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BULLYING HOMOFÓBICO: REMINISCÊNCIAS DE JOVENS 
HOMOSSEXUAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA 

DE FREITAS-BAHIA

Paulo de Tássio Borges da Silva1

“Aquilo com que nós pesquisadores poderíamos 
saber é que uma parte de nossas pesquisas pudesse 
ser útil ao movimento social, ao invés de perder-se”.

                                                                                                                               (Pierre Bourdieu)

Enlaces Introdutórios

O trabalho busca um diálogo com a emergência dos chamados novos movimentos sociais, 

em particular, com movimento GLBTT, frente o fenômeno educativo, a educação básica no 

Município de Teixeira de Freitas-BA. A pesquisa analisa a partir da reminiscência de jovens 

homossexuais os discursos, as representações e a práxis que envolvem a homossexualidade na 

educação básica do Município. Para tanto, o estudo utiliza a práxis freireana como contribuição, 

Michel Foucault (1988) na análise do poder, Pierre Bourdieu (2004) na práxis educativa, Guacira 

Louro (1997) analisando as construções das diferenças na escola. 

Como suporte metodológico a pesquisa se utiliza do enfoque qualitativo uma vez que se 

tratando de uma pesquisa que dialoga com pessoas, espera –se que esta não se prenda a dados 

quantitativos ou qualquer outro tipo de metodologia laboratorial que não coloque os sujeitos 

envolvidos como protagonistas, co-pesquisadores da mesma. Neste sentido, tem-se como apoio a 

história oral a partir das reminiscências, tendo como aporte Thonson (1981).
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Contextualizando: o município de Teixeira de Freitas

O Município de Teixeira de Freitas se originou a partir do grande volume de madeira 

existente na região, onde foi criado o povoado denominado São José de Itanhém, por estar 

localizado à margem esquerda do Rio Itanhém. Mas tarde, em homenagem ao Dr. Mário Augusto 

Teixeira de Freitas, o idealizador e organizador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) solicita-se à prefeitura de Alcobaça uma homenagem póstuma ao idealizador, dando o nome 

ao povoado de São José de Itanhém, Teixeira de Freitas.

Sendo o povoado implantado as margens da BR 101, o povoado de Teixeira de Freitas 

cresceu assustadoramente, tendo na década de 1980 40 mil habitantes, se tornando um grande pólo 

comercial, industrial e habitacional da região. O Município recebe sua emancipação em 9 de maio 

de 1985 com 80 mil habitantes, tornando-se assim umas das capitais regionais do Estado da Bahia.

Por estar localizado 884 Km de Salvador e fazendo fronteira com os Estados do Espírito 

Santo (365 Km de Vitória) e Minas Gerais (732 Km de Belo Horizonte), o Município se caracteriza 

em meio à diversidade populacional, localizando-se no Extremo Sul da Bahia, no circuito turístico 

das Costas das Baleias. No que compete a educação básica, o município está organizado em 62 

escolas municipais e 11 estaduais.

Compondo Reminiscências e Tecendo Histórias

A opção da história oral como metodologia de pesquisa se apresentou no trabalho como uma 

possibilidade de captação de experiências. Neste sentido o estudo teve como comunidade de destino 

jovens homossexuais da Educação Básica do Município de Teixeira de Freitas-Bahia.

Para Meihy, “[...] a história oral se faz um braço na luta pelo reconhecimento de grupos 

antes afogados pelos direitos dos vencedores, dos poderosos, daqueles que podiam ter suas histórias 

reconhecidas graças aos documentos emanados de seus poderes”. (MEIHY, 2005, p. 37). Nesta 

perspectiva, o uso da história oral com os sujeitos da pesquisa se configurou como um dispositivo 

de visibilidade, como vozes que rompem silenciamentos.

No que se refere às reminiscências, Thonson as conceitua como “[...] passados importantes 

que compomos para dar um sentido mais satisfatório à nossa vida, à medida que o tempo passa, e 
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para que exista maior consonância entre identidades passadas e presentes”. (THONSON, 1981, p. 

57).

O uso das reminiscências no trabalho torna-se desta forma, como uma possibilidade de se 

trabalhar com bloqueios e traumas, na tessitura de relatos que estejam externados experiências 

escondidas durantes anos e/ou décadas.

