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ESCOLA E HOMOFOBIA: 
A VIOLÊNCIA JUSTIFICADA COMO BRINCADEIRA1

Helder Júnio de Souza2

Adla Betsaida Martins Teixeira3

RESUMO
A discussão sobre as questões LGBTQ temse ampliada na atualidade, sobretudo em relação à violência
dos direitos. Nesse contexto, a proposta de trabalho a ser apresentada é de se discutir sobre os termos
pejorativos que gays4 têm que conviver no ambiente escolar e que são considerados como “brincadei
ras” por alunos, professores e orientadores educacionais, num primeiro momento. A partir da fala de
entrevistados, buscase compreender como tais “brincadeiras” são vistas por aqueles que a sofrem,
representando uma violência silenciada pela escola (Louro, 2009, 2013; Junqueira, 2009), mas que
afeta diretamente o gay na escola e em sua vida. Por isso, é necessário que se abra um diálogo sobre
a temática no ambiente escolar, na busca de concretização dos direitos, sobretudo em relação à diver
sidade. 
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1. Homossexualidade: uma compreensão históricocultural
Para se compreender a criação do termo homossexualidade (e com ele as justificativas

da marginalização) é relevante informar que a sexualidade é construída ao longo da vida, re
cebendo influência de cada cultura que a constitui. Em outras palavras, significa afirmar que
a sexualidade, e com ela as questões de gênero, são construídas socialmente.

[...]a sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política. o segundo, ao
fato de que a sexualidade é “aprendida”, ou melhor, é construída, ao longo de toda a vida,
de muitos modos, por todos os sujeitos. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição
dos gêneros — feminino ou masculino — nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma
determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura. As possibilidades da sexua
lidade — das formas de expressar os desejos e prazeres — também são sempre socialmente
estabelecidas e codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e
definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de uma sociedade.
(Louro, 2000, p.11)

1 Trabalho apresentado no GT “Violências: femicídio e LGBTQfobias” do V Congresso Internacional em Estudos Cul
turais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.
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4 Uso o termo gay a partir da sigla LGBTQ, representando uma identidade sexual. Buscase fazer um recorte para
análise, não anulando assim as outras identidades, nem tão pouco anular a violência sofrida pelas mulheres
dentro do ambiente escolar. Ressalto também que os entrevistados foram definidos pelos colegas de classe
através dos estereótipos que são criados, ou seja, que demonstram uma “sensibilidade” em suas posturas. 
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No caso de nossa sociedade ocidental, de influência tipicamente grecoromana cristã,
a heterossexualidade foi estabelecida como o padrão a ser seguido, definindo assim sua “na
turalidade” na sociedade. Uma vez estabelecida essa norma (heteronormatividade), as outras
relações (homossexuais, bissexuais, transexuais e transgêneros) são colocadas como des
viantes do estabelecido. É relevante destacar que a heterossexualidade se agrupa com outras
categorias sociais, sobretudo aquelas relacionadas à raça/etnia e classe social. Por isso 

a norma que se estabelece, historicamente, remete ao homem branco, heterossexual, de
classe média urbana e cristão e essa passa a ser a referência que não precisa mais ser no
meada. Serão os “outros” sujeitos sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e
serão denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é representada como
“o segundo sexo” e gays e lésbicas são descritos como desviantes da norma heterossexual
(Louro, 2000, p.15).

Ao se definir o heterossexual como o modelo a ser seguido, marginalizouse todos aque
les que não se encaixavam neste padrão, gerando assim uma estigmatização, em relação à
orientação sexual, aos homossexuais masculinos e femininos, aos bissexuais, aos transgêne
ros e transexuais. Ao ser assimilada a heteronormatividade pelos indivíduos da sociedade,
todos aqueles que não se enquadram nesse padrão tendem a ser diminuídos verbalmente,
excluídos de grupos e até mesmo sofrerem violência física. 

