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INTRODUÇÃO: A Homofobia foi o tema de livre escolha de um grupo de alunos do 8ºano do
Ensino Fundamental da Escola Municipal Fundamental João Goulart. Com o objetivo de
aprofundar o conhecimento acerca do tema e esclarecer as pessoas sobre o assunto, foram
desafiados a realizar uma pesquisa sobre o conceito e a legislação vigente. Esse é um tema
que tem sido discutido amplamente na sociedade, ora apoiado, ora rechaçado por diferentes
segmentos da sociedade. Assim, devido a ser um tema bastante polêmico justificou-se sua
relevância. A metodologia utilizada foi basicamente a pesquisa em sites e o debate em sala
de aula, resultando em produção de cartaz informativo e apresentação em Seminário/Mostra
Interdisciplinar ocorrido na Escola.
RESULTADOS: A Homofobia é um tema bastante polêmico e que precisa ser ainda mais
discutido em vista das diversas demonstrações de intolerância noticiadas diariamente no
Brasil e no mundo. Até meados da década de 1990 a homossexualidade era considerada uma
doença mental, mas em 1991, a discriminação contra homossexuais passou a ser
considerada pela Anistia Internacional uma violação dos direitos humanos. No Brasil, o
movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais), que ainda possui uma
representação no congresso bastante pequena, tem lutado para se proteger do preconceito
e da intolerância, buscando garantir alguns direitos. Em 2011, foi aprovada legalmente a
união estável entre pessoas do mesmo sexo e em 2013, o casamento gay foi aprovado pelo
conselho Nacional de Justiça, garantindo assim aos casais homossexuais os mesmos direitos
dos casais heterossexuais como casar em qualquer cartório do Brasil, mudar o sobrenome e
direito à herança do seu cônjuge. Essas conquistas e as lutas do movimento causa
admiração por parte de alguns e, repulsa por parte de outros e é isso que precisa ser
combatido: a intolerância e o desrespeito. A pesquisa realizada pelo grupo de alunos buscou
ampliar os conhecimentos acerca dos conceitos, da legislação vigente e de informações
sobre o que está sendo discutido a nível nacional e até mundial. Tal pesquisa em sites,
debates em sala de aula e apresentação no Seminário/Mostra Interdisciplinar possibilitaram
atingir os objetivos propostos que foram esclarecer as pessoas sobre o tema e colocar na
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pauta da discussão.
CONCLUSÃO:
No Brasil diariamente são noticiadas demonstrações de intolerância a pessoas que não tem
uma opção sexual de acordo com o padrão imposto pela sociedade, no caso heterossexual
(relação de pessoas de sexos diferentes), tais demonstrações vão desde agressões verbal,
moral, física, sexual; violência psicológica e até tentativa de assassinato. Em São Paulo, em
um ano 15% das ocorrências de crime de ódio estão relacionadas à discriminação sexual. O
tema homofobia é bastante polêmico, a partir da pesquisa e da própria apresentação desta,
percebe-se que há uma falta de aceitação e desrespeito por parte da sociedade e que é
preciso avançar nas discussões. Foi um momento rico em aprendizagem e que possibilitou a
ampliação dos conhecimentos acerca do tema.
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