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RESUMO: Nosso objetivo, neste trabalho, é apresentar alguns dados de um estudo de caso sobre 
práticas discursivas no ambiente escolar. Como metodologia para a coleta dos dados, valemo-nos 
de entrevistas semi-estruturadas com alunas e alunos, professoras e professores, diretora e 
coordenação pedagógica da escola-campo, uma instituição pública estadual, situada em uma 
região periférica no município de Porto Nacional, no Estado do Tocantins. Para nossas reflexões, 
neste ensaio, delimitamos como recorte as entrevistas realizadas com as alunas e alunos 
(homossexuais e heterossexuais) da escola-campo. A partir dos dados obtidos, partimos de uma 
discussão sobre as práticas discursivas de subjetivação no ambiente escolar e as suas 
implicações sociais no cotidiano de alunas e alunos homossexuais, sobretudo o que se refere às 
questões de gênero, sexualidade e homofobia na escola, o que fere de morte os princípios da 
equidade e dos direitos humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; discursos; sexualidades; homossexualidade; homofobia. 

 

Delimitando o campo da pesquisa 

 

Atualmente o espaço escolar ainda se mostra hostil e resistente à diversidade, 

entre elas, a sexual. Na verdade, “sempre houve, por parte da escola, grande resistência 

à incorporação das transformações por que passam o conhecimento e os meios de 

transmissão e difusão” (D'AMBRÒSIO, 1999, p. 72). Sabemos que há documentos legais 

que explicitam a laicidade do país e os direitos básicos da dignidade e da integridade do 

ser humano, o que nos leva a compreender que esta hostilidade infringe os direitos 

humanos. Daí a necessidade que a instituição escolar e demais segmentos sociais tem 

em se sensibilizarem de que se trata de uma violação de uma série de direitos básicos, 

reconhecidos tanto pelos direitos universais do homem, como pela constituição brasileira. 

Afinal, “[h]omens e mulheres da mídia, da educação, da cultura, da saúde, da justiça, dos 
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movimentos sociais, entre outras áreas, vêm apontando os dedos para a questão, 

denunciando ou finalmente admitindo: a homofobia é um grave problema social” 

(JUNQUEIRA, 2007, p. 02).  

Em nossa pesquisa optamos por um estudo de caso sobre as práticas discursivas 

de subjetivação no ambiente escolar. Como subsídio para a coleta dos dados, utilizamos 

a metodologia com base em entrevistas semi-estruturadas com alunas e alunos, 

professoras e professores, diretora e coordenação pedagógica da escola-campo, uma 

instituição pública estadual, situada em uma região periférica no município de Porto 

Nacional, no Estado do Tocantins. Segundo as informações obtidas na secretaria dessa 

Unidade Escolar, através do Planejamento Estratégico da Secretaria (PES), a escola-

campo atende atualmente a Educação Básica, com aproximadamente 1.100 (Um mil e 

cem) alunos matriculados desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino 

Médio.  

Em nossa coleta de dados entrevistamos, por um lado, a diretora geral da Unidade 

Escolar, a Orientadora Educacional, e uma amostragem de 05 (cinco) professores 

regentes de turma do 2º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio. Por outro lado, 

com o objetivo de analisar os discursos e saberes que são produzidos sobre as práticas 

de subjetivação no ambiente escolar, também entrevistamos uma amostragem de 10 

(dez) alunos devidamente matriculados nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio 

da escola-campo, incluindo-se aí 02 (dois) membros da liderança escolar (Grêmio 

Estudantil), 04 (quatro) egressos, assumidamente homossexuais. Destes, 01 (um) 

concluiu o Ensino Médio e não prosseguiu em seus estudos, outro progrediu e se 

encontra no nível superior e 02 (dois) evadiram da escola antes de concluírem a 

Educação Básica. 