A crença socialmente institucionalizada segundo a qual existiria apenas um modo legítimo
de viver as masculinidades e as feminilidades e uma única forma “sadia e normal” de ex
pressarse sexualmente – a heterossexual – vem fazendo com que os sujeitos que não se
enquadrem nessa representação sejam colocados e se sintam à margem, como “desviantes”,
“aberrações”, “contra a natureza” (Ribeiro et tal, 2009, p. 199).

No entanto, para que a heteronormatividade seja definida, é necessário que instituições
a transmitam, reforçando tal ideologia, definindoa como padrão “correto” a ser seguido
dentro da sociedade. Dentre as instituições relevantes nesse processo, podemse citar a
igreja, a família e a escola.

Para que se efetivem essas marcas, um investimento significativo é posto em ação: família,
escola, mídia, igreja, lei participam dessa produção. Todas essas instâncias realizam uma
pedagogia, fazem um investimento que, frequentemente, aparece de forma articulada, rei
terando identidades e práticas hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras
identidades e práticas; outras vezes, contudo, essas instâncias disponibilizam representações
divergentes, alternativas, contraditórias. (Louro, 2000, p.25)

Tais instituições têm como princípio básico reforçar a ideia de que ser heterossexual é
algo “natural”, não vislumbrando outra possibilidade. A igreja por trazer o discurso moral
sobre os valores cristãos embasados no seu livro sagrado. A família por ser considerada como
o primeiro núcleo de formação humana, responsável por transmitir os valores necessários.
E a escola como a instituição que não somente tem o objetivo de criar sujeitos conscientes
e responsáveis para uma vida cidadã, mas que reforça princípios – como o da heteronorma
tividade – considerados como “normais” socialmente. Acrescenta a autora
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a despeito de todas as oscilações, contradições e fragilidades que marcam esse investimento
cultural, a sociedade busca intencionalmente, através de múltiplas estratégias e táticas,
“fixar” uma identidade masculina ou feminina “normal” e duradoura. (Louro, 2000, p.25)

2. Escola e homofobia: a violência verbal justificada como brincadeira
A escola tem um papel imprescindível dentro da sociedade, uma vez que a mesma tem

como função ampla a formação do indivíduo para uma vivência cidadã, passando assim pelos
processos educativos de letramento – socialização – construção das identidades (dentre ou
tras tantas funções), formando os indivíduos para a “vida”: 

a escola está empenhada em garantir que os seus meninos e suas meninas se tornem ho
mens e mulheres verdadeiros, o que significa dizer que homens e mulheres devem corres
ponder às formas hegemônicas de masculinidade e feminilidade. (Severo, 2013, p.35)

Nesse processo de formação, a heteronormatividade é ensinada das mais diversas for
mas nas rotinas da escola. Nelas, “meninos e meninas são expostos a mensagens sobre como
devem se comportar, sobre o que se espera deles e delas, ou o que lhes é permitido ou proi
bido e, mesmo do que é “normal” a cada um gostar” (Teixeira, 2010, p. 41). Rotinas como
brinquedos/brincadeiras reforçam posturas dentro da escola, na qual o menino irá desen
volver sua “virilidade” e a menina sua “sensibilidade”. Temse como exemplo os brinquedos
a utilização de carrinhos e bola de futebol para o sexo masculino e o uso de bonecas e uten
sílios para a casa para o sexo feminino, indicando o desenvolvimento de quais os papéis
devem ser seguidos. Afirmam Felipe & Bello (2009) “o brincar e o brinquedo são, portanto,
nesse contexto, um instrumento de poder que é acionado constantemente para definir/pro
duzir determinadas formas de gênero” (p.150), na qual as “temáticas relativas às homosse
xualidades, bissexualidades e transgeneridades são invisíveis no currículo, no livro didático
e até mesmo nas discussões sobre direitos humanos na escola” (Junqueira, 2009, p.30).