Dialogando com a Pesquisa: o bullying homofóbico

A comunidade de destino se configurou com 10 jovens do gênero masculino, orientação 

sexual homossexual e identidade sexual gay, que cursaram a Educação Básica de Teixeira de 

Freitas entre as décadas de 80 e 90. Neste lócus, a pesquisa realizada a partir de questionários e 

entrevista semi-estruturada revelou que 80% destes jovens possuem o Ensino Superior completo, 

90% não assumiram sua orientação sexual e identidade sexual perante a sociedade e 100% deles 

sofreram discriminações homofóbicas na escola, sendo 60% por parte dos colegas e 40% com 

professores (as).

A partir dos dados da pesquisa, percebe-se que a escola como produtora e reprodutora das 

diferenças e desigualdades ocupa um grande papel na disseminação do preconceito homofóbico na 

Educação Básica de Teixeira de Freitas. Neste sentido, Bourdieu (2004) caracteriza tal prática de 

homofobia como uma “violência simbólica” em que a escola assume a heteronormatividade, não 

levando em conta a orientação sexual homoafetiva que também se faz presente no fenômeno 

educativo.

Nesta esteira, Junqueira (2009) nos diz:

Ao longo de sua história, a escola brasileira estruturou-se a partir de pressupostos 
fortemente tributários de um conjunto dinâmico de valores, normas e crenças 
responsável por reduzir à figura do “outro” (considerado “estranho”, “inferior”, 
“pecador”, “doente”, “pervertido”, “criminoso” ou “contagioso”) todos aqueles e 
aquelas que não que não se sintonizassem com o único componente valorizado pela 
heteronormatividade e pelos arsenais multifariamente a elas ligados – centrados no 
adulto, masculino, branco, heterossexual, burguês, física e mentalmente “normal” 
(JUNQUEIRA, 2009, p. 14).

Em se tratando de orientação sexual e identidade sexual é imprescindível dizer que, assim 

como ocorre com o gênero, a mesma não é definida exclusivamente pela biologia, não sendo fixa e 

muito menos estável. Segundo Silva, “a identidade sexual é também dependente da significação que 
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lhe é dada: ela é, tal como a identidade de gênero, uma construção social e cultural”. (SILVA, 2005, 

p. 106). Neste sentido, a construção ou reconstrução da identidade sexual ocorre num fazer/ser 

histórico-social-cultural em que o sujeito é o protagonista deste processo, estando a biologia apenas, 

no que se refere aos caracteres biofísicos que mesmo assim não são fixos e estáveis, uma vez que de 

acordo com Butler (2003) o masculino e o feminino podem ser modificados com a transexualidade.

Em se tratando do lócus da pesquisa, a educação, se observa no fenômeno educativo 

brasileiro uma tronificação da heterossexualidade diante de outras de ser e viver a sexualidade, em 

particular a homossexualidade, que é vista como uma aberração, como algo anormal e desviante. O 

fato da pesquisa no Município de Teixeira de Freitas revelar que 100% dos jovens sofreram 

discriminações homofóbicas pode ser uma amostra desta legitimação da heteronormatividade, 

revelando discriminações, traumas e silenciamentos.

Estando a heteronormatividade legitimada na educação, esta se faz com um processo de 

significação, onde aquilo que não é semelhante é tido como estranho, “queer”. Importante analisar 

que esta significação é construída em meio a um jogo de poder, que numa concepção folcaultiana é 

exercido em uma rede que se constitui por toda sociedade. Foucault (1988) define ainda, o poder 

como uma estratégia em que se dá com os sujeitos que são capazes de resistir, numa luta em que se 

busca firmar seus valores e ideologias. O poder se representa num jogo em que se busca legitimar 

os anseios de cada grupo ou classe. Para Foucault, “[...] onde há poder, há resistência e, no entanto 

(ou melhor, por isso mesmo) esta nunca se encontra em posição de exterioridade em relação ao 

poder” (FOUCAULT, 1988, p. 94). Neste sentido, as diversas formas de resistência estão 

inseparáveis das relações de poder, se configurando na educação aquilo que Giroux (1986) 

conceitua como uma “pedagogia de resistência”, em que os diversos grupos se organizam para de 

certa forma competir pelos poderes.