Para nossas reflexões, neste ensaio, delimitamos como recorte as entrevistas 

realizadas com as alunas e alunos (homossexuais e heterossexuais) da escola-campo. A 

partir dos dados obtidos, partimos de uma discussão sobre as práticas discursivas de 

subjetivação no ambiente escolar e as suas implicações sociais no cotidiano de alunas e 

alunos homossexuais, sobretudo o que se refere às questões de gênero, sexualidade e 

homofobia na escola, o que fere de morte os princípios da equidade e dos direitos 

humanos. 
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Jovens homossexuais no espaço escolar 

 

Entre os nossos informantes, optamos por entrevistar representantes dos alunos, 

envolvendo membros do grêmio estudantil, considerados heterossexuais, e alunos 

assumidamente homossexuais, cursistas e egressos da escola-campo.  

Em nossa entrevista semi-estruturada com as/os alunas/os, valemo-nos de 

questões similares àquelas aplicadas ao corpo docente e técnico, com o objetivo de 

examinarmos em seus discursos alguns elementos que possam ser contraditórios ou 

apresentar outra perspectiva em relação ao tratamento das questões de gênero, 

identidade e sexualidade no ambiente escolar. A opção mais uma vez pela análise das 

práticas discursivas se dá devido à premissa de que “a diferença não é uma característica 

natural: ela é discursivamente produzida” (SILVA, 2000, p. 89). 

A princípio, sentamo-nos na biblioteca da escola com os alunos membros do 

grêmio estudantil, um do sexo masculino e outra do feminino; apresentamos-lhes a 

finalidade da pesquisa e ambos se mostraram receptivos e cientes de sua relevância. 

Segundo eles, uma das reivindicações apontadas pelos demais integrantes do grupo é 

justamente incluir palestras, oficinas ou algo parecido abordando a temática da 

homossexualidade no plano de ação do grêmio.  

Posteriormente, a orientadora educacional encaminhou-nos um aluno que, 

segundo ela, apresenta “tendências” homossexuais e geralmente é discriminado pelos 

colegas. Durante a entrevista, o mesmo demonstrou muita timidez, mãos suadas e 

limitou-se a responder objetivamente ao que era perguntado, apesar das instigações de 

nossa parte. Em seguida, buscamos estabelecer contato com alguns alunos egressos da 

escola que atualmente “saíram do armário”. Um deles se encontra no nível superior e 

outro concluiu o ensino médio há mais de uma década e, por muitas razões, entre elas a 

desmotivação causada pela homofobia, não prosseguiu seus estudos. Além desses 

alunos, também entrevistamos outro aluno homossexual, egresso da escola ainda nas 

séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Em relação à primeira e segunda perguntas: “Há algum projeto, interdisciplinar ou 

não, em desenvolvimento na escola sobre questões relacionadas à sexualidade?” e 

“Como a escola trabalha com os temas transversais relacionados à sexualidade, ao 
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gênero, à orientação sexual e às doenças sexualmente transmissíveis?”, obtemos as 

seguintes respostas: 

 

Aluno I e Aluna II (representantes do grêmio estudantil): “Projeto mesmo 
não tem, somente alguns professores às vezes durante as aulas que 
abordam essa questão. Há palestras com professores e outros 
profissionais da saúde, usam vídeos explicativos, distribuem preservativos, 
etc”. 

Aluno III: Sim. (Instigamos em saber qual o projeto e a metodologia, mas 
o mesmo limitou-se a esta resposta). 

Aluna IV: (matriculada na 1ª série do Ensino Médio): “Bom, na escola, 
desde o início do ano, a única matéria que fala sobre sexualidade é 
Biologia quando trata da reprodução humana”. 

Aluno VIII: (egresso há mais de 10 anos): “Não, os professores às vezes 
paravam o conteúdo da aula para abordar questões de sexualidade”. 

Aluno IX: (egresso e atual estudante universitário): “Não havia nenhum 
projeto, os professores abordavam o assunto durante suas aulas 
relacionando-o com o conteúdo que estavam trabalhando”. 

Aluno IX: (evadido da escola ainda nas séries iniciais do EF): “Não me 
lembro” (Entrevista semi-estruturada realizada em 07 de dezembro de 
2010). 

