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RESUMO 

Derivado de pesquisa ora em andamento este artigo tem por objetivo propor discussões em 
torno de como a homossexualidade alunos é vivenciada na escola. Interessa trazer à luz 
depoimentos sobre como jovens homossexuais vivem o cotidiano escolar entre preconceitos, 
discriminações e humilhações a eles imputados. O estudo de caso utilizou observações, 
entrevistas e diário de campo tendo uma escola da rede pública estadual de ensino da cidade 
de Aracaju como campo empírico e como sujeitos alunos e alunas na faixa etária entre 15 e 24 
anos. Resultados preliminares evidenciam que a homossexualidade é tolerada e não 
reconhecida pelos diversos atores que fazem a escola onde o preconceito, a discriminação, o 
sofrimento, a angústia e a humilhação expõem o não reconhecimento das identidades 
consideradas diferentes revelando a violência de gênero como uma das faces da intolerância. 

Palavras-chave: Escola, Homossexualidade, Identidades, Violências. 

 

ABSTRACT 

Derived from research now in progress this article aims to propose discussions about how 
homosexuality is experienced between students in school. Matters to bring to light testimonies 
about young gay men living the school routine of prejudice, discrimination and humiliation 
imputed to them. The case study used observations, interviews and field diary with in a public 
state school on the city of Aracaju as empirical field and as subjects male and female students 
aged between 15 and 24 years. Preliminary results show that homosexuality is tolerated and 
not recognized by the various actors that make the school where prejudice, discrimination, 
suffering, anguish and humiliation exposes the non-recognition of identities considered 
different revealing the gender violence as a face of intolerance. 
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Introdução 

Na modernidade tardia Giddens (1991) reflete que descentramentos e fragmentações 

marcam as identidades de homens e mulheres, provocando a perda das estabilidades, das 

ancoragens que forneciam elementos para o “sentido de si” estável, conhecido, previsível. Na 

escola este processo é intensificado por ser local de socialização e aprendizagens diversas, 

onde diferenças são confrontadas e (re)produzidas, espaços são delimitados, relações de poder 

e discursos delineiam as práticas, (com)formando identidades; gestos, sentidos, movimentos, 

olhares, condutas e posturas são incorporados por alunos e alunas tornando-se parte de suas 

experiências e representações cotidianas.  

No contexto escolar, assim como em outras instituições, identidades são construídas 

e submetidas à regulação por tratar-se de espaço de produção, reprodução e atualização de 

uma série de disposições (discursos, valores, práticas, etc.) por meio das quais a 

heterossexualidade é instituída como única possibilidade de expressão sexual e definidora das 

identidades de gênero. A este conjunto de disposições nomeia-se heteronormatividade, cuja 

base assenta-se na existência natural de dois sexos onde a correspondência seriam dois 

gêneros complementares, aos quais os desejos estariam alienados constituindo o que Butler 

(2003), denominou de “heterossexualidade compulsória”. Em outras palavras, a 

heteronormatividade estabelece uma sequência sexo-gênero-sexualidade, como norma e 

padrão segundo a qual homens e mulheres devem viver a sexualidade. 

Tendo por finalidade discutir a discriminação e o preconceito a que estão sujeitas as 

pessoas que desviam do centro, ou seja que seguem roteiro não consagrado pela cultura em 

termos de identidade sexual, este artigo tem por objetivo apresentar resultados parciais de 

pesquisa em andamento que sejam capazes de provocar reflexões em torno de como a 

homossexualidade entre jovens alunos é vivenciada na escola. Interessa trazer à luz 

depoimentos de alunos homossexuais sobre como vivem o cotidiano escolar entre 

preconceitos, discriminações e estereótipos a eles imputados. Busca, portanto, propor 

discussões sobre as relações de gênero e a violência contra homossexuais no âmbito escolar a 

partir das representações dos próprios alunos/as.  
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2 - Identidades: preconceitos e discriminações 

