendê-los, pois a mudança de humor é uma característica típica da 

adolescência; 

 

Fonte: Baseado em ABERASTURY e KNOBEL, 2008. 

 

Os adolescentes na condição da fase peculiar de seu desenvolvimento têm 

como medida de proteção o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, uma Lei 

Brasileira que determina alguns procedimentos necessários para suprir as precisões 

dos adolescentes, os reconhecendo como sujeitos de direitos (MARINHEIRO et al, 

2013). 

  

2.1.2 Marco legal: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

Em 13 de julho de 1990, foi promulgada a lei número 8.069/90, do ECA -

Estatuto da Criança e do Adolescente, baseado no artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 2008).   

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão (BRASIL, 1988). 

 

Conforme a Lei 8.069/90, é dever de todos assegurar às crianças e 

adolescentes proteção integral, para que os mesmos possam ter um pleno 
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desenvolvimento, os conscientizando sobre seus direitos e deveres, assim os 

tornando parte do processo de inclusão social (BRASIL, 2008). 

Segundo Moreira, Salum e Oliveira (2016, p.36), o ECA:  

 
(...) é uma ordenação legal resultante da mobilização da sociedade 
envolvendo legisladores, juristas, categorias profissionais e 
movimentos sociais (...) e também pode ser considerada como uma 
legislação de vanguarda ao adotar a “Doutrina da Proteção Integral” 
que é base da Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
aprovada pela Assembléia Geral da ONU em 20/11/1989. 

 

Crianças e adolescentes do Brasil têm seus direitos assegurados, por meio 

do ECA, visto que são fases nas quais encontram-se em estado de 

desenvolvimento, portanto, devem ser protegidas, a fim de certificar que os mesmos 

usufruam plenamente de seus direitos e desenvolvam-se de forma plena (BRASIL, 

20[..]). 

Ainda, de acordo com a Lei 8.069/90, em sua parte geral, nas suas 

disposições preliminares I: 

 
Art. 1.º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao 
adolescente. 
Art. 2.º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade (BRASIL, 2008, p.9). 
 

Em seus 1º e 2º artigos afirma-se que esta lei é direcionada especificamente 

à proteção de crianças até os doze anos de idade, e adolescentes dos doze aos 

dezoito anos.  

Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 2008, p.10).  

 

O 5º artigo reafirma o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 ao referir-

se à defesa e proteção da criança e do adolescente, cuja finalidade é a de combater 

qualquer forma de violência, negligência e opressão, ou seja, de qualquer ato que 

ameace a efetivação de seus direitos fundamentais e prejudiciais ao seu 

desenvolvimento integral. 

 
Art. 6.º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
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e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento (BRASIL, 2008, 
p.10). 

 

E por fim, o 6º artigo da Lei 8.069/90 esclarece que deve-se levar em 

consideração uma série de fatores, a fim de promover a efetivação de todos os 

objetivos estabelecidos pelo ECA, para garantir à crianças e adolescentes um 

desenvolvimento pleno conforme suas especificidades.  

Adolescentes em fase escolar têm seus direitos assegurados pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente visando seu 

absoluto desenvolvimento em todas as etapas da educação (BRASIL, 2008).  

 

2.1.3 O Ensino Médio 

 

A educação é um direito assegurado pela Constituição Federal e pela LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, uma vez que estabelecem o 

objetivo da formação do aluno, “[...] Inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 2010, p.35). 

Um dos principais aspectos contribuintes para que todos exerçam sua 

cidadania, e usufruam plenamente de seus direitos é a formação escolar de 

qualidade. “A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente” (BRASIL, 2013, 

p.4).   

[...] a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola 
promove, para todos, o domínio das capacidades cognitivas e 
afetivas indispensáveis ao atendimento de necessidades individuais 
e sociais dos alunos, bem como a inserção no mundo e a 
constituição da cidadania também como poder de participação, tendo 
em vista a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Qualidade é, pois, conceito implícito à educação e ao ensino 
(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.132-133).  

 

A educação brasileira deve promover a todos um desenvolvimento integral, 

que forme o indivíduo para viver em sociedade, de maneira digna e autônoma, 

convivendo e respeitando as diferenças que os cercam (BRASIL, 2013).  



21 

 

A Lei de Diretrizes e Bases Nº 9394/96 de 20 de dezembro de 1996 é 

responsável por definir as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica no Brasil 

e, sua promulgação como lei nacional estabelece os princípios, direitos e deveres do 

estado com a educação (BRASIL, 2010).  

 
A educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a 
capacidade de exercer em plenitude o direito à cidadania. É o tempo, 
o espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir a sua 
identidade, em meio a transformações corporais, afetivoemocionais, 
socioemocionais, cognitivas e socioculturais, respeitando e 
valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, 
portanto, exigências do projeto educacional. (BRASIL, 2013, p.17). 

 

De acordo com o artigo 21 da LDB 9394/96 (BRASIL, 2010) a educação 

básica no Brasil é dividida em três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Contudo, optamos pela última fase para este estudo.  

O Ensino Médio é a última etapa da educação básica, pois têm início aos 15 

anos e conclui se aos 17. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9.394/96, esta fase deve ter por finalidade, garantir de formação integral do discente, 

utilizando recursos diversificados para despertar suas habilidades, o tornando capaz 

de pesquisar, adquirir informações, buscar conhecimento, criar, elaborar e 

raciocinar, além de auxiliar no processo de construção de sua identidade (BRASIL, 

1999).  

Esta etapa é conhecida pela característica de término da Educação Básica, 

e tem como objetivo oferecer aos indivíduos a concretização e o aprofundamento 

dos conhecimentos obtidos no Ensino Fundamental, proporcionando o 

aperfeiçoamento destes como pessoas humanas (BRASIL, 1999). 

Ao ofertar educação para todos a escola concede aos seus alunos 

oportunidades e condições para atuar como cidadãos e profissionais no ambiente de 

trabalho onde estarão inseridos, os tornando capazes de continuar aprendendo de 

forma autônoma para que compreendam os princípios científicos e tecnológicos dos 

meios de produção exigidos pela sociedade (BRASIL, 1999).  

Conforme o artigo 35 da LDB 9394/96 (BRASIL, 2010, p.48) o Ensino Médio 

deve prever: 

I-  a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores; 
III- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  
IV- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 
de cada disciplina. 

 

Diante disso, fundamenta-se que o Ensino Médio deve ter por objetivo 

garantir: a formação geral dos alunos como sujeitos de valores, capazes de adquirir 

habilidades necessárias para viver em sociedade; o seu aperfeiçoamento individual 

como pessoa, visando sua formação ética e capacidade crítica e autônoma; preparar 

e orientar os alunos para o ingresso no mundo profissional; e estimular a capacidade 

de buscar conhecimentos de forma espontânea, em diferentes níveis de ensino 

(BRASIL, 1999). 

  

2.2 O bullying homofóbico no espaço escolar e a importância da Educação em 
Direitos Humanos 
 

2.2.1 Violência escolar 

 

A violência escolar está relacionada à atos agressivos e antissociais que 

provocam relações desarmônicas no contexto escolar, à destruição de patrimônio e 

à criminalidade dentro da escola (LOPES NETO, 2005).  

Segundo Fante (2005), a violência ocorre quando é usada a força de forma 

espontânea para ameaçar, amedrontar, ou agredir uma pessoa, obrigando a mesma 

a agir contra a sua própria vontade, ou seja, qualquer ato que ameace a vivência do 

indivíduo no meio em que está inserido.  

A Organização Mundial de Saúde (2002, p.5 apud SILVA; BARRETO, 2012, 

p.10), refere-se à violência como: 

 
(...) uso intencional de força física ou poder, em forma de ameaça ou 
praticada, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou contra um grupo 
ou comunidade que resulta ou tem uma grande possibilidade de 
ocasionar ferimentos, morte, consequências psicológicas negativas, 
mau desenvolvimento ou privação. 
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A prática de qualquer ato de violência e a ocorrência de atitudes agressivas 

no interior das escolas, é um problema social complexo para se compreender, pois 

envolve pessoas de idades diferentes de forma coletiva (FANTE, 2005). 