É no viés da “pedagogia da resistência” de Giroux (1986) que podemos dialogar com 

Foucault (1988) ainda no que se refere ao poder como construtor positivo. Nesta perspectiva, o 

poder não estaria apenas como coercitivo, ou ligado ao negativo. Para Louro:

Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através de mecanismos 
de repressão ou censura, eles e elas se fazem, também, através de práticas e 
relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no mundo, formas de falar e 
de agir, condutas e posturas apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se 
produzem, portanto, nas e pelas relações de poder. (LOURO, 1997, p. 41)
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Nesta perspectiva, a construção dos sujeitos se dá nesta amplitude de análise do poder, não 

apenas como “poder disciplinar” que se institui nas práticas cotidianas, mas com uma interpretação 

foucaultiana do “biopoder”, de controle das populações e grupos, seja por regras e normas 

construídas histórico-culturalmente e legitimadas por aparelhos repressivos e ideológicos, bem 

como controlador dos corpos, para que não se fuja ao padrão legitimado.

É analisando o jogo de poder presente nas reminiscências dos jovens homossexuais da 

Educação Básica de Teixeira de Freitas que se torna importante salientar o pensamento de Foucault 

quando o mesmo diz:

[...] não se deve imaginar um mundo do discurso dividido entre o discurso 
admitido e o discurso excluído, ou entre o discurso dominante e o dominado; mas, 
ao contrário, como uma multiplicidade de elementos discursivos que podem entrar 
em estratégias diferentes [...] Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos 
de uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo 
complexo e instável em que o discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e 
efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de 
partida de uma estratégia oposta. O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas 
também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e 
o segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, afrouxam 
seus laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos obscuras. (FOUCAULT, 
1988, p. 96)

E Quando as Linguagens Ferem Corpos e Marcam Vidas...

Durante os diálogos com os jovens os mesmos externaram como se sentiam diante da 

homofobia que sofreram na Educação Básica. Vejamos alguns comentários:

“[...] Me sentia péssimo. É difícil você conviver com pessoas consideradas iguais a você e 

sofrer indiferenças”. (E. S.)

Nota-se no depoimento do jovem E. S. que ele se sente péssimo diante das indiferenças 

sofridas com a discriminação homofóbica. Neste sentido, é preciso salientar que a escola enquanto 

um fato social é reprodutora destas indiferenças e desigualdades. A escola sempre separou e fez 

questão de agrupar os pares. Assim separaram-se meninos de meninas, grandes de pequenos, dentre 

outras separações. Separação esta que se inicia na porta da escola, logo na Educação Infantil, lá se 

começa a moldar no que se convencionou dizer o que é comportamento de menino e menina, quais 

jogos devem brincar, quais espaços ocupar e como se relacionar com o corpo.
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Para dar conta de sustentar o discurso separatório a escola se apropria de teorias em variados 

campos do saber (biologia, psicanálise, materialismo dialético, etc) em que se busca a todo custo 

provar e justificar distinções físicas, psíquicas, sociais e comportamentais.

É válido indagar quem neste jogo de diferenças define a diferença e porque tal definição. 

Uma vez que a diferença só existe na contraposição ao outro. Desta forma, dizer que o outro é 

diferente de mim perpassa mais uma vez redes de poderes com interesses de quem define estas 

diferenças. Levando as diferenças para a questão do gênero e da sexualidade, em particular aos 

homens que não se enquadram na heteronormatividade, estes são considerados diferentes, 

aberrações e outros clichês construídos socialmente e escolarmente.

Observemos o próximo relato onde se expressa o sentimento de humilhação e inferiorização 

provocado pela homofobia.

“Humilhado, esta é a palavra que melhor descreve o sentimento em relação à 

discriminação homofóbica. Inferiorizado, posto à margem. Incapaz de responder aos palavrões e 

ações de colegas, medo de que aquilo fosse verdade”. (H. M.)