O entendimento de identidades culturais expresso neste texto é inspirado nas análises 

das problematizações levantadas por Stuart Hall (2005) e Woodward (2000), os quais 

advogam que a identidade é uma “posição do sujeito”, fruto de numerosas interpelações. São 

posições temporárias, móveis, instáveis e não algo definido, um “produto final” que devemos 

carregar imutável ao longo de nossas vidas. Neste conceito está explicito a condição de 

transitoriedade e de multiplicidade de identidades que carregamos cotidianamente: somos 

estudantes, profissionais, filhos/as, pais, amigos/as, professamos (ou não) uma religião, temos 

uma cor de pele, de cabelo, pertencemos a associações e agremiações, torcemos (ou não) para 

um time de futebol; todos esses marcadores representam identidades adquiridas ou impostas 

pela tradição e pelo poder regulador vigente. Portanto, a identidade não é uma matéria fixa e 

indissolúvel, ao contrário, ela é permeável, fluída, aberta a alterações, adaptações; ela é o que 

se afirma ser em dado contexto, obedece aos discursos que a delineia projetando 

características e pertencimentos que hierarquicamente situam os sujeitos. 

Neste sentido, Seffner (2011), analisa que “a produção de identidades de gênero e 

sexuais está diretamente envolvida com relações de poder na sociedade que a todo momento 

posicionam homens e mulheres numa hierarquia”, sendo que na imensa maioria das 

sociedades, os postos de maior poder estão reservados aos homens heterossexuais, geralmente 

branco, embora tal situação tenha experimentado mudanças importantes ao longo dos últimos 

anos fruto das conquistas do movimento feminista. (p. 41). 

Louro (1997), enfatiza que no campo teórico dos estudos feministas, gênero e 

sexualidade são construtos culturais, sociais e históricos. Deste modo ao pensarmos em 

identidades de gênero queremos nos referir às várias formas de viver a masculinidade e a 

feminilidade, já o conceito de sexualidade é usualmente interpretado como a(s) forma(s) como 

os sujeitos vivem seus prazeres e desejos sexuais, nesta perspectiva, as identidades sexuais 

estão relacionadas aos arranjos e parcerias que os sujeitos criam e praticam no sentido de 

prazerosamente viverem a sua sexualidade.  

Portanto, identidades sexuais vêm a ser o que conhecemos como orientação sexual, 

articulada, geralmente, em torno de três arranjos: homossexual, heterossexual e bissexual. 

Arranjos estes que estão longe de esgotar as possibilidades e experimentações que se têm 

manifestado na atualidade em termos de experimentação e vivência da sexualidade. Assim, ao 

associar identidade de gênero e orientação sexual pode-se falar, por exemplo, em homens 
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homossexuais, mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais. Não esquecendo que ao 

lado das identidades sexuais raça, etnia, classe, geração, religião, escolaridade, classe 

econômica, entre outros, são marcadores importantes ao analisar-se as identidades de gênero e 

as relações de poder subjacentes na sociedade. 

Embora exista uma multiplicidade de produção de posições de sujeito no terreno do 

gênero e da sexualidade, no âmbito da luta política e do movimento social, as identidades 

fortes são apenas quatro: gay, lésbica, travesti e transexual. São identidades marcadas 

profundamente pela sexualidade, o que provoca deslocamentos de gênero e causa 

perplexidade, preconceito e discriminação em nossa sociedade marcadamente heterossexual. 

A identidade homossexual é vista como um estigma, uma marca que deve ser 

removida, a ela é imputado o desvio, a margem, o erro, a anomalia, a falha a ser corrigida e 

abominada, necessitando de enquadramento na lei e na ordem numa tentativa de 

supostamente fazer o desviante voltar à (re)assumir a identidade “normal”. A excessiva 

importância conferida à identidade sexual pela nossa cultura faz com que os sujeitos 

carreguem consigo um enorme peso ao ter que revelá-la e também reafirmá-la 

continuadamente operando assim o engessamento dos sujeitos a partir da sexualidade 

reveladora, bem como produtora, de afastamentos e discriminação para as identidades 

rotuladas como diferentes.  

A sociedade ocidental fala demais sobre sexo, o elege como rei, tanto para o bem 

como para o mal, é o que afiram Foucault (1980). E é o sexo que pode, supostamente, afirmar 

verdades sobre cada um de nós. Aqueles que cometem deslizes sexuais ficam 

permanentemente comprometidos aos olhos dos outros. Ou seja, aqueles que no processo de 

construção de suas identidades sexuais atentam contra a heteronormatividade, a regra 

heterossexual da sociedade, são punidos com a excrescência, o banimento, o isolamento, a 

discriminação e toda a sorte de infortúnios que esta acarreta. A norma se institui mediante 

concordância com valores e discursos, e sua instituição não se dá sem a criação de 

mecanismos de coerção e submissão a ela mesma num processo chamado de homofobia.  