Conforme Lopes Neto (2005, p.164): 

 
Uma das formas mais visíveis da violência na sociedade é a 
chamada violência juvenil, assim denominada por ser cometida por 
pessoas com idades entre 10 e 21 anos. Grupos em que o 
comportamento violento é percebido antes da puberdade tendem a 
adotar atitudes cada vez mais agressivas, culminando em graves 
ações na adolescência e na persistência da violência na fase adulta.  

 

O espaço escolar é considerado um local de convívio com as diferenças, 

devido à variedade de indivíduos que o frequentam, tanto alunos, como professores 

e equipe de profissionais que atuam em seu meio. “Os adolescentes, no território 

escolar, formam grupos heterogêneos, com diferenças socioculturais, políticas, 

econômicas, religiosas” (NATARELLI; OLIVEIRA; SILVA, 2013, p.2), e sexuais. As 

diferenças sexuais podem ocasionar conflitos e discussões que dão origem a 

violência na escola, direcionada a alunos homossexuais, ou aos que apresentam 

características de homossexualidade. 

 

2.2.2 Homofobia 

 

No ano de 1971 foi criado e apresentado por K. T. Smith o termo homofobia, 

referindo-se à reações negativas em relação ao homossexual, mais este termo 

passou a ganhar ênfase à partir de 1990 (BORRILLO, 2015). A sociedade acreditava 

que a homossexualidade era “[..] anti-natural, patológica ou inferior (MURTA et al, 

2011, p.438).  

A homofobia tem se revelado como um sistema de humilhação, 
exclusão e violência que adquire requintes a partir de cada cultura e 
formas de organização das sociedades locais, já que essa forma de 
preconceito exige ser pensada a partir da sua interseção com outras 
formas de inferiorização como o racismo, e o classismo, por 
exemplo. [...] a homofobia se alimenta da mesma lógica que as 
outras formas de violência e inferiorização: “desumanizar o outro e 
torna-lo inexoravelmente diferente” (BORRILLO, 2015, p.9). 
 

É necessária a aquisição de conhecimentos científicos e verídicos acerca do 

significado de homofobia, e sobre os transtornos ocasionados por este tipo de 
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preconceito, verificando qual a concepção sobre homossexualidade o indivíduo 

homofóbico possui, pois este constrói padrões estereotipados de como deve ser o 

gênero feminino e masculino a partir de conhecimentos adquiridos através do tempo, 

por meio de tradições, culturas, modelos, religião e valores, transpassados a eles 

(BORRILLO, 2015).  

O sujeito em si não é o único a apresentar uma opinião antecipada e 

preconceituosa, algumas instituições demonstram ter adotado um determinado 

padrão aceito pela maioria da comunidade, o que torna imprescindível elaborar 

métodos de prevenção a homofobia (BORRILLO, 2015). “Assim, a discriminação ou 

preconceito são práticas sociais e culturais herdadas historicamente que marcam 

cotidianamente essas instituições desqualificando o outro enquanto sujeito de 

direito” (HALL, 2006; SILVA, 2007; BORRILLO, 2009 apud OLIVEIRA JUNIOR, 

2013, p.61).   

A Homofobia é o medo de que a valorização dessa identidade seja 
reconhecida; ela se manifesta, entre outros aspectos, pela angústia 
de ver desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem 
heterossexual. Ela se exprime, na vida cotidiana, por injúrias e por 
insultos, mas aparece também nos textos de professores e de 
especialistas ou no decorrer de debates públicos. A homofobia é algo 
familiar e, ainda consensual, sendo percebida como um fenômeno 
banal: quantos pais ficam inquietos ao descobrir a homofobia de 
um(a) filho(a) adolescente, ao passo que, simultaneamente, a 
homossexualidade de um(a) filho(a) continua sendo fonte de 
sofrimento para as famílias, levando-as, quase sempre, a consultar 
um psicanalista? (BORRILLO, 2015, p.17). 

 

As atitudes homofóbicas são representadas por diversas manifestações, 

como, por exemplo: a rejeição da homossexualidade pela própria família, antipatia 

ao homossexual, insultos e negação de direitos. Dentre estes, há inúmeros fatores 

responsáveis por fazer com que o homossexual se isole tanto da escola, quanto da 

sociedade, tornando sua educação sexual e afetiva prejudicada (MURTA et al, 

2011).  

De acordo com Foucalt (2004, p.152-153) existe um padrão normalizador 

que: 

 [...] põe em funcionamento cinco operações bem distintas: relacionar 
os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um 
conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de 
diferenciação e princípio de uma regra a seguir; diferenciar os 
indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de 
conjunto que se deve fazer funcionar como base mínima, como 
média a respeitar ou como o ótimo de que se deve chegar perto; 
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medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as 
capacidades, o nível, a “natureza” dos indivíduos; fazer funcionar, 
através dessa medida “valorizadora”, a coação de uma conformidade 
a realizar. Enfim, traçar o limite que definirá a diferença em relação a 
todas as diferenças, a fronteira externa do anormal (a “classe 
vergonhosa”).  

 

O homossexual muitas vezes é visto como “[...] contrário, inferior, anormal, 

estranho” (LUZ; CUNHA, 2011, p.90). Com isso, se dá a violência e a discriminação 

aos que não se aderem a heterossexualidade. 

Foucalt (1988, p.10), afirma que: 

 
O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não 
possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo 
tempo, expulso, negado, e reduzido ao silêncio. Não somente não 
existe, como não deve existir, e à menor manifestação fá-lo-ão 
desaparecer - sejam atos ou palavras.  

 

 A sexualidade é um mecanismo histórico, construído a partir de discursos 

referentes a sexo, que tendem a regular e normalizar a sexualidade do sujeito 

(FOUCALT, 1988).  

Consoante Borrillo (2015, p.15), “[...] a homossexualidade permanece um 

obstáculo à plena realização dos direitos”, pois a homofobia é considerada um modo 

de menosprezar o homossexual atuando como produtora de diferenças de poder 

entre os gêneros, dando destaque primordial a heterossexualidade, como algo 

proveniente da sexualidade do ser humano, e um modelo social a ser seguido. 

Luz e Cunha (2011), trazem a ideia de que alguns grupos de indivíduos 

homossexuais, podem se tornar alvos da intolerância com maior facilidade. A partir 

disso a Associação Brasileira de Gays, Lesbicas, Travestis e Transexuais – ABGLT, 

incentiva que sejam utilizados diferentes conceitos, como por exemplo: 

 
 Homofobia internalizada: refere-se ao medo de ver sua orientação 
sexual revelada publicamente, levando o indivíduo a adotar atitudes 
preconceituosas contra LGBT.  

 Lesbofobia: palavra criada para representar a rejeição e/ou 
aversão às lésbicas. 

 Transfobia: palavra criada para representar a rejeição e/ou 
aversão às transexuais (LUZ; CUNHA, 2011, p.90-91).  

 

Segundo Bourdieu (1998 apud BORRILLO, 2015), existem variadas 

maneiras de inferiorizar os homossexuais, mas uma das principais formas de 
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preconceito praticado cotidianamente é a violência simbólica, que muitas vezes 

ocorre e acaba passando despercebida.  

 
[...] as expressões “veado nojento” (“sapatão sem vergonha”) estão 
longe de ser simples palavras lançadas ao vento, mas agressões 
verbais que deixam marcas na consciência, traumas que se 
inscrevem na memória e no corpo (de fato a timidez, o 
constrangimento e a vergonha são atitudes corporais resultantes da 
hostilidade do mundo exterior). E uma das consequências da injúria 
consiste em modelar a relação com os outros e com o mundo; 
portanto, em modelar a personalidade, a subjetividade e o próprio ser 
de um indivíduo (D. ÉRIBON, 1999, p.29 apud BORRILLO, 2015, 
p.25). 

 

Para Louro (2003, p.17), são estabelecidos padrões em que “[...] a 

heterossexualidade é concebida como “natural” e também como universal e normal”, 

sendo assim, qualquer outra forma de manifestação sexual é considerada anormal.  

Atitudes homofóbicas não ocorrem somente com homossexuais, mas com 

qualquer pessoa que não se encaixe no padrão heterossexual e biológico, ou seja, 

refere-se gays, lesbicas, bissexuais, travestis e transexuais (BORRILLO, 2015). 