Dessa forma, a heterossexualidade mais do que ensinada é vivenciada por todos ali pre
sentes como algo “natural” ao ser humano, excluindo assim as outras possibilidades. Porém,
como a sexualidade é construída culturalmente, o interesse e a “curiosidade” por outras for
mas aparece nas mais diferentes idades, na qual não são levadas em consideração no am
biente escolar. “A escola se nega a perceber e a reconhecer as diferenças de públicos,
mostrandose “indiferente ao diferente”(Junqueira, 2009, p.30). Soares & Fernandes (2009)
colaboram ao informar sobre as narrativas existentes dentro da escola há 

um cultivado e acentuado silenciamento em relação à homossexualidade, às pessoas homos
sexuais aos seus modos de viver. Um silenciamento produtor e reprodutor de outras falas,
modos de ver e de agir. Institucionalmente, evitase falar de respeito à diversidade sexual e
continuase, obstinada e ostensivamente, a ensinar e a incentivar que se pense e se aja de ma
neira a reprimir, marginalizar e estigmatizar as pessoas consideradas homossexuais (p.207208).

Ao ensinar práticas que determinam uma forma específica de se vivenciar o gênero, a
escola não visualiza outras possibilidades, caindo num silenciamento, muitas vezes justificado
como brincadeiras que não devem ser levadas a sério. Se a escola reforça a heteronormati
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vidade, como ficam aqueles que fogem a esse padrão? Como alunos e alunas se sentem ao
ouvirem ou lerem termos pejorativos que os diminuem em relação ao gênero? Será que os
mesmos encaram como brincadeiras? Se não, como se sentem em relação a elas? Que ações
fazem em resposta? Levam a questão para professores e orientação? Se sim, como a escola
se posiciona? Se não levam, porque não o fazem?  Compreender essas e outras questões re
lacionadas a esses termos tornase importante para que a escola seja um ambiente não so
mente de formação cidadã, mas de uma prática que tem como valor prático o respeito pela
diversidade e a liberdade, práticas essas essenciais para o exercício da cidadania. 

No ano de 2004, foi criado o Programa Brasil sem Homofobia, que seu objetivo principal
foi de “promover a cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais a partir
da equiparação de direitos e do combate à violência e à discriminação homofóbica, respei
tando a especificidade de cada um desse grupo”(p.11). Tal programa veio em resposta ao
crescente índice de violência sofrida às pessoas LGBT. Ao citar uma pesquisa5 do Rio de Ja
neiro, informouse que 56,3% dos entrevistados já haviam “passado por uma experiência de
ouvir xingamentos, ofensas verbais e ameaças relacionadas à homossexualidade” (p.17).
Dessa forma, e preocupado com a não concretização dos direitos LGBT, o Programa Brasil
sem Homofobia, estabeleceu princípios norteadores para se trabalhar com o assunto em di
versas esferas/instituições sociais, dentre elas a educação/escola. Em relação à escola e com
base na pesquisa da UNESCO(2004)6 feita em 14 capitais brasileira em relação às violências
homofóbicas dentro da escola, aproximadamente 40% dos alunos, bem como de seus
pais/responsáveis, informaram que não gostariam ter um homossexual como colega de
turma7. Informa também que na escola a maior forma de violência encontrase sobretudo
na linguagem, através do uso de termos pejorativos como boiola, bicha e viado (p.287).  

É importante destacar a linguagem porque por ela se apresenta visões de mundo, repre
sentações e também a nomeação do outro por formas negativas ou contrárias à sua vontade,
com o intuito de humilhar, discriminar, ofender, ignorar, isolar, tiranizar e ameaçar. (Abra
movay et tal, 2004, p. 286)

Como conciliar, então, dentro da escola o discurso sobre a respeito e formação cidadã
com uma prá"ca que, a par"r de termos pejora"vos, busca reduzir o aluno que não se en
quadra ao padrão definido como normal socialmente? Em relação ao comportamento exi
gido, um entrevistado8 afirma que 

na infância, o que eu mais ouvia pela minha própria família era com certeza “bichinha”.
Qualquer coisa que eu fizesse que saísse demais de um comportamento heteronormativo
(o que eu mais me lembro era me pegar falando fino demais ou exageradamente), já me

5 Ver Política, Direitos, Violência e Homossexualidade. Coordenação: Sérgio Carrara, Sílvia Ramos e Marcio Caetano
(2002). Realização Grupo ArcoÍris de Conscientização Homossexual, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania/UCAM
e Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos/IMS/UERJ. Rio de Janeiro: Pallas Ed.