Comumente empregado em referência a um conjunto de emoções negativas (aversão, 

desprezo, ódio, desconfiança, desconforto ou medo) a homofobia não pode ter sua 

compreensão limitada ao medo dos homens aos idênticos a eles, e sim ampliado para a 

discriminação, o preconceito, as humilhações e sofrimentos imputados à comunidade LGBT 

não só por heterossexuais mas também por homossexuais que ainda não se sentem preparados 
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ou pouco conhecem sobre sua sexualidade e que veem na estigmatização do outro um ponto 

de apoio e força para encarar o que se recusa a encarar e que gostaria de ver extirpado de si 

mesmo. A homofobia deve ser entendida como uma “manifestação de sexismo, uma das 

expressões da violência de gênero” e “mais recentemente tem sido compreendida como 

dispositivo de vigilância das fronteiras de gênero que atinge todas as pessoas, independente de 

suas orientações sexuais, ainda que em distintos graus e modalidades”. (PRADO e 

JUNQUEIRA, 2011, p. 53/57). 

Apoiado em Foucault (1987), Seffner (2011, p. 50) conjectura que a discriminação 

ao homossexual deve-se ao fato de que na nossa sociedade, o sexo que não visa a procriação, 

quando assumido por indivíduos como regra para a vida, é mal visto. Analisa que as pessoas 

portadoras de identidade sexual não heterossexual tornam-se marcadas sexualmente, pois 

adotam o sexo pelo puro prazer do sexo, sem outro objetivo que não o tesão, algo  ainda 

pouco aceito em termos sociais numa estrutura de poder em que a procriação representa 

certeza de povoamento, de reprodução da força de trabalho e de manutenção de formas de 

relações sociais, ou seja,  de identidade sexual como proporcionadora de uma sexualidade 

“economicamente útil e politicamente conservadora”. 

Portadoras de identidades marcadas pela sexualidade, travestis, transexuais, 

bissexuais, gays e lésbicas devem ser localizadas, visíveis para serem excluídas, 

estigmatizadas; são vistas como identidades a corrigir, indivíduos a serem curados pela 

medicina, ou pela intervenção da religião. Essas cinco categorias identitárias são percebidas 

pela ótica do sexo, atravessadas por questões ligadas ao sexo: fazem sexo: mas não 

reproduzem; são transmissores e portadores de doenças sexuais; estabelecem relações 

comerciais de sexo, produzindo resultados inesperados no terreno da sexualidade.  

Como em outras instituições a homofobia não está nos espaços escolares como 

intrusa, e sim por encontrar ali um local privilegiado para seu cultivo e reprodução. O olhar 

distorcido, discriminador e preconceituoso faz parte das representações sobre a 

homossexualidade que circulam e são alimentados na escola. Expressos em forma de piadas, 

acosso, assédio, “brincadeiras”, grosserias, apelidos, palavrões, ameaças, exclusão, agressões 

física e verbais, constrangimentos, humilhações, ofensas, entre tantas outras maneiras de 

insultar, fazem parte do cotidiano em praticamente todas as fases da vida daqueles/as que são 

identificados como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, ou seja, todas as pessoas 

não vistas ou representadas como heterossexuais. São pessoas que vivenciam a pedagogia 

onde o insulto é a lição forçosamente recebida traduzida em piadas, jogos, apelidos, 



6 

 

insinuações, expressões desqualificantes, etc. Tais “brincadeiras”, assinalam Prado e 

Junqueira (2011), constituem poderosos mecanismos de objetivação, silenciamento, 

dominação simbólica, normalização, marginalização e exclusão. É o que veremos nas falas 

dos alunos entrevistados. 

3 - Metodologia: processo de pesquisa e a voz dos humilhados 

A pesquisa investigou dois universos: o primeiro composto pela amostra de alunos e 

alunas de uma escola de ensino médio da rede pública estadual de Aracaju; e outro específico 

com alunos desta mesma escola que se autodeclararam homossexuais, os quais foram 

selecionados de maneira intencional de modo a oferecer a possibilidade de que as vozes desse 

segmento que pouco aparece em estudos sobre a escola possa se manifestar e ser ouvida por 

todas as pessoas que demonstrem o interesse além de provocar a repercussão que tal temática 

urge em receber na nossa sociedade. O estudo adquire relevância ao ter ouvido pessoas que se 

declaram espontaneamente como homossexuais, fato pouco comum entre pessoas 

discriminadas e estigmatizadas como diferentes. Busca-se com esta seleção a possibilidade de 

focar suas perspectivas sobre o contexto em que vivenciam a discriminação e o preconceito, 

em razão de suas identidades de gênero.  