No contexto escolar a homofobia manifesta-se de formas distintas, por meio 

de agressões físicas, verbais, psicológicas, materiais, sexuais e bullying homofóbico, 

e pode estar sujeito a estas formas de agressão, todo indivíduo que não se adapta 

ao padrão heteronormativo (DINIS, 2011). 

 
Por heteronormatividade entende-se a regulação do sexo, do gênero, 
do desejo e das práticas sexuais nas categorias binárias que são 
masculinos e femininos, distintas, complementares e hierarquizadas. 
Define desse modo, a estética, os comportamentos e os papéis 
sociais aceitáveis para cada gênero, em lógica dicotômica que 
marginaliza os que se desviam de qualquer desses padrões (LEITE, 
2011, p.14). 

 

Para Petry e Meyer (2011), a heteronormatividade tende a regular e 

normatizar a manifestação da sexualidade, conforme uma perspectiva biológica e a 

anatomia sexual do ser humano.  

Louro (2000, p.30 apud DINIS, 2011, p.47) ressalta que: 

 
A escola é, sem dúvida, um dos espaços mais difíceis para que 
alguém “assuma” sua condição de homossexual ou bissexual. Com a 
suposição de que só pode haver um tipo de desejo sexual e que 
esse tipo – inato a todos – deve ter como alvo um indivíduo do sexo 
oposto, a escola nega e ignora a homossexualidade (provavelmente 
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nega porque ignora) e, desta forma, oferece poucas oportunidades 
para que adolescentes ou adultos assumam, sem culpa ou vergonha, 
seus desejos. O lugar do conhecimento mantém-se, com relação à 
sexualidade, o lugar do desconhecimento e da ignorância.  

 

Ainda, sob olhar de Louro (1997), esconder a orientação sexual é uma forma 

de violência praticada pelos próprios homossexuais. Contudo, a escola também é 

responsável por este silenciamento, uma vez que os docentes não abordam a 

temática diversidade e orientação sexual com seus alunos ou ao ignorá-los, acredita-

se que tal comportamento institucional, pode ocorrer devido há um desejo de 

extingui-los, para que outros alunos não se desviem da heterossexualidade. Enfim, a 

restrição sobre este assunto, tende a preservar o padrão imposto.  

Em 2004 foi lançado o Programa Brasil Sem Homofobia por meio de uma 

articulação entre governo federal e pela sociedade civil organizada, visando o 

combate à violência e discriminação contra os LGBT a fim de se promover a 

cidadania homossexual, prevendo valores de respeito e paz e a não descriminação 

da orientação sexual do indivíduo, garantindo:  

 
  A inclusão da perspectiva da não-discriminação por orientação 
sexual e de promoção dos direitos humanos de gays, lésbicas, 
transgêneros e bissexuais, nas políticas públicas e estratégias do 
Governo Federal, a serem implantadas (parcial ou integralmente) por 
seus diferentes Ministérios e Secretarias.  

  A produção de conhecimento para subsidiar a elaboração, 
implantação e avaliação das políticas públicas voltadas para o 
combate à violência e à discriminação por orientação sexual, 
garantindo que o Governo Brasileiro inclua o recorte de orientação 
sexual e o segmento GLTB em pesquisas nacionais a serem 
realizadas por instâncias governamentais da administração pública 
direta e indireta. 

  A reafirmação de que a defesa, a garantia e a promoção dos 
direitos humanos incluem o combate a todas as formas de 
discriminação e de violência e que, portanto, o combate à homofobia 
e a promoção dos direitos humanos de homossexuais é um 
compromisso do Estado e de toda a sociedade brasileira (BRASIL, 
2004, p.11-12). 

 

Sob tal enfoque, este projeto está articulado com as esferas sociais no 

combate à homofobia. As ações mencionadas na cartilha, pelo governo são de 

grande importância, e pode-se levar em consideração, exclusivamente, as medidas 

para a prevenção da homofobia no âmbito educacional, já que este é um local 
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propício para a promoção dos direitos humanos (ALTMANN, 2001, 2003 apud 

OLIVEIRA JUNIOR; MAIO, 2013). 

A homofobia possui relações com o espaço escolar, pois envolve "[...] a 

inclusão/exclusão, educação para a sexualidade, orientação sexual, estudos sobre 

gênero e homossexualidade” (KOEHLER, 2009, p.590) no qual requer formação de 

docentes e de toda a equipe escolar que estejam preparados para intervir, orientar, 

e conscientizar seus alunos sobre o respeito as diversidades e convívio com as 

diferenças, a fim de se combater a homofobia da escola e da sociedade. 

 
Previamente à repressão, a luta contra a homofobia exige, portanto, 
uma ação pedagógica destinada a modificar a dupla imagem 
ancestral de uma heterossexualidade vivenciada como natural e de 
uma homossexualidade apresentada como uma disfunção afetiva e 
moral (BORRILLO, 2015, p.106). 
 

Britzman (1996), afirma que os docentes têm medo de falar sobre 

homossexualidade com seus estudantes, pois muitos deles escondem sua 

orientação sexual. Visto que ao tratar este tema em sala de aula, haveria a 

possibilidade de que estes alunos demonstrassem a sua verdadeira orientação 

sexual, aumentando o número da comunidade LGBT.  

O medo vem acompanhado de pensamentos homofóbicos, além da ideia de 

que a homossexualidade possui forte influência sobre adolescentes ingênuos. 

Concluindo que “[...] o conhecimento e as pessoas são considerados perigosos, 

predatórios e contagiosos” (BRITZMAN, 1996, p.79-80). 

A Homofobia é considerada um tipo de violência praticada no espaço 

escolar, sendo expressa de formas diferenciadas, dentre elas destaca-se o bullying 

de cunho homofóbico (DINIS, 2011).  

 

2.2.3 Bullying/ Bullying homofóbico 

 

O termo bullying possui origem inglesa e está relacionado à reações 

agressivas e repetitivas praticadas de forma individual ou coletiva direcionadas a um 

indivíduo. Este fenômeno é conhecido universalmente por práticas, que possuem o 

intuito de ofender e agredir o próximo de forma intencional, tais atitudes trazem 

consequências para a vítima, como dor, angustia e sofrimento, em que o agressor 

busca agredir e humilhar o próximo por meio de apelidos, gozações, insultos, 
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ameaças, dentre outras atitudes que fazem o indivíduo manter-se excluído e sentir-

se intimidado (FANTE, 2005). 

Em 06 de novembro de 2015, foi instituída no Brasil a Lei 13.185 conhecida 

como Programa de Combate à Intimidação Sistemática, na qual em território 

brasileiro o termo bullying também é conhecido por intimidação sistemática, e 

conforme consta em seu 4º artigo, este programa tem como objetivo:  

 
I - prevenir e combater a prática da intimidação sistemática 
(bullying) em toda a sociedade; 
II - capacitar docentes e equipes pedagógicas para a implementação 
das ações de discussão, prevenção, orientação e solução do 
problema; 
III - implementar e disseminar campanhas de educação, 
conscientização e informação; 
IV - instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e 
responsáveis diante da identificação de vítimas e agressores; 
V - dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos 
agressores; 
VI - integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a 
sociedade, como forma de identificação e conscientização do 
problema e forma de preveni-lo e combatê-lo; 
VII - promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a 
terceiros, nos marcos de uma cultura de paz e tolerância mútua; 
VIII - evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, 
privilegiando mecanismos e instrumentos alternativos que promovam 
a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil; 
IX - promover medidas de conscientização, prevenção e combate a 
todos os tipos de violência, com ênfase nas práticas recorrentes de 
intimidação sistemática (bullying), ou constrangimento físico e 
psicológico, cometidas por alunos, professores e outros profissionais 
integrantes de escola e de comunidade escolar (BRASIL, 2015).  