6 Pesquisa coordenada pelas autoras Abramovay, M., Castro, M. G. & Silva, L. B. 
7 A pesquisa informa que em relação às lésbicas citase pouco, porém é a violência é demonstrada na mesma in

tensidade (p. 284).
8 As entrevistas foram feitas com dois alunos de Sabará/MG estudantes do 3º Ano do Ensino Médio, sendo um de

escola pública e um de escola privada, na qual ambos assumiram sua homossexualidade no Ensino Médio (João
e Joaquim). Outro entrevistado é recémformado, na qual assumiu sua homossexualidade após a saída do Ensino
Médio (José). Para preservar a integridade dos mesmos, os nomes foram modificados.
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tacavam um “cê tá muito bichinha”. (...) [já em relação à escola] que só pelos meus gostos
musicais, de filmes e TV (que eram basicamente tudo pra mim naquela época, como High
School Musical, Disney Channel, Hannan Montana e essas coisas) o pessoal já tinha uma
opinião formada sobre mim (...) porque tudo isso visto nos olhos de qualquer menino da
mesma sala era visto como coisa de mulher, era coisa de “viado/bicha/bichona/bichinha/via
dagem9(João, 18 anos).

Por fugir dos padrões estabelecidos como normais, o entrevistado demonstra que desde
pequeno já convivia com insultos, simplesmente por não se enquadrar ao que é definido so
cialmente. Perguntado ao mesmo sobre o seu sentimento quando ouvia tais termos, ele
afirma  que se “sentia com muita vergonha, como se tivesse feito algo indesculpável e uma
culpa enorme minha junto, mesmo que naquele tempo eu não entendesse bem o porquê”
(João). Notase que os termos utilizados definia não somente um comportamento que não
é aceito socialmente, mas tinha um caráter depreciativo, com o objetivo de diminuir o outro,
tanto o é que o mesmo sentiase culpado de algo que ainda nem compreendia muito bem
do que se tratava. Trazendo para a escola, notase também que simplesmente por ter gostos
definidos como femininos, o entrevistado era taxado preconceituosamente. “Muitos profes
sores desempenham uma conivência não assumida com discriminações e preconceitos em
relação a homossexuais, ao considerarem que expressões de conotação negativa em relação
a esses seriam brincadeiras, coisas sem importância”. (Abramovay et tal, 2004, p. 277) Sobre
essas “brincadeiras”, os entrevistados disseram que os termos tinham sempre o objetivo de
diminuilos, informando que não se sentiam confortáveis ao ouvirem tais termos. Afirma um
“na minha época de escola eu sempre fui muito contido. Era aquela coisa que ninguém podia
saber. Mas muitos apelidos sempre apareciam. Era viadinho, bichinha, boiola e até
bichola”(José, 19 anos). Na conversa, o mesmo informa que o simples fato de gostar de dan
çar já fazia com que os alunos o diminuíssem verbalmente perante a escola. O outro entre
vistado (Joaquim, 19 anos), em relação aos termos que os alunos os chamavam, apareceram
além de viado e bicha, os termos “manja rola10” e “bicha pão com ovo11”, termo este que
nem o entrevistado sabia qual o significado. Em relação aos termos e a forma como são en
carados pelas pessoas que estão presentes no ambiente escolar, a pesquisa da UNESCO con
tribui na análise informando que inclusive o corpo docente comunga dessa violência através
do silenciamento ou por tentarem dialogar com os alunos, mas os mesmos levarem para a
brincadeira. 