Face a face as entrevistas foram realizadas em abordagens na escola, nos pátios, salas 

de aula e corredores, sempre que o aluno manifestava a intenção de participar da pesquisa e 

estivesse fora do horário de aula. Os depoimentos foram gravados e posteriormente transcritos 

pela pesquisadora na íntegra como meio de preservar a originalidade das falas. Cada 

entrevista teve como tempo médio de duração cerca de cinquenta minutos o que permitiu 

estabelecer um clima de descontração e confiança entre os envolvidos na pesquisa, 

colaborando para que os relatos fluíssem espontaneamente, muito embora a pesquisadora 

estivesse permanentemente atenta ao roteiro da entrevista previamente elaborado. 

O período de permanência na escola transcorreu ao longo de seis meses durante os 

quais a observação sistemática das rotinas, dinâmicas, comportamentos, atitudes de alunos, 

alunas, professores e professoras foram submetidos a análise e interpretação tendo no diário 

de campo mais um instrumento de pesquisa cujas anotações mostraram-se importantes na 

composição dos dados, entendimento e interpretação do cotidiano escolar. 

Para uma divisão equilibrada das entrevistas houve controle de enfoque apenas sobre 

o sexo biológico das pessoas entrevistadas, deste modo, a amostra foi composta por 16 alunas, 

17 alunos, dos quais três homossexuais e um travesti, alunos do primeiro e do segundo ano do 



7 

 

ensino médio. Extraída de uma escola frequentada por mais de 700 estudantes essa amostra de 

gays, travestis e heterossexuais é autorepresentativa, ou seja, seus resultados não podem ser 

projetados para o conjunto de homossexuais brasileiros, nem mesmo para os residentes no 

município de Aracaju e regiões, uma vez que está representando as percepções e vivências 

cotidianas específicas de uma realidade escolar em dado momento histórico, político, afetivo 

e cultural do qual fazem parte. 

Ao serem abordadas questões de foro íntimo como as referentes à associação de 

orientações e das identidades sexuais, e para o eventual “enfrentamento” de tais revelações 

perante a família e sobretudo entre os não homossexuais, a pesquisadora cercou-se de 

cuidados no sentido de procurar não invadir a intimidade da pessoa entrevistada cujas 

lembranças e memórias destes eventos geralmente não se mostraram agradáveis, provocando 

dor e sofrimento. As entrevistas tiveram perguntas comuns a todos os/as participantes da 

amostra de modo a permitir a comparação dos resultados, possibilitando na análise das falas 

que se contrapunham muitas vezes identificar o ponto de vista de quem discrimina e de quem 

é discriminado. 

Assim como a pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramoi, neste estudo a 

quantidade de questões trabalhadas e a amplitude das perspectivas envolvidas – de grupos 

clara e assumidamente homofóbicos a grupos vulnerabilizados pela discriminação, passando 

por uma minoria pouco consciente ou pouco crítica dos preconceitos que carrega – permitem 

que os temas propostos sejam abordados por diferentes ângulos. 

De acordo com Ramires (2001), a escola é o primeiro lugar de encontro sistemático 

com a diversidade – é um espaço de trocas intensas, a um só tempo potencialmente 

enriquecedor mas também repressivo, de imposição de padrões de comportamento como os 

regidos pela heteronormatividade hegemônica. O autor analisa que a perda dos padrões de 

sociabilidade imposta aos homossexuais representa uma perda irrecuperável para estas 

pessoas que se veem impelidos ou restringidos em suas possibilidades de vivenciar 

descobertas típicas desse momento único da vida que é a passagem pela escola. Isto implica 

numa evidente desigualdade ante o leque de possibilidades, mais amplo disponível aos 

heterossexuais.  