 

De acordo com Silva (2010), o bullying pode ocorrer de diferentes formas, 

conforme demostra o quadro a seguir:  

 

Quadro 2 – Manifestações do bullying  

 

TIPOS DE 
AGRESSÕES 

 
COMO OCORREM 

Verbal Através de palavras, insultos e ofensas; 
 

 
Física e material 

Ocorrem agressões físicas ao indivíduo, e materiais por meio 
de furtos e destruição de pertences; 
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Psicológica e 
moral 

São ações que têm por intuito abalar a vítima 
psicologicamente através de humilhações, intimidações, 
difamações e atitudes preconceituosas e discriminatórias; 

Sexual Acontece através de abusos, assédios e insinuações; 
 

Virtual ou 
Cyberbullying 

A violência ocorre por meio das tecnologias (celular, 
computador, internet e redes sociais). 

Fonte: Baseado em SILVA, 2010.  

 

Segundo Fante (2005), quando ocorre o bullying, independente do espaço, 

há um número de envolvidos que serão apresentados no quadro abaixo. 

 

Quadro 3 - Identificação dos envolvidos no bullying: comportamentos e 
características 

 

ENVOLVIDOS 
NO BULLYNG 

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS: COMPORTAMENTOS E 
CARACTERÍSTICAS 

 

 

Vítima Típica 

 

 

A vítima na maioria dos casos é antissocial. Apresenta aspecto 
físico frágil, fobias, deficiência, insegurança, timidez, dificuldades 
de aprendizagem e não tem a capacidade de se defender, o que 
leva a agressão repetitiva; 

Vítima 
Provocadora 

O indivíduo realiza provocações gerando agressões, pois 
apresenta uma conduta ruim, e sente necessidade de causar 
desentendimentos no meio em que está inserido. Em geral 
apresentam hiperatividade, inquietude, imaturidade, dentre outros 
aspectos; 

Vítima 
Agressora 

A pessoa que já sofreu agressões tende a reproduzir o mesmo 
com outras pessoas, no intuito de transpassar a violência e os 
problemas pelo qual enfrentou; 

Agressor O agressor pode ser considerado aquele que exerce sua força 
sobre os mais fracos, a fim de causar dor e sofrimento. Sentem 
prazer em insultar, agredir e ameaçar para se sentir superior. Em 
alguns casos, o agressor pode adotar condutas associáveis e suas 
atitudes provocam relações desarmônicas nos mais diversos 
meios em que está inserido; 

Espectador É aquele que presencia os maus-tratos, mas não os prática e nem 
sofre qualquer tipo de agressão. Geralmente não se manifesta em 
defesa das vítimas por se sentir inseguro. 

Fonte: Baseado em FANTE, 2005. 
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Para Silva (2010), os praticantes do bullying escolhem indivíduos em 

situações de desvantagem, que possuem características diferenciadas, ou apenas 

por preconceito. As vítimas, em sua maioria, apresentam-se antissociais, com 

orientação sexual distinta dos demais, culturas e religiões diferentes, características 

peculiares, baixa autoestima, os tornando alvos de agressores por não saberem se 

defender. 

O fenômeno bullying possui diferentes formas de manifestação, conforme 

explicitado anteriormente. Pode-se observar atitudes preconceituosas, por parte dos 

agressores, como no caso do bullying atrelado à homofobia (SOUZA; SILVA; FARO, 

2015).  

No contexto educacional, o termo bullying tem sido utilizado para 
nomear a violência sofrida por alunos (as) no ambiente escolar, e o 
termo bullying homofóbico tem sido utilizado para nomear 
especificamente a violência sofrida por alunas (os) gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis e transexuais (DINIS, 2011, p.42).  
 

O bullying de cunho homofóbico é praticado com pessoas, cuja orientação 

sexual, ou identidade de gênero não segue a norma do sexo biológico dentro do 

padrão heterossexual (UNESCO, 2013).   

Conforme O’ Higgins - Norman (2008 apud ANTÔNIO, et al, 2012, p.20), o 

bullying homofóbico ocorre de duas formas:  

 
(a) o bullying subjacente ao caráter hetero-normativo do ambiente 
escolar, relacionado com as expectativas de papel de gênero 
independentemente da orientação sexual da vítima, nomeadamente 
ao nível do policiamento dos comportamentos considerados 
representativos dos gêneros feminino e masculino; e (b) o bullying 
que tem por base comportamentos discriminatórios e persecutórios 
contra pessoas LGBT. 

 

Isso posto, este tipo de violência apresenta-se por meio da agressão verbal, 

física, psicológica, moral, material, sexual e incluem atos como, por exemplo de 

ameaçar, excluir, assediar, apelidar, xingar, furtar, bater, difamar e discriminar 

(UNESCO, 2013). 

Agressões expressas por meio do bullying trazem diversas consequências à 

vítima, pois podem afetar a sua saúde física, mental e psicológica, originando à 

depressão, ansiedade, distúrbios, fobia escolar e social, dentre outros problemas 

que podem surgir ao longo do tempo (SILVA, 2010).  
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Desde a infância, meninos e meninas são estimulados a praticar 

brincadeiras preconceituosas, direcionadas aqueles que não se encaixam nos 

padrões sexuais e de gênero, os quais são considerados “normais” e adotados pela 

maioria da sociedade (LOURO, 2003). 

De acordo com Costa (2009 apud TREVISOL; DRESCH, 2011), a escola 

não deve pretender eliminar as brincadeiras praticadas por seus alunos, mas é 

necessário que sejam estabelecidos limites, diferenciando o ato de brincar com o de 

agredir, tendo em vista o docente como mediador das ações de seus alunos, pois 

ele possui o papel de orientá-los e conscientizá-los a respeito das consequências de 

atitudes agressivas, preconceituosas e discriminativas.  

O âmbito educacional também possui o papel de formar os alunos para o 

exercício da cidadania, conhecimento e respeito dos direitos humanos, de forma que 

os professores reconheçam a importância do seu comprometimento com a educação 

de seus alunos. Com isso, será possível combater qualquer forma de preconceito e 

discriminação, uma vez que levam exclusão do indivíduo da escola e da sociedade 

(DINIS, 2011). 

[...] o bullying homofóbico tem impacto sobre aqueles que são alvo 
de bullying, sobre os que o perpetram, sobre os espectadores e 
sobre a escola onde o bullying ocorre. Além disso, como mostrou a 
seção anterior, tem graves consequências na educação. Sendo 
assim, o bullying homofóbico é um problema educacional que precisa 
ser enfrentado [...] (UNESCO, 2013, p.23). 
 

A homofobia e o bullying quando interligados, trazem consequências 

negativas, tanto para a vítima como para a escola, de forma que a violência 

praticada impede o aluno de usufruir plenamente de seus direitos ao ser vítima de 

discriminação e exclusão. Para tanto, a instituição pode optar por uma concepção de 

ensino pautada na educação em direitos humanos, com a finalidade de garantir a 

todos os alunos o acesso à educação que lhes é ofertada, além de os tornar 

conhecedores de seus direitos e deveres, para que possam conviver na escola e na 

sociedade com respeito e dignidade (UNESCO, 2013).  

 

2.2.4 A Educação em Direitos Humanos  
 

Os direitos humanos são respectivamente resultados de lutas, para que 

fosse reconhecido, cumprido e universalizado o direito à dignidade humana 
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(BRASIL, 2013). Tais direitos são fundamentais para a vida do ser humano, pois, 

sem eles, não se pode viver de forma livre, digna e plena na sociedade (HANNA; 

D’ALMEIDA; EYNG, 2009).  

Em 10 de dezembro de 1948 a Assembléia Geral das Nações Unidas, 

apresentou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, constituída ao todo por 

30 artigos (HANNA; D’ ALMEIDA; EYNG, 2009). 

 
 A ideia de Direitos Humanos diz respeito a um conjunto de direitos 
Internacionalmente reconhecidos, como os direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, 
coletivos, transindivisuais ou difusos, que se referem à necessidade 
de igualdade e de defesa da dignidade humana. Atuando como 
linguagem internacional que estabelece a sua conexão com os 
estados democráticos de direito, a política dos direitos humanos 
pretende fazer cumprir: a) os direitos humanos que estão 
preconizados a trabalhar pela sua universalização e b) os princípios 
da contemporaneidade: da solidariedade, da singularidade, da 
coletividade, da igualdade e da liberdade (BRASIL, 2013, p.516). 