Alguns professores comentam que, apesar de abordarem a questão da homossexualidade
pelo lado do respeito humano, é bastante difícil lidar com o assunto, pois os alunos sempre
levam para a brincadeira. Já outros assumem uma postura de distanciamento e assim de
cumplicidade passiva com a violência contra jovens tidos como homossexuais – cada um é,
pode ser como quiser ou como um tema que não é de sua alçada. Dessa forma, omitese o

9 No Brasil, os termos viado e bicha são usados para os homens de forma pejorativa, pois os  mesmos reduziram
sua condição masculina (viril e dominador) a uma condição feminina (sensibilidade). É relevante esclarecer que
o termo não é usado somente para gays assumidos, mas para todos os homens que demonstram sensibilidade,
fugindo aos papeis estabelecidos socialmente para o gênero masculino, como esclarece pesquisadores como
Louro (2013), Junqueira (2009) dentre outros. 

10 Fazendo referência àquele que fica sempre de olho no pênis dos outros. 
11 Gay que se veste mal. Não tem o glamour da classe GLS. Falta de estilo. In: Dicionário Informal
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debate sobre assuntos que são engendrados por preconceitos e discriminações, quando
muito pregando uma abstrata tolerância, em que cada um poderia ser o que quisesse,
quando, na pratica, não é isso que ocorre (Abramovay et tal, 2004, p. 288)

Como se percebe, é comum que o uso de tais termos seja visto tanto como uma brin
cadeira quanto como uma forma que não é dada a devida importância tanto para os profes
sores quanto para o corpo técnico administrativo da escola. Em relação a essa questão, um
entrevistado informou que “se os professores passavam um sermãozinho básico era demais”
(João). O mesmo entrevistado esclarece que as “brincadeiras” foram crescendo, tornando
se rotineiras, na qual 

“já estava começando a me admitir[a partir do nono ano] pras pessoas e a cada vez mais as
zuações ficavam maiores(...) chegando ao bullying (...) era época de msn e eu recebi men
sagens de alguém RECHEADAS de insultos sobre mim. Eu nem me lembro o que eles diziam,
mas eram coisas horríveis. Acho que tinham até ameaça de violência física, se não me en
gano”(João).

Notase que os termos usados não só representaram uma violência física, mas geraram
uma violência psíquica na época, pois o mesmo não consegue lembrar quais eram os termos,
mas deixa claro e preciso que as mesmas estavam RECHEADAS de insultos. Perguntado sobre
qual a postura da escola, o entrevistado informou que  

quando o caso foi levado pra escola, X[coordenadora] foi quem deu apoio total a causa, pois
quando chegou em Y[diretora e proprietária] ela disse que o acontecimento não era da es
cola. Então ela não tinha muito o que fazer (João). 

Outro informa que 

fui para sala da diretora e vice diretora , as únicas coisas que recebi de resposta foi: “O pre
conceito sempre vai existir. Então o jeito é superálo”. Reclamei que tinha as brincadeiras
sem graça, não foi aquele resultado rápido da escola. Alguns professores tocavam no assunto
de homossexualidade.  Uma vez a supervisora me chamou. Fui até a sala dela [e] ela con
versou sobre preconceito e tals. Mas assim mesmo conversava e resolvia pouco.(Joaquim)

Como se percebe, é dada pouca (ou nenhuma) atenção pela escola em relação às re
clamações e posturas dos alunos que se sentem constrangidos por determinados, havendo o
que os autores (Louro, 2009, 2013; Junqueira, 2009, dentre outros) definem como o silencia
mento que a escola tem frente à homofobia. Mas, se a escola tende a silenciar, como o aluno
que sofre essas “brincadeiras” se sente? Quais as possíveis consequências em relação à sua
formação dentro da escola? Um dos entrevistados informou, em relação aos termos pejora
tivos, que “quando eu ouvia isso, eu ficava muito mal; mas sempre guardava para mim” (José).
Outro acrescenta que “você se sente praticamente sozinho” (João); enquanto outro entrevis
tado informa que “[ao ouvir]os apelidinhos sem graça era muito difícil de se sentir bem, ficava
muito triste quando acontecia as brincadeiras sem graça, não dava vontade de ir para a es
cola”(Joaquim). Aqui, além de demonstrar que os entrevistados sentiamse mal, inferiorizados
em relação aos termos, um entrevistado traz uma informação que reforça a intensidade que