Observa-se na fala do jovem H.M. um sentimento de inferiorização internalizado com o 

medo e a culpa. Quando o mesmo diz que tinha “medo de que aquilo fosse verdade” ele revela o 

preconceito construído e internalizado, onde ser homossexual e não hétero se torna motivo de ser 

inferior. Acerca deste ponto Louro (2004) nos coloca que,

[...] os sujeitos que, por alguma razão ou circunstância, escapam da norma e 
promovem uma descontinuidade na seqüência sexo/gênero/sexualidade serão 
tomados como minoria e serão colocados à margem das preocupações de um 
currículo ou de uma educação que se pretenda para a maioria. Paradoxalmente, 
esses sujeitos marginalizados continuam necessários, pois servem para 
circunscrever os contornos daqueles que são normais e que, de fato, se constituem 
nos sujeitos que importam (LOURO, 2004, p. 27).

Depoimentos de outros jovens ilustram bem este sentimento, onde se percebe que este 

sentimento de culpa e menoridade é constante por falta de uma abordagem didático-pedagógica em 

que seja desconstruída a heteronormatividade.

“Me sentia sempre constrangido e inferior aos demais colegas por conta das gracinhas e 

piadinhas. O constrangimento era tanto que eu me sentia menor e inferior aos demais”. (N. S.)



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES 
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução, 

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
04 a 06 de Setembro de 2011

Centro de Convenções da Bahia
Salvador - BA

7

“Me sentia muito humilhado e constrangido”. (C. L.)

No depoimento a seguir se percebe a presença das representações legitimadas como moldes 

de uma sociedade/ educação que deve seguir os moldes do macho, branco e cristão.

“[...] Me sentia bastante constrangido e envergonhado também, devido não ter consciência 

da minha orientação e por princípios religiosos, eu pensava que era pecado ser o que sou”. (E. A.)

Para Louro,

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 
cada um pode (ou não pode) fazer [...] através de seus quadros, crucifixos, santas 
ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, também, que 
os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos [...] suas marcas, seus 
símbolos e arranjos arquitetônicos "fazem sentido", instituem múltiplos sentidos, 
constituem distintos sujeitos. (LOURO, 1997, p. 58)

É neste jogo de poder e significações e “[...] na medida em que seus desejos se dirigem para 

práticas consideradas inapropriadas para seu gênero, ele ou ela é levado (a) a apreender uma lição 

significativa: a lição do silenciamento e da dissimulação (LOURO, 1997, p.83).

Para Thomson, a recomposição desses silenciamentos e traumas “[...] revelam a maneira 

específica como uma pessoa compôs seu passado, esses significados ocultos podem revelar 

experiências e sentimentos que foram silenciados porque não se ajustavam às normas usuais ou a 

própria identidade da pessoa”. (THOMSON, 1994, p. 58)

Na perspectiva de Thomson é preciso ressaltar que o ato de compor as reminiscências e de 

romper com silêncios nem sempre é agradável. Uma vez que se trabalha com experiências que são 

rechaçadas e não aceitas pela sociedade. Desta forma, é preciso que seja apagada tal experiência da 

memória para que tal identidade marginalizada não tenha nenhuma referência.

Um outro ponto no diálogo com os jovens foi narrarem fatos onde sofreram discriminação 

homofóbica na escola. Observemos as narrativas:

“Uma das situações que mais me constrangia e que os colegas faziam piadinhas era nas 

aulas de educação física, pois nunca tive habilidade para o futebol e para eles todos os meninos 

tinham que gostar de jogar bola”. (E A.)
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“Nas aulas de educação física eu era sempre excluído dos jogos, porque me achavam 

desajeitado. Ou quando ia jogar futebol sempre ficava no gol” (N. S.)

Segundo Louro (1997), nas aulas de educação física o processo de diferenciação e 

legitimação do gênero é onde se fica mais evidente. Na disciplina se vincula a idéia que mulheres 

por serem mais frágeis devem praticar determinado esporte, enquanto os homens por serem “ativos” 

estão incluídos em esportes que exigem maior capacidade física e agilidade. Nesta perspectiva, tudo 

aquilo que foge ao padrão estipulado pela disciplina; se um menino não quer jogar futebol, é tido 

como estranho e anormal.

“Sempre procurei não colocar na cabeça nada do que eles falavam. Mas uma cena que não 

sai da minha memória foi quando fizemos uma peça teatral na páscoa e eu tive que me vestir de um 

coelho pai, aí os colegas falavam que coelho gay não faz filhote”. (E. S.)