 

Após a Constituição Federal de 1988, foram elaboradas propostas para a 

educação no Brasil norteada pelos Direitos Humanos, a partir de 1990 (BRASIL, 

2013).  

As Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos afirmam a 

necessidade de um ensino transcendente, que tenha por objetivo promover “[...] a 

superação do racismo, sexismo, homofobia e outras formas de discriminação 

correlatas e que promova a cultura da paz e se posicione contra toda e qualquer 

forma de violência” (BRASIL, 2013, p.516).  

Em relação à homofobia, não caracterizada somente como um ato de 

violência praticado contra os homossexuais, corresponde também a um tipo de 

agressão em relação aos princípios que zelam pela a democracia na sociedade 

(BORRILLO, 2015).  

Tendo em vista que a educação é um processo que visa mudanças sociais, 

por meio da democracia, a Educação em Direitos Humanos tem papel primordial na 

instrução e conscientização dos alunos, em relação ao respeito às diferenças e às 

diversidades existentes na sociedade atual (TAVARES, 2011).  

No âmbito educacional, quando ocorrem situações de bullying homofóbico 

são prejudicadas algumas dimensões de um ensino voltado para a Educação em 
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Direitos Humanos, referentes ao acesso, a qualidade e respeito em sala de aula 

(UNESCO, 2013).  

 
Como a Educação em Direitos Humanos requer a construção de 
concepções e práticas que compõem os Direitos Humanos e seus 
processos de promoção, proteção, defesa, e aplicação na vida 
cotidiana, ela se destina a formar crianças, jovens e adultos para 
participar ativamente da vida democrática e exercitar seus direitos e 
responsabilidades na sociedade, também respeitando e promovendo 
os direitos das demais pessoas. É uma educação integral que visa o 
respeito mútuo, pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições 
(BRASIL, 2013, p.516). 
 

Em 2003 foi apresentado o PNEDH - Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, no intuito de auxiliar à educação brasileira a formar futuros 

cidadãos cientes de seus direitos e deveres (BRASIL, 2013), visando: 

 
a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre 
direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, 
nacional e local;  
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a 
cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente 
nos níveis cognitivo, social, ético e político;  
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados;  
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 
direitos humanos, bem como da reparação das violações (BRASIL, 
2006, p.17).  
 

A Educação em Direitos Humanos tende a promover: a dignidade, a 

igualdade, o reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a 

laicidade, a democracia, a transversalidade, a vivência e globalidade, e o 

desenvolvimento das competências socioambientais (BRASIL, 2013).  

 
Constituindo os princípios fundadores de uma sociedade moderna, 
os Direitos Humanos têm se convertido em formas de luta contra 
situações de desigualdades de acesso aos bens materiais e 
imateriais, as discriminações praticadas sobre as diversidades 
socioculturais, de identidade de gênero, de etnia, de raça, de 
orientação sexual, de deficiências, dentre outras e, de modo geral, as 
opressões vinculadas ao controle do poder por minorias sociais 
(BRASIL, 2013, p.516). 
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Ao articular a educação e os Direitos Humanos, a escola estará realizando 

uma intervenção, frente as discriminações e preconceitos existentes em relação às 

diversidades e diferenças existentes na sociedade, como por exemplo no combate à 

violência, o bullying e a homofobia, dentro e fora do espaço escolar (SOUZA, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Local da Pesquisa 

 

Para a coleta de dados realizou-se uma pesquisa na fase escolar Ensino 

Médio em um colégio de uma cidade de médio porte situada ao norte do Paraná. O 

colégio encontra-se em funcionamento nos períodos matutino, vespertino e noturno, 

sendo uma instituição de ensino pública, mantida pelo Governo do Estado do 

Paraná, e administrado através da Secretaria de Estado da Educação, preparado 

para atender o Ensino Fundamental, Médio e Profissional.    

 

3.2 Participantes da Pesquisa 

 

A pesquisa deste trabalho contou com a participação de quinze docentes de 

diferentes disciplinas, profissionais atuantes na fase escolar do Ensino Médio do 

colégio optado para o estudo.  

 

3.3 Instrumento de Pesquisa 

 

Ressalta-se que este trabalho tem por objetivo investigar se há ocorrência 

do bullying homofóbico no espaço escolar. Partindo deste pressuposto, esta 

pesquisa possui caráter qualitativo e descritivo, e por meio da pesquisa bibliográfica, 

buscou-se elementos teóricos que discorressem sobre o tema pesquisado.  

Para a verificação de problemas ou fenômenos é necessário a utilização de 

uma metodologia seja ela quantitativa ou qualitativa (GOODE; HATT apud 

OLIVEIRA, 2001). 

 

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar 
aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do 
comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. 
(MARCONI; LAKATOS, 2010, p.269).  

 

O método qualitativo induz a uma sequência de interpretações sobre o tema 

abordado para a pesquisa, ao expor resenhas, descrever ou relatar as ideias de 
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diferentes autores, e por fim determinar uma sequência de conexões que contribuem 

para produção da conclusão (OLIVEIRA, 2001).  

De acordo com Marconi e Lakatos (2010) a metodologia qualitativa permite 

ao pesquisador realizar um contato maior com a instituição e com os sujeitos 

envolvidos na pesquisa. 

Para atender aos objetivos deste trabalho foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica de caráter descritivo.  

 
Nesse tipo de pesquisa, não há interferência do pesquisador, isto é, 
ele descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a frequência 
com que um fenômeno ocorre, sua natureza, característica, causas, 
relações e conexões com outros fenômenos. (BARROS; LEHFELD, 
2000, p.70).  

 

A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador adquirir conhecimentos 

sobre o tema abordado, por meio de diferentes materiais de pesquisa, o que auxilia 

na obtenção do conhecimento científico (BARROS; LEHFELD, 2000).  

Utilizou-se o questionário para a coleta de dados, acerca do objeto de 

estudo. O questionário é um dos recursos utilizados para a coleta de dados, formado 

por questões estruturadas, que devem ser respondidas de forma escrita e individual. 

Ao entregar o instrumento ao indivíduo pesquisado, deve-se esclarecer o objetivo da 

pesquisa, sua importância e utilidade das respostas, no intuito de provocar o 

interesse do receptor ao responder as perguntas, levando o mesmo a cumprir com o 

prazo estabelecido para a entrega (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

Assim como outros instrumentos de pesquisa, o questionário possui 

vantagens como: adquirir um número maior de pessoas e informações em pouco 

tempo, proporciona ao participante um período de tempo para que este possa 

responder de forma adequada as perguntas, economiza tempo e recursos, pode 

assegurar o anonimato, o que colabora para respostas livres e sem influências, 

garante a facilidade de tabulação e coleta de dados, caso a maioria sejam perguntas 

fechadas e de múltipla escolha (BARROS; LEHFELD, 2000). 
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3.4 Procedimento 

 

O instrumento para coleta de dados foi entregue ao diretor do colégio que 

ficou responsável por distribuir os questionários aos professores e solicitar aos 

mesmos que o entregassem até a data estipulada. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A pesquisa deste trabalho teve como objetivo investigar e discorrer sobre um 

tipo de violência denominada bullying homofóbico no espaço escolar, a fim de 

identificar quais abordagens e intervenções são realizadas pelos docentes da 

instituição para mediações acerca do preconceito e da violência.  

Para coleta de dados, foi aplicado um questionário em um colégio da rede 

de ensino pública de uma cidade de médio porte situada ao norte do Paraná para 

quinze docentes da fase escolar Ensino Médio, mas apenas treze profissionais 

responderam o instrumento de pesquisa, que foram entregues na data estipulada, 

no entanto, as respostas contribuíram significativamente para os resultados deste 

trabalho.  

Logo abaixo, podem ser observados os resultados e análise em diálogo com 

a pesquisa bibliográfica. Para cada uma das questões, utilizaram-se gráficos, pois os 

mesmos auxiliam na representação das informações coletadas.  

 

Gráfico 1 – Identificação do gênero dos participantes 

 
 

Fonte: GOMES, 2017. 

 

O questionário foi destinado aos professores do colégio mencionado 

anteriormente, pois estão em contato direto com os alunos. Os identificando como 

77% 

23% 

Gênero dos Entrevistados/ Professores 

Feminino

Masculino
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maioria do gênero feminino, representando 77%, e do gênero masculino apenas 

23%.  