Na pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo 92% dos entrevistados 

admitiram que há preconceito contra LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais) no Brasil, estes manifestam-se principalmente na família, no grupo de amigos e 
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na escola. O que nos oferece pistas sobre o porquê dos homossexuais revelarem mais 

facilmente - se é que se pode afirmar que é “fácil” opor-se à regra e enfrentar a discriminação 

e o preconceito - sua orientação sexual para pessoas desconhecidas e/ou fora do seu círculo 

íntimo uma vez que nesses locais ele é “ignorado” não precisando, a princípio, oferecer 

explicações sobre como vive a sua sexualidade; enquanto entre familiares, amigos e colegas 

da escola a dificuldade em revelar-se é acompanhada do medo da rejeição, já sofrida em 

outras instâncias, porém ainda mais dolorosa quando parte daqueles que o deveriam acolher. 

Deste modo, entende-se por que são justamente os mais próximos “os últimos a saber”, pois é 

deles que podem vir as mais pesadas censuras, especialmente na forma de não aceitação e 

abandono 

São essas pessoas que têm o “poder” de infligir violência moral e 
psicológica. Uma coisa é escutar de um desconhecido em tom acusatório e 
de não aceitação a sentença “bicha”, outra é escutar da parte de familiares e 
amigos brincadeiras e ataques relativos à sua orientação sexual. (SEFFNER, 
2011, p. 48). 

Este sofrimento é o que nos mostra o depoimento de alunos quando perguntados 

como a família reagiu quando da revelação da sua homossexualidade: 

Minha família é muito desconcertada. Não me apego com ninguém da minha 
família. Eu sou diferente, diferente, de todo mundo da minha família. Não 
aceitam que eu seja homossexual. Acho que aprendo um pouco a viver com 
meus amigos e comigo mesmo. Minha mãe me teve muito cedo, com 13 
anos, meu pai nunca morou com ela e quem cuida de mim é minha avó que 
acha que eu sou um viadinho. 

Eu aprendi a conviver com isso sozinho. Meu pai não sabe nada de mim, 
meu pai não sabe nada de mim mesmo. Tudo é só eu. Minha mãe demorou 
um pouco mais hoje até tenta me aceitar como eu sou. A comunidade LGBT 
também me ajuda bastante. 

Embora a família tenha sido incessantemente citada entre os alunos como o principal 

lugar onde aprendem a ser homens e onde são aceitos e acolhidos, contraditoriamente entre os 

homossexuais o sentimento foi de rejeição uma vez que a família aparece como lugar de 

preconceitos e de negação da condição do/a homossexual, confirmando o que destaca a 

pesquisa da FPA.  

Entre os colegas da escola alguns depoimentos giraram em torno da não 

discriminação e da tolerância à diferença: 
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Eu tenho vários amigos que são homossexuais, lésbicas, gays, adoro eles, 
são pessoas normais. E, como eu tenho mais amigos e saio com eles, às 
vezes esses amigos ficavam meio incomodados de estar no mesmo ambiente 
que os homossexuais. Eu dizia: eles vão te respeitar e não vão fazer nada que 
vocês não queiram. Eu ando com as lésbicas e elas nunca me faltaram com o 
respeito. Cabe a cada um respeitar o outro. Sempre que alguém vem falar 
mal de quem é gay eu pergunto se já conheceu mesmo um, se já conversou, 
então como pode falar? Tem uns modelos, estereótipos de gay que foram 
criados e as pessoas repetem, julgam. Não é assim. 

Com relação aos homossexuais eu não tenho intelecto para falar o que é ser 
gay, ser homem ou ser mulher, sinceramente eu acho que ser gay é normal, é 
uma opção, é normal: você quer ser hetero, nasceu hetero vai ser hetero, do 
mesmo jeito é com os gays. Agora ser transexual eu já acho algo meio 
patológico, um desvio de comportamento. Sinceramente acho isso. Agora ser 
gay, se vestir como homem e gostar de outro homem é normal; é como uma 
mulher gostar de um homem, é questão de sentimento, de afeto. Não acho 
que é influência da sociedade ou de artistas. Não vejo que a pessoa se torne 
gay por influência de artista, tem um pouco mas a pessoa não se torna gay 
por causa de um artista. É certo que tem pessoas que servem como massa de 
manobra, mas outras já nascem desse jeito, não vejo nada de errado.  

No primeiro depoimento a convivência com homossexuais de ambos os sexos 

mostrou-se frutífera para a aluna que revelou ter com eles/elas um relacionamento semelhante 

ao que tem com os heterossexuais. Já o segundo depoimento reflete o pouco conhecimento 

sobre transexualidade entre os/as alunos/as do ensino médio o que nos mostra a importância 

da sexualidade ser objeto de ensino, discussão e reflexão no ambiente escolar no sentido de 

enfrentar o preconceito de que são alvo as pessoas pertencentes à comunidade LGBT. 

