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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os estudos de um subprojeto do 
PIBID Letras Português/Espanhol, Diversidade em foco (PIBID, 2009), em conjunto com o 
NUREGS (Núcleo de Relações Étnico-raciais, de Gênero e Sexualidade), e desenvolvido no 
Colégio Estadual Frei Doroteu de Pádua, cujo propósito é discutir questões referentes à 
sexualidade, a partir da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental para as séries finais, para Língua Portuguesa (PCN/BRASIL, 1998) e dos Temas 
Transversais (1987). No estudo em questão, o enfoque será a temática da homossexualidade e 
o preconceito sofrido pelos alunos homossexuais no ambiente escolar. Além do documento 
oficial, autores como ZAGURY (2009) e TIBA (2012) são utilizados como referencial para 
subsidiar o trabalho.  Essa temática foi escolhida por se tratar de uma demanda cada vez mais 
urgente no ambiente escolar, mas carente de formação específica para abordagem em sala de 
aula. A temática se enquadra perfeitamente na disciplina de Língua Portuguesa, pois permite 
aos alunos o conhecimento e a discussão de assuntos que normalmente eles não tratam em 
casa. Para o desenvolvimento das atividades do PIBID, a metodologia utilizada é o estudo de 
grupo semanal para discutir os documentos oficiais bem como autores que subsidiam a 
temática, observação da realidade escolar para seleção das ações a serem executadas a partir 
do segundo semestre de 2013 e também preparação de material didático. Espera-se que 
trazendo essas discussões para o contexto escolar diminuam as situações em que ocorre o 
preconceito por questões relacionadas à sexualidade e que essa seja uma experiência muito 
importante para a formação profissional do grupo de acadêmicas e professoras do PIBID. 
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