A justificativa para a escolha do público docente para a pesquisa, partiu do 

interesse de verificar se os mesmos estão atentos aos diferentes tipos de situações 

presentes no âmbito educacional, bem como as abordagens realizadas por eles para 

melhorar e transformar o contexto educacional e social.  

O termo gênero refere-se à “[...] construção social do sexo anatômico 

demarcando que homens e mulheres são produtos da realidade social e não 

decorrência da anatomia dos seus corpos” (PARANÁ, 2010, p.8). O intuito deste 

questionamento, foi de averiguar a forma que os participantes se identificam, ou 

seja, qual a sua identidade, como sendo do gênero feminino ou do gênero 

masculino.  

 

Gráfico 2 – Preparação docente para a diversidade 

 
Fonte: GOMES, 2017. 

 

De acordo com o questionário aplicado, 8% dos pesquisados concordaram, 

69% concordaram parcialmente e 23% discordaram da questão. A escola, de certa 

forma é um local de convívio entre as diferenças, as respostas para a questão 

acima, demonstram que os docentes do colégio pesquisado, afirmam estar 

preparados para atender a diversidade de alunos que frequentam o colégio. 

 

8% 

69% 

23% 

Na sua opinião, os docentes estão preparados para atender 
a diversidade de alunos que frequentam este colégio? 

CONCORDO

CONCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO

DISCORDO PARCIALMENTE
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[...] a escola precisa abandonar o modelo no qual se esperam alunos 
homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma 
concepção que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho 
com os conteúdos escolares quanto no das relações interpessoais. É 
preciso que a escola trabalhe no sentido de mudar suas práticas de 
ensino visando o sucesso de todos os alunos, pois o fracasso e o 
insucesso escolar acabam por levar os alunos ao abandono, 
contribuindo assim com um ensino excludente (CARVALHO; 
ARAÚJO, 1998, p.44 apud SANTOS, 2008, p.19). 

 

Neste contexto é imprescindível que o docente reflita sobre a diversidade de 

alunos presentes no contexto educacional, partindo da ideia de que cada ser 

humano possui a sua individualidade, que deve ser reconhecida e respeitada por 

todos, reforçando o papel do docente de mediador das relações entre os alunos, 

fazendo com que a escola, esteja livre de preconceitos, discriminações (SANTOS, 

2008).  

 

Gráfico 3 – O ensino na educação em relação aos Direitos Humanos 

 
Fonte: GOMES, 2017.  

 

A pesquisa apontou que 77 % dos docentes concordaram e 23% 

concordaram parcialmente, que na instituição onde atuam, o ensino é pautado com 

base na Educação em Direitos Humanos. 

 Consta nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(BRASIL, 2013, p.521) que: 

77% 

23% 

Nesta Instituição o ensino é pautado com base na Educação 
em Direitos Humanos? 
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CONCORDO PARCIALMENTE
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A busca pela universalização da Educação Básica e democratização 
do acesso a Educação Superior trouxe novos desafios para o campo 
das políticas educacionais. Novos contingentes de estudantes, por 
exemplo, trouxeram à tona, para os ambientes educacionais, a 
questão das diversidades de grupos e sujeitos historicamente 
excluídos do direito à educação e, de um modo geral, dos demais 
direitos. Tal situação colocou como necessidade a adoção de novas 
formas de organização educacional, de novas metodologias de 
ensino-aprendizagem, de atuação institucional, buscando superar 
paradigmas homogeneizantes.   

 

A escola é um local onde encontra-se princípios de igualdade e diferença, e 

sob esta lógica, a Educação em Direitos Humanos, é considerada uma intervenção 

para a superação de desigualdades e valorização das diversidades (CANDAU, 

2009).  

 

Gráfico 4 – Abordagem temática da diversidade em sala de aula 

 
 

Fonte: GOMES, 2017.  

 

Em relação à abordagem docente sobre diversidade em seu plano de 

ensino, 54% concordaram e 46% concordaram parcialmente que trabalham esta 

temática com os alunos em sala de aula. 

De acordo com Santos (2008, p.8) a educação atual deve visar um ensino 

de abrangência às diversidades existentes no contexto escolar “[...] sendo 

necessário para isso, incluir questões a serem discutidas e/ou refletidas tais como: 

54% 

46% 

O tema diversidade é abordado no plano de ensino dos 
docentes? 

CONCORDO

CONCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO
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etnia, raça, gênero, classe, sexo, entre outras”. Partindo destas discussões, o 

docente pode fazer uso do conhecimento que os alunos trazem consigo para as 

salas de aula, pois nelas há uma grande variedade de grupos com conhecimentos 

diferenciados, os quais muitas vezes passam despercebidos. Ao incluir todos os 

discentes é possível promover o enriquecimento de saberes gerando grandes 

progressos para o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Gráfico 5 – O bullying homofóbico no espaço escolar 

 
Fonte: GOMES, 2017.  

 

Respondendo ao objetivo geral deste trabalho, 23% dos docentes 

concordaram, 61% concordaram parcialmente, 8% discordaram e 8% discordaram 

parcialmente, em relação à ocorrência do bullying homofóbico no espaço escolar. A 

partir disso, foi possível observar que a maioria afirma que este tipo de violência 

ocorre na escola. 

 Ao analisar os dados da pesquisa, foi possível constatar pela maioria do 

público pesquisado, que de certa forma, o bullying homofóbico é um problema 

presente no espaço escolar.   

 
As ações perpetradas com a prática do bullying homofóbico, como já 
observado, são cruéis e destrutivas, sendo que nas instituições de 
ensino é reconhecido, especificamente, nas violências sofridas por 
alunos e alunas homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis. 

23% 

61% 

8% 
8% 

É comum neste colégio ocorrerem situações de bullying de 
cunho homofóbico? 

CONCORDO

CONCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO

DISCORDO PARCIALMENTE
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Ocorrem frequentemente em instituições educacionais do mundo 
todo, porém em grande parte, percebe-se que não são identificadas 
como uma violência social. Indubitavelmente, ser vítima do fenômeno 
do bullying homofóbico não é, atualmente, uma situação rara, pelo 
contrário, tem-se tornado um problema diário na educação 
(PEREIRA; VARELA; SILVEIRA, 2015, p.1493).  

  

O bullying e a homofobia quando atrelados resultam em uma forma de 

violência contra indivíduos que não se adequam ao padrão heteronormativo. No 

Brasil foram realizadas ações pelo Governo Federal e pela Sociedade Civil 

Organizada em auxílio ao combate à homofobia, como por exemplo: o Programa de 

Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania 

Homossexual (Brasil sem homofobia) lançado em 2004, que “[..] é uma das bases 

fundamentais para ampliação e fortalecimento do exercício da cidadania no Brasil. 

Um verdadeiro marco histórico na luta pelo direito à dignidade e pelo respeito à 

diferença” (BRASIL, 2004, p.7).  

O Brasil possui leis que tem por intuito garantir à proteção de adolescentes 

em fase escolar vítimas de preconceito, discriminação e violência. Consta nos 

artigos 5 e 227 da Constituição Federal de 1988 que: 

 
Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...].  
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 
 

Para o Estatuto da Criança e do adolescente (Lei 8069/90): 

 
Art. 5.º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 2008).  
 

Desta forma, qualquer ato de violência praticado no espaço escolar, 

incluindo o bullying direcionado à adolescentes homossexuais, é considerado um 

afrontamento em relação aos direitos inerentes à vida do ser humano, previstos pela 

Constituição Federal e pelo ECA (SALVI; PERES; OLIVEIRA, 2014).  
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Gráfico 6 – Demonstrações de preconceito por orientação sexual no espaço escolar 

 

 
 

Fonte: GOMES, 2017. 
 

Conforme a pergunta relativa ao preconceito e discriminação demonstrado 

pelos alunos, 15% dos docentes concordaram, 54% concordaram parcialmente e 

31% discordaram, que grande maioria dos alunos demonstram-se preconceituosos à 

orientações sexuais distintas da heterossexualidade.  