Aqui na escola tem preconceito. Por exemplo, eu sofro isto toda semana 
praticamente. Eu faço jiu jitsu e convidei um colega para treinar no mesmo 
local que eu, sou faixa azul e ele iniciante, eu percebo o medo dele, que ele 
evita ser finalizado por mim porque sabe que eu vou vencer e ele não quer 
perder para uma mulher. Ele não entende, evita o combate comigo. E contra 
o gay a maioria dos homens é preconceituosa, até mesmo quando eles são 
gays e não querem assumir ficam soltando piadinhas para quem é, é uma 
forma de se esconder, de camuflar e de evitar sofrer o mesmo preconceito 
que os gays sofrem. 

A fala da aluna mostra que ela sofre preconceito pelo fato de ser mulher e mais 

graduada numa arte marcial a partir da recusa do colega homem em ser finalizado (derrotado) 

numa luta por ela. Afirma que o preconceito por parte dos colegas homens é extensivo aos 

gays; a aluna expõe que muitos gays não assumem a sua orientação sexual e adotam 

comportamento preconceituoso e discriminatório semelhante aos homens heterossexuais 

como uma maneira de manter o anonimato de suas identidades homossexuais e assim se 

protegerem contra agressões homofóbicas. 
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Por fim, o preconceito dos homens com relação aos homossexuais se fez presente 

nos depoimentos dos alunos. Por não reconhecerem a possibilidade e a realidade dos 

relacionamentos homossexuais muitos dos jovens humilham e denigrem os alunos que são 

homossexuais num flagrante exercício de violências verbal, moral, psicológica e simbólica. 

Embora alguns tivessem adotado um tom de tolerância para com os homossexuais percebeu-

se que o discurso não condizia com as ações praticadas rotineiramente. A pesquisadora, em 

inúmeras ocasiões, deparou-se com grupos de jovens do sexo masculino, fazendo piadas, 

dirigindo gracejos preconceituosos contra os alunos gays e com aqueles que aparentavam ter 

orientação sexual diferente do padrão heteronormativo esperado para os homens.  

Neste sentido, Goldenberg (1991), identifica dois componentes fundamentais para a 

construção da identidade masculina: a afirmação da masculinidade, através do relacionamento 

sexual com uma mulher (prostituta, empregada ou namorada) e a negação da 

homossexualidade. Para os homens, ser homossexual ainda é encarado como distorção da 

identidade masculina, é considerada uma falha, uma aberração, opção no exercício da 

sexualidade e, como tal, poderia ser mudada. Consideram que são pessoas de menor valor 

uma vez que distorcem o que é esperado para um homem do sexo masculino que é a 

virilidade e a relação sexual com uma mulher. Ao depararem-se com jovens de orientação 

sexual homoafetiva incomodam-se bastante e negam que seja possível a relação afetiva entre 

dois homens, muito menos a relação sexual.  

Os alunos cuja orientação sexual foge ao padrão de sexualidade heteronormativo 

consideram que suas identidades de gênero estão definidas: nasceram do sexo masculino, são 

biologicamente homens, mas relacionam-se afetivamente com outros homens e não, conforme 

o esperado, com mulheres. Fora, o que para eles é um detalhe, não se consideram menos ou 

mais homens que os demais alunos, o que os preocupa verdadeiramente é o preconceito e as 

violências sofridas rotineiramente nas várias instâncias sociais: 

Pra mim o homem, ser homossexual, já é coisa do homem. Eu sou homem, 
mas eu gosto de tudo, de todos, não tenho preconceito. Posso dizer que não 
gosto de algumas coisas mas não tenho preconceito, preconceito pra mim, 
não. O que muda é de quem eu vou gostar. Pra mim o que vale é a educação 
que vem da família. 

Sou homossexual. Eu não gosto quando dizem que ser homossexual é opção, 
que é uma questão de escolha. Eu não escolhi. Você acha que se eu tivesse 
escolhido eu escolheria ser uma pessoa perseguida maltratada, motivo de 
curiosidade das outras pessoas?  
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Na verdade eu queria ser um homem porque passar pelo que o homossexual 
passa nesse país é muito difícil. Se fosse por escolha eu seria homem, para 
não passar pelas coisas que eu passei e ainda passo. 