 

É importante perceber que estes discursos aproximam-se daqueles do corpo 

docente, ou seja, as questões relacionadas a gênero, sexualidade e identidade na escola 

ainda permanecem atreladas a uma “visão biológica” do sexo, de modo que não há um 

projeto pedagógico sistematizado ou planejado, mas somente algumas ações pontuais 

com o auxílio de parcerias, sobretudo com os profissionais da saúde. A dupla constatação 

dessa prática pedagógica do trabalho preventivo em relação às doenças sexualmente 

transmissíveis em parceria com os profissionais da saúde alerta-nos para mais uma 

questão de discriminação e homofobia no ambiente escolar levantada por Louro: 

 

 [temos] de prestar atenção se o cuidado com a manutenção da saúde não 
está sendo feito de modo a rodear o exercício da sexualidade de uma aura 
de perigo e de doença. Particularmente no caso da Aids é importante 
notar, ainda, o quanto vem se associando a enfermidade a determinadas 
práticas sexuais, em especial à prática homossexual, e observar os efeitos 
dessas associações (2010, p. 140). 
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Outro dado interessante, sobretudo nos discursos dos alunos VIII e IX, é que os 

professores se valem da mesma metodologia no decorrer dos anos, pois continuam a 

abordar somente aquilo que diz respeito à reprodução humana e à prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis ou da gravidez na adolescência valendo-se de filmes 

explicativos. Notamos, portanto, uma prática pedagógica em que se procura adiar 

insistentemente, através de seus discursos e atos, a atenção sobre a sexualidade 

humana, fazendo com que, supostamente, prevaleça uma “dessexualização do espaço 

escolar” (LOURO, 2007, p. 20). 

O trabalho pedagógico envolvendo estas temáticas ainda gera certo medo, 

insegurança e restrições, como percebemos nos gestos e semblante de insegurança do 

aluno III. Este fato leva-nos a concordar que “não só a homossexualidade, sozinha e 

isolada, que é pouco conhecida e discutida. A sexualidade em todas as suas expressões 

também” (VIANA, 2010, p. 61). A omissão da escola e sua resistência ao diferente é 

explícita, demonstrando uma necessidade premente de inovação e mudanças 

significativas na prática pedagógica e em todo o processo educacional. 

No decorrer da pesquisa, passamos à terceira pergunta que é justamente sobre as 

questões de relacionamento interpessoal com colegas homossexuais: “Você tem ou já 

teve algum/a colega de classe homossexual ou lésbica? Em caso afirmativo, como é/era a 

convivência com os outros colegas no ambiente escolar?” Eis algumas das respostas 

obtidas:  

 

Aluno I e Aluna II: “No passado sim, era um homossexual assumido. Com 
as meninas ele mantinha um bom relacionamento, mas com os meninos 
havia muito conflito”. 
Aluno V: “Sim. Dentro da sala ele não era muito criticado, mas fora da 
sala, ele era chamado por muitos nomes pejorativos”. 
Aluno X (aluno homossexual evadido): “Sim. Havia muito conflito, ele batia 
nos coleguinhas e também apanhava muito” (Entrevista semi-
estruturada realizada em 07 de dezembro de 2010). 
 

Nestes discursos, observamos que a violência física e verbal predomina nas 

relações interpessoais entre os alunos assumidamente homossexuais e aqueles 

considerados heterossexuais. O convívio harmônico ocorre apenas e quase que 

exclusivamente com as meninas, talvez por estabelecerem entre si certa confiança ou 
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afinidade, o que não ocorre com o relacionamento com os meninos, que hostilizam, 

desprezam e agridem verbal ou fisicamente aquele que ousa destoar de um padrão 

predeterminado de masculinidade e virilidade.  

Esta violência contra os jovens alunos homossexuais, muitas vezes, torna-se uma 

prática cotidiana nas diversas relações estabelecidas na escola tanto entre os colegas 

quanto com os professores, que a consideram, em alguns casos, algo perfeitamente 

normal, enquanto outros sequer vêm neste ato uma espécie de agressão. 