O preconceito é muitas vezes originado de pré-concepções, transmitidas, ou 

formuladas pelo indivíduo que possui aversão à algo, representado por meio de atos 

de discriminação ou violência, em relação à algo considerado por eles como 

diferente e anormal. Este é sustentado por estereótipos, que podem ser 

considerados julgamentos generalizados referentes à grupos ou indivíduos de forma 

negativa, os inferiorizando e desqualificando enquanto seres humanos (PARANÁ, 

2010).  

A partir disso, é possível notar a importância da escola em intervenções 

frente aos preconceitos e discriminações não somente por orientação sexual, mas 

por qualquer ato que ameace a vivência e efetivação dos direitos de todo indivíduo, 

a fim de se superar paradigmas e estereótipos, responsáveis pela exclusão e evasão 

escolar.  

 

 

15% 

54% 

31% 

A Grande maioria dos alunos demonstra-se preconceituosa 
ou intolerante a pessoas cuja orientação sexual, apresenta-

se distinta da heterossexualidade? 

CONCORDO

CONCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO

DISCORDO PARCIALMENTE
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Gráfico 7 – Abordagem escolar sobre a discriminação e preconceito 

 
 

Fonte: GOMES, 2017. 
 

No que diz respeito ao papel da escola em abordar questões referentes à 

discriminação e o preconceito em sala de aula, 69% concordaram, e 31% 

concordaram parcialmente, em afirmar que a escola deve ter por obrigação abordar 

este tipo de assunto.  

A escola pesquisada afirma ter suas práticas de ensino pautada na 

Educação em Direitos Humanos, desta forma: 

 
[...] a ideia de um ambiente educacional promotor dos Direitos 
Humanos liga-se ao reconhecimento da necessidade de respeito às 
diferenças, garantindo a realização de práticas democráticas e 
inclusivas, livres de preconceitos, discriminações, violências, 
assédios e abusos sexuais, dentre outras formas de violação à 
dignidade humana (BRASIL, 2013, p.524).  
 

As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos afirmam que 

um dos principais desafios enfrentados pelas instituições de ensino, está atrelado ao 

reconhecimento e respeito às diversidades presentes em seu meio, onde origina-se 

a violência na escola, prejudicial à efetivação dos Direitos Humanos (BRASIL, 2013).  

Neste sentido torna-se imprescindível a abordagem de assuntos referentes à 

discriminação e preconceito com as diferenças na sala de aula, no intuito promover 

melhorias e transformar o contexto educacional.   

69% 

31% 

Do seu ponto de vista, a escola deve ter a obrigação de 
abordar assuntos referentes à discriminação e preconceito 

com as diferenças em sala de aula? 

CONCORDO

CONCORDO PARCIALMENTE

DISCORDO

DISCORDO PARCIALMENTE
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Gráfico 8 – Intervenção docente em relação a atos preconceituosos e discriminativos 
 

 
 

Fonte: GOMES, 2017. 
 

Em questão às intervenções realizadas pelos docentes, 46% concordaram, 

39% concordaram parcialmente, e 15% discordaram parcialmente, que são 

realizadas intervenções a fim de conscientizar os alunos a respeito das 

consequências de atos preconceituosos e discriminativos. 

Os docentes foram questionados com uma pergunta subjetiva complementar 

à objetiva, referente a quais intervenções os mesmos realizam com seus alunos. 

Dentre algumas das respostas obtidas foram: palestras, vídeos, aulas expositivas, 

auxilio da equipe multidisciplinar, conversas formais e informais, debates e 

produções textuais. Há também aqueles que não apresentaram resposta em relação 

à pergunta.  

De acordo com Aguiar e Paradiso (2016) o docente possui papel primordial 

no combate ao preconceito e à violência no espaço escolar, atuando como mediador 

e orientador ao auxiliar os discentes à adquirirem conhecimentos científicos, 

responsáveis por torná-los pessoas éticas, conscientes, e respeitosas com as 

diferenças na sala de aula e na sociedade.  
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4.1 Discussão acerca da questão número 9 do questionário aplicado 

 

 A questão 9 do questionário consiste em uma pergunta subjetiva, por isso 

não haverá um gráfico representativo, a qual questiona sobre: Quando ocorrem 

situações de conflito por meio do bullying ou por outro tipo de violência, quais 

medidas são tomadas pela escola? As respostas obtidas pelos professores, constam 

no apêndice C deste trabalho. 

Conforme Silva (2010, p.12):  

 
A escola é corresponsável nos casos de bullying, pois é lá onde os 
comportamentos agressivos e transgressores se evidenciam ou se 
agravam na maioria das vezes. A direção da escola (como 
autoridade máxima da instituição) deve acionar os pais, os 
Conselhos Tutelares, os órgãos de proteção à criança e ao 
adolescente etc. Caso não o faça poderá ser responsabilizada por 
omissão. 

  

Ao analisar a ideia da autora, e compará-la com as respostas dos 

professores, é possível perceber que os mesmos, têm conhecimento acerca dos 

procedimentos necessários em casos de situações de bullying e violência na escola. 

A maioria dos professores responderam que, quando se deparam com este tipo de 

situação, encaminham à vítima e o (os) agressor (es) à equipe pedagógica para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis, dentre elas conversar com os alunos, acionar 

os pais ou responsáveis, a patrulha escolar e o conselho tutelar.  

É imprescindível que tanto o corpo docente, quanto a equipe pedagógica, 

estejam atentos a estes tipos de situações presentes na escola, pois, qualquer ato 

de violência, preconceito e discriminação, é prejudicial ao educando em diferentes 

aspectos, no que diz respeito aos seus direitos assegurados por lei, e à sua saúde 

física e psicológica, podendo ocasionar situações de suicídio e evasão escolar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Salienta-se que este trabalho objetivou investigar e discorrer sobre um tipo 

de violência denominada bullying homofóbico, a fim de identificar quais abordagens 

e intervenções são realizadas pelos docentes da instituição para mediações acerca 

do preconceito e da violência.  

Conforme a análise e coleta de dados, foi possível constatar pela maioria 

dos participantes que esse tipo de violência é de fato um problema presente no 

espaço escolar entre os adolescentes do ensino médio da escola optada para o 

estudo.  

O bullying e a homofobia assemelham-se, pois são originados à partir do 

preconceito e em relação às diferenças, ou aos indivíduos que não seguem os 

padrões estipulados pela sociedade. Dito isso, quando estes encontram-se 

interligados originam o bullying homofóbico.  

De fato, é preocupante a existência do bullying homofóbico dentro das 

escolas, pois grande parte dos docentes conforme aponta a pesquisa, afirmam que 

ocorre este tipo de violência e que grande maioria dos alunos demonstra-se 

preconceituoso ou intolerante a pessoas cujo a orientação sexual, difere-se da 

heterossexualidade.  

São de grande relevância os dados obtidos pelos professores, pois a 

pesquisa demonstra que apesar da ocorrência deste tipo de violência no âmbito 

educacional, os professores afirmam estar preparados para atender as diversidades, 

pautar o ensino com base na Educação em Direitos Humanos, abordar a temática 

diversidade em seu plano de ensino e realizar intervenções com a finalidade de 

conscientizar os alunos à respeito das consequências de atos preconceituosos e 

discriminativos.  

Foi possível observar que as questões entram em contradição, pois, é 

necessário refletir acerca de questionamentos como por exemplo: Se a escola está 

realizando um trabalho de luta e intervenção contra o preconceito, à discriminação e 

à violência, o que justifica os dados que afirmam o preconceito e a intolerância 

apresentados pelos alunos? Como situações de bullying homofóbico ultrapassam 

mais de 50% neste contexto educacional se há todo um trabalho de prevenção posto 

em prática? Será que os métodos utilizados pelos docentes não estão contribuindo 

para a erradicar ou amenizar a ocorrência deste tipo de violência? Podemos concluir 
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que de certa forma, mesmo com o trabalho realizado pelos professores, ainda é 

necessário pensar e buscar justificativas que expliquem a ocorrência deste tipo de 

agressão, encontrando soluções eficientes e precisas, que contribuam de modo 

significativo para amenizar e se possível erradicar tal violência, transformando visões 

preconceituosas, para tanto, é imprescindível a tomadas de decisões e medidas por 

parte do professor e inclusive da instituição quando ocorrerem situações por meio do 

bullying homofóbico.  