Quando afirma que ser homossexual já é coisa de homem, o aluno quer dizer que 

precisa ser forte, ter coragem para revelar-se homossexual. Ele busca as características 

associadas ao masculino para afirmar a sua identidade, destacando que o que o diferencia dos 

demais homens é o fato de afetivamente ligar-se às pessoas do mesmo sexo e não do sexo 

oposto como ocorre com a maioria dos homens. É um homossexual masculino no modo de se 

portar e vestir. Para este aluno o que muda é a pessoa de quem ele vai gostar o que não altera 

sua masculinidade. Neste sentido, enfatiza que não tem nenhum preconceito, nem mesmo 

com quem gosta de relacionar-se com mulheres; para ele, é a educação que a pessoa recebe o 

que de fato faz a diferença, diga-se, educação para o respeito e para o reconhecimento das 

diferenças, pois destacou o quanto sofre em ser homossexual: 

Se eu pudesse escolher eu seria hetero, eu teria uma namorada agora. Mas eu 
não consigo, desde pequeno eu sou assim. Meu gosto é muito para o 
masculino; só ando com menino, só gosto de brincadeira de menino, me 
visto como menino; gosto de estar com os meninos.  

Eu não gosto desse negócio de viadagem, não gosto dessas coisas. Não 
precisa parecer uma mulher para ser aceito pelos outros. Eu sou gay mas não 
preciso me vestir de mulher ou andar e me parecer como uma. Eu somente 
gosto de meninos, só isso. 

Todavia, enfaticamente foi destacado pelos depoentes que a homossexualidade não é 

uma opção, uma preferência, é algo que já nasce com a pessoa uma vez que suas memórias 

mais antigas os mostram como afetivamente mais próximos dos homens do que das mulheres. 

Os alunos demonstraram sofrimento por serem homens e homossexuais. Neste sentido, 

destacam que se a homossexualidade fosse uma eleição do sujeito não escolheriam ser alvo de 

preconceito, maus tratos, perseguições e violências diversas. Se fosse possível escolher seriam 

heterossexuais para não sofrer a discriminação humilhações por parte das pessoas; 

escolheriam ser homens, para deixar de ser motivo da curiosidade e da maldade da maioria 

das pessoas. Rejeitam os estereótipos atribuídos aos homossexuais que por vezes representam, 

no sentido de teatralizar, trejeitos femininos para se sentirem aceitos entre os homens.   

 

4 - Considerações 
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Identificou-se ao longo do processo de pesquisa que o preconceito e a discriminação 

contra os homossexuais lhes nega o pleno exercício da cidadania ao excluí-los e torturá-los 

por viverem a sexualidade em patamares fora da norma que institui as relações afetivas entre 

homens e mulheres dentro de um rígido padrão em que a heterossexualidade é determinada 

como a única possibilidade de encontro afetivo e sexual. Estes alunos transitam na escola 

entre a tolerância e o desprezo; são alvo de humilhações, menosprezo, violências verbais, 

morais e psicológicas, tudo isso envolto em silenciamentos, subterfúgios e negações pois, 

para a equipe pedagógica da escola “convivemos bem com esta situação”, numa flagrante 

atitude de negação e ocultação da questão que precisa ser enfrentada no sentido de garantir o 

reconhecimento do segmento da população de orientação LGBT. Nesta perspectiva, a escola 

torna-se lugar propicio ao enfrentamento e desestabilização da homofobia. 

A pesquisa detectou ainda a existência do preconceito implícito e explicito contra os 

homossexuais; o despreparo dos/as alunos/as e escola como um todo para perceber a 

diversidade de orientações sexuais; a aceitação/rejeição à orientação sexual, entre outras 

questões como o sofrimento e a angústia de que sofrem em razão de suas identidades sexuais. 
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Nota 
1
 Pesquisa sobre Diversidade sexual e homofobia no Brasil, realizada pela Fundação Perseu Abramo (FPA) em 

parceria com o Instituto Rosa Luxemburgo. Realizada em âmbito nacional ouviu brasileiros e brasileiras 
heterossexuais, homossexuais e bissexuais sobre temas coo a intolerância às diferenças, identidade de gênero, 
orientação sexual, mídia, entre outros.  

Disponível em < http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.php?storytopic=1770> 
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