GÉNERO, DIREITOS HUMANOS E ATIVISMOS " ATAS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM ESTUDOS CULTURAIS



459

essas “brincadeiras” geram: “não dava vontade de ir para a escola”. De acordo com autores e
com a pesquisa feita pela UNESCO, uma grande parte dos alunos acaba abandonando a escola,
devido ao preconceito que sofrem continuamente dentro do ambiente escolar e não consegue
ver na mesma o apoio para dar continuidade aos estudos, como cita o autor – ao analisar al
gumas consequências explicitadas por autores em relação aos problemas que o público LGBT
tem por sofrer preconceito e discriminação dentro da escola: 

É difícil negar que a homofobia na escola exerce um efeito de privação de direitos sobre
cada um desses jovens. Por exemplo: afetalhes o bemestar subjetivo; incide no padrão das
relações sociais entre estudantes e destes com profissionais da educação; interfere nas ex
pectativas quanto ao sucesso e ao rendimento escolar; produz intimidação, insegurança,
estigmatização, segregação e isolamento; estimula a simulação para ocultar a diferença;
gera desinteresse pela escola; produz distorção idadesérie, abandono e evasão; prejudica
a inserção no mercado de trabalho; enseja uma visibilidade distorcida; vulnerabiliza física e
psicologicamente; tumultua o processo de configuração e expressão identitária; afeta a
construção da autoestima; influencia a vida socioafetiva; dificulta a integração das famílias
homoparentais e de pais e mães transgêneros na comunidade escolar e estigmatiza seus fi
lhos/as. (Junqueira, 2009, pp. 2425)

Como se percebe tanto pela fala do entrevistado quanto pela análise acima, os alunos
não apenas se silenciam perante a homofobia sofrida, mas muitos não conseguem dar con
tinuidade ao estudo devido ao ambiente agressivo. Por isso mesmo a necessidade de abrir
os “olhos” para as agressões existentes, agressões essas que muitas vezes são justificadas
como brincadeiras e que não devem ser levadas a sério pela vítima. 

Se a escola busca formar indivíduos para a prática cidadã, deve não somente estar
atenta à diversidade existente (étnica, religiosa, sexual...), mas promover de forma efetiva
ações que sejam capazes de sensibilizar sobre a importância do respeito dentro de tal am
biente. A escola, ao se silenciar perante a homofobia em seu ambiente, distanciase de uma
das funções da educação:

tornar as pessoas preparadas para o convívio com as diferenças por meio da produção de
sentimentos e atitudes de fraternidade, solidariedade e igualdade de direitos, valorizando
o coletivo e garantindo o acesso à informação, sem o que é impossível às pessoas a cons
trução de suas cidadanias. (Peres, 2009, p.249) 

Dessa forma, devese criar um ambiente capaz não somente de dialogar sobre o tema da
sexualidade, mas de se criar mecanismos eficazes que possam garantir aos alunos e alunas ali
inseridos um ambiente de respeito mútuo. Para isso, fazse necessário não somente trabalhos
de sensibilização, mas também a formação de seu corpo docente e administrativo, além de se
trabalhar nas salas de aula de formas diversificadas, demonstrando o valor da diversidade. 

Ressalto aqui a importância de não somente ouvir, mas de se criar medidas relacionadas
aos direitos e deveres e sua concretização. Afinal, “bicha” e “viado” não são simples brinca
deiras, pelo contrário, são termos que representam uma visão homofóbica do indivíduo, re
duzindo ao ridículo dentro do ambiente escolar. E como informou um entrevistado, ao
referirse sobre a questão da homofobia dentro do ambiente escolar, “algumas coisas são
tão enraizadas que não somem muito fácil”.(João).

ESCOLA E HOMOFOBIA: A VIOLÊNCIA JUSTIFICADA COMO BRINCADEIRA
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