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RESUMO: 

Este artigo tem o objetivo geral de demonstrar nos dias de hoje, como a escola vem 
cumprindo seu papel em relação à diversidade de gênero, com ênfase à homofobia. Tem 
como objeto a Homofobia no ambiente escolar, de um Colégio Estadual do município de Rio 
Verde-Goiás. A pesquisa é do tipo descritiva, de abordagem qualitativa com estudo de caso. 
No referencial teórico foi feita uma abordagem concisa sobre a família e sua importância para 
a formação de valores éticos, em seguida foram expostos conceitos básico
tema: homofobia, heteronormatividade, gênero, sexismo. No Relatório de Pesquisa constam 
alguns fragmentos das produções textuais de alunos do Colégio X, encerrando com as 
Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos d
da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o tema. 
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Este artigo tem o objetivo geral de demonstrar nos dias de hoje, como a escola vem 
cumprindo seu papel em relação à diversidade de gênero, com ênfase à homofobia. Tem 
como objeto a Homofobia no ambiente escolar, de um Colégio Estadual do município de Rio 

Goiás. A pesquisa é do tipo descritiva, de abordagem qualitativa com estudo de caso. 
No referencial teórico foi feita uma abordagem concisa sobre a família e sua importância para 
a formação de valores éticos, em seguida foram expostos conceitos básico
tema: homofobia, heteronormatividade, gênero, sexismo. No Relatório de Pesquisa constam 
alguns fragmentos das produções textuais de alunos do Colégio X, encerrando com as 
Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos d
da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o tema. 
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Este artigo tem o objetivo geral de demonstrar nos dias de hoje, como a escola vem 
cumprindo seu papel em relação à diversidade de gênero, com ênfase à homofobia. Tem 
como objeto a Homofobia no ambiente escolar, de um Colégio Estadual do município de Rio 

Goiás. A pesquisa é do tipo descritiva, de abordagem qualitativa com estudo de caso. 
No referencial teórico foi feita uma abordagem concisa sobre a família e sua importância para 
a formação de valores éticos, em seguida foram expostos conceitos básicos em relação ao 
tema: homofobia, heteronormatividade, gênero, sexismo. No Relatório de Pesquisa constam 
alguns fragmentos das produções textuais de alunos do Colégio X, encerrando com as 
Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, seguidos 
da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre o tema.  