A comunidade escolar é composta por sujeitos heterogêneos, onde 

encontram-se visões estereotipadas, como, por exemplo em relação à 

homossexualidade. Os alunos chegam à escola com conhecimentos provindos dos 

mais diversos meios em que participa, podendo demonstrar condutas agressivas e 

associáveis em relação à determinados grupos ou indivíduos, considerados por eles 

como diferentes.  

Frente a isso, a escola deve buscar realizar intervenções, com a finalidade 

de debater a temática diversidade, ressaltando as consequências de atos 

preconceituosos, discriminativos e violentos. Além disso, o docente deve instruir 

seus alunos sobre o respeito e convívio com as diferenças, assim, posicionando-se 

acerca de uma concepção de Educação para os Direitos Humanos, atuando 

permanentemente contra qualquer ato de preconceito, discriminação e agressão ao 

indivíduo seus direitos, tanto na escola, como na sociedade. 
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APÊNDICE A – Modelo de questionário 

 
 
 
Faculdade de Apucarana – FAP 
CURSO DE PEDAGOGIA – 
Habilitação Plena 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO – TCC. 
Acadêmica Orientanda: Ane 
Caroline da Silva Gomes 
Professora Orientadora: Esp. 
Gabriela da Silva Sacchelli 
 

 

Convidamos você a participar desta 

pesquisa com o tema “O bullying 

homofóbico no espaço escolar”. Sua 

participação vem a contribuir, para 

refletir e discutir sobre os avanços na 

pesquisa, no contexto educacional. 

Para tanto solicitamos que responda 

todas as questões. Sua colaboração é 

essencial para o êxito deste Trabalho. 

Agradecemos desde já pela sua 

colaboração.  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL 
Função exercida na 
escola:__________ 
Gênero:__________ 
Possui: (   ) Especialização   (   ) 
Mestrado    
            (   ) Doutorado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - Na sua opinião, os docentes estão 
preparados para atender a diversidade 
de alunos que frequentam este 
colégio? 
 

 
Concor

do 

Concordo 
Parcialmen

te 

 
Discord

o 

Discordo 
Parcialmen

te 

    

 
02 - Nesta Instituição o ensino é 
pautado com base na Educação em 
Direitos Humanos? 
 

 
Concor

do 

Concordo 
Parcialmen

te 

 
Discord

o 

Discordo 
Parcialmen

te 

    

 
03 - O tema diversidade é abordado no 
plano de ensino dos docentes? 
 

 
Concor

do 

Concordo 
Parcialmen

te 

 
Discord

o 

Discordo 
Parcialmen

te 

    

 
04 - É comum neste colégio ocorrerem 
situações de bullying de cunho 
homofóbico? 
 

 
Concor

do 

Concordo 
Parcialmen

te 

 
Discord

o 

Discordo 
Parcialmen

te 

    

 
05 - Grande maioria dos alunos 
demonstra-se preconceituosa ou 
intolerante a pessoas cuja orientação 
sexual, apresenta-se distinta da 
heterossexualidade? 
 

 
Concor

do 

Concordo 
Parcialmen

te 

 
Discord

o 

Discordo 
Parcialmen

te 

    

 
06 - A homofobia é um problema 
implícito ou explícito que está presente 
neste âmbito educacional? 
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Concordo 

Concordo 
Parcialmente 

 
Discordo 

Discordo 
Parcialmente 

    

 
 

07 - Do seu ponto de vista, a escola deve 
ter a obrigação de abordar assuntos 
referentes à discriminação e preconceito 
com as diferenças em sala de aula? 

 
 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 
 

Discordo 
Discordo 

Parcialmente 

    

 
08 - São realizadas intervenções com a 
finalidade de conscientizar os alunos à 
respeito das consequências de atos 
preconceituosos e discriminativos? 

 
 

Concordo 
Concordo 

Parcialmente 
 

Discordo 
Discordo 

Parcialmente 

    

 
Quais: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
 
09 - Quando ocorrem situações de conflito 
entre os alunos por meio do bullying ou por 
outro tipo de violência, quais medidas são 
tomadas pela escola? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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APÊNDICE B – Respostas da Questão 08 - São realizadas intervenções com a 
finalidade de conscientizar os alunos à respeito das consequências de atos 
preconceituosos e discriminativos? 
 

Professor(a) 01 

 

 

Professor(a) 02 

 

 

Professor(a) 03 

 

 

Professor(a) 04 
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Professor(a) 05 

 

 

 

Professor(a) 06 

 

 

 

Professor(a) 07 
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Professor(a) 08 

 

 

 

Professor(a) 09 
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Professor(a) 10  

 

 

 

Professor(a)11 

 

 
 

Professor(a) 12 
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Professor(a) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 
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APÊNDICE C – Respostas da Questão 09 - Quando ocorrem situações de 
conflito entre os alunos por meio do bullying ou por outro tipo de violência, 
quais medidas são tomadas pela escola? 
 

Professor(a) 01 

 

 

 

Professor(a)02 

 

 

 

Professor(a) 03 

 

 

 

Professor(a) 04 
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Professor(a)05

 

 

Professor(a)06

 

 

Professor(a)07

 

 

Professor(a)08 
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Professor(a)09

 

 

Professor(a)10 

 

 

Professor(a)11

 

 

Professor(a) 12 

 

 

Não Respondeu 
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Professor(a) 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora da pesquisa, 2017. 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 

ANEXO A -  Termo de autorização institucional 

 
 
 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
 
Apucarana, .................................................... 

 
À:  
A/C:  
 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, acadêmica do Curso de Pedagogia da 

Faculdade de Apucarana (FAP), tenho como requisito, apresentar o Trabalho de Curso (TC) 

com o seguinte tema – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Assim, venho por meio deste, solicitar a permissão para realizar esta pesquisa 
que tem por objetivo: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 O estudo será realizado através da aplicação de questionário com os 
professores, por meio do qual, obteremos as informações que se fizerem necessárias.   

A participação será voluntária e/ou poderá retirar seu consentimento a 
qualquer momento. Pela participação no estudo, a Instituição e o participante da 
pesquisa não se responsabilizarão por quaisquer ônus, bem como não será ofertado 
qualquer bônus. Esclareço que os dados da pesquisa são para objetivo único de 
estudo e o nome da instituição e dos participantes será resguardado.    

Certo de poder contar com vossa colaboração, antecipo agradecimento. 

 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Acadêmica                                                                                  Pesquisadora Responsável 

                         Rua:               Rua: 
               Bairro:       

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Direção 

 
 
 

Fonte: FAP, 2017. 
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ANEXO B - Termo de consentimento livre e esclarecimento 

 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
 

Eu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade 

de Apucarana (FAP), matriculada sob o nºxxxxxxxxxxxx, e orientação da professora 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, venho através deste, solicitar a sua participação na 

pesquisa científica que tem como tema – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

E tem por objetivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Para obtenção dos dados necessários será utilizado um instrumento de coleta 

de dados questionário. Solicito que as respostas sejam de acordo com sua 

realidade. A autonomia do sujeito de pesquisa será assegurada, podendo desistir ou 

interromper a colaboração nesta pesquisa no momento em que desejar, sem 

necessidade de qualquer explicação. Os resultados obtidos durante este estudo 

serão mantidos em sigilo, somente com a divulgação em publicações científicas, 

sem a menção dos dados pessoais.  

Os participantes não obterão nenhum privilégio ou ônus na participação desta 

pesquisa.   

 

Apucarana: . 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                  
               Acadêmica                                                                                                                                     Orientadora Fonte:  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAP, 2017. 

Eu, sujeito da pesquisa, abaixo assinado(a), concordo de livre e espontânea vontade em 
participar do projeto de pesquisa acima identificado, bem como autorizo o uso das minhas 
respostas para a pesquisa. 
 
Apucarana, ___________de ___________________ de 2017. 
 
 
Nome: __________________________________________________________________ 
 
Assinatura: ______________________________________________________________ 
 
 
Assinatura: _______________________________________________________________ 

 
 