“Sempre havia muitas brincadeiras e gozação. O que me deixava muito retraído”. (N. S.)

“[...] A composição por ser baseada em bloqueios e exclusões nunca é plenamente 

alcançada; é constantemente ameaçada, abalada e despedaçada”. (THOMSON, 1994, p. 58) O fato 

de alguns jovens não quererem tocar em teus traumas e silêncios se manifestam como um bloqueio 

proporcionado pela discriminação homofóbica. Experiências traumáticas são apagadas, pois

representam dor e vergonha.

Me recordo de sempre ser apontado como a bichinha, mulherzinha, boiola, baitôla. 
Mas uma cena sempre recorrente em minha memória é de estar em casa de um 
amigo para fazer um trabalho em grupo, quando dois colegas começam insinuar-se 
e se tocarem e me convidam a participar, me recuso e a partir daí passo a viver 
num inferno, uma vez que sabia o que eles tinham feito. Todo o ensino fundamental 
sofri violência (verbal e física) pela turma que sofria influência forte de um dos 
envolvidos (H. M.).

Observa-se nas narrativas dos jovens, que a linguagem é a via de disseminação do 

preconceito e da discriminação. Ela atua como um dispositivo dentro do currículo escolar em que 

produz/reproduz desigualdades e fabrica sujeitos.

Minha primeira vez que senti de forma marcante, principalmente por ter sido por 
parte da professora foi na 4ª série em 1990, quando estava sendo exibida a novela 
‘mico preto’. Eu tinha um colega muito próximo com quem me sentava junto e 
fazia as atividades todos os dias. Numa vez estávamos conversando na aula e a 
professora para chamar atenção chamou-nos pelos nomes dos personagens 
homossexuais da novela: ‘Zé Maria’ e ‘Zé Luiz’. Me senti todo envergonhado e 
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constrangido, até mesmo pelo fato da professora ser a pessoa que eu mais 
admirava (N. S.)

“Sofria discriminação e perseguição por parte dos maiores que sempre pegavam em minhas 

coisas e quebravam”. (N. S.)

“Nos trabalhos de grupo os meninos sempre não queriam que eu ficasse nos grupos deles e 

eu acaba ficando com as meninas” (N.S.)

A escola como produtora de um corpo escolarizado dita o que é de menino e menina. Quem 

tem que se comportar desta ou de outra forma. Que meninos sentam com meninos, e meninas 

sentam com meninas. Ela marca territórios, delimita espaço e deixa marcas, traumas e silêncios.

Neste sentido,

A repressão sexual (enquanto prática institucional, da qual a homofobia é uma de 
suas expressões, embora as transcenda) opera não só pelo conjunto explícito de 
interdições, censuras ou por um código negativo ou excludente, mas se efetiva, 
sobretudo, por meio de discursos, idéias, representações, práticas e instituições que 
definem e regulam o permitido, distinguindo o legítimo do ilegítimo, o dizível do 
indizível, delimitando, construindo e hierarquizando seus campos (JUNQUEIRA, 
2009, p. 16).

Enlaces Finais

A pesquisa mostrou a partir da composição das reminiscências dos jovens envolvidos; 

traumas, silenciamentos e discriminações que perpassam a educação básica no Município de 

Teixeira de Freitas. Sendo importante ressaltar que a linguagem se revelou como o dispositivo 

homofóbico na sala de aula, contudo se reflete ainda que tal linguagem seja expressa de forma 

consciente e/ou inconsciente incorporada no cotidiano de nossa sociedade e que tomam corpo na 

educação como produtora de desigualdades e distinções. Neste sentido, é válido ressaltar ainda que 

o uso de expressões despojadas de preconceito por si só não transforma mentalidades construídas 

durante séculos, mas favorece na tolerância daquilo é diferente.

Desta forma, a importância de se estar recorrendo a reminiscências das chamadas “minorias”

para refletir redes de poderes na sociedade e em espaços como a educação contribui neste sentido 

para a construção de uma sociedade em que o respeito à diversidade e à vida sejam pautados numa 

educação maior, a humana.
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