A quarta e quinta perguntas foram as seguintes: “Qual o posicionamento dos 

professores e da coordenação pedagógica diante dos alunos homossexuais que sofrem 

algum tipo de preconceito ou discriminação na escola?” e se “Há registros de homofobia 

dentro da escola? Há/houve agressões físicas ou verbais? Em caso afirmativo, como a 

escola procura sanar estes casos?”  

Eis algumas das respostas que obtemos: 

 

Aluno I e Aluna II: “A direção/coordenação punem os agressores 
com advertência oral e escrita, também há suspensão das aulas, 
geralmente buscam o diálogo, envolvendo os pais dos agressores e 
agredidos. Há registros de agressão verbal apenas, já houve casos 
em que se envolveu a polícia fora do pátio da escola, o policiamento 
foi chamado pelo próprio aluno homossexual agredido”. 
Aluno VIII: “Quando eu estudava, lembro-me de uma briga entre 
uma aluna lésbica e outra heterossexual, ambas rolaram pelo chão e 
o caso foi encaminhado para coordenação que aplicou advertência 
escrita às duas. Houve um ano (em outra escola adjacente) que 
coincidiu de haver quatro alunos homossexuais numa mesma sala 
de aula, a atitude da coordenação foi nos separar imediatamente, 
transferindo cada um para uma turma diferente” (muitos risos...). 
Aluno IX: “Ah, os professores eram muito neutros em relação à 
questão, mantinham-se à distância... (pausa) e não se manifestavam 
em relação a isso... já a coordenadora incentivava-me a assumir 
minha homossexualidade. Houve agressão física e verbal. A escola 
de certa maneira não enfatizava a questão da agressão verbal, 
atitudes de advertência ocorriam somente quando ocorria agressão 
física” (Entrevista semi-estruturada realizada em 07 de dezembro 
de 2010). 
 

Nestes discursos, percebemos que a atitude da escola, de modo geral, oscila em 

aquiescer, omitir ou punir. Nestes depoimentos, em diferentes contextos, a escola exerce, 
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veementemente o caráter punitivo, principalmente quando há agressões físicas, mas, 

infelizmente, em relação à verbal praticamente não há uma efetiva contrapartida da 

escola, mesmo porque, neste caso, são muitos os alunos que denigrem a imagem do 

outro por meio de injúrias, o que nos remete à necessidade de uma efetiva política 

pedagógica no ambiente escolar para a conscientização das diferenças de gênero, 

sexuais e de identidades. Nesse contexto de coerção e omissão da escola, podemos 

considerar que, em ambos os casos, a escola torna-se a “principal agente 

(des)legitimador na produção de significados e se a sua voz se cala frente à homofobia, 

ela está consentindo esse tipo de situação, tacitamente garantindo a legitimidade dos 

ataques”, de modo que o bullying homofóbico manifesta-se explicitamente, uma vez que 

essa “violência escolar tem por objetivo atacar pessoas que não se enquadram naquilo 

que é comumente esperado”, sendo “a homofobia [...] institucionalmente aceita” 

(ROLAND, 2003, 37-38).   

Percebemos ainda nos risos expressos pelo aluno VIII que as consequências de 

determinadas atitudes pedagógicas dentro da escola podem ferir profundamente a 

personalidade do indivíduo, a ponto de ele mesmo crer que de fato é um ser “anormal”, 

tornando esses “corpos marcados social, simbólica e materialmente – pelo próprio sujeito 

e pelos outros” (LOURO, 2000, p. 83), como sói ocorrer com esse informante da pesquisa 

que se sente completamente desmotivado para prosseguir seus estudos, optando por 

abandonar a escola. Ainda em relação aos risos de nosso informante percebemos que 

“ao rir dos outros homossexuais, um homossexual ri de si mesmo” (ERIBON, 2008, p. 94), 

ou seja, há o apagamento do indivíduo, enquanto ser consciente de sua 

subjetividade/individualidade e também enquanto ser social, isto é, a atitude de rir ou 

zombar do próprio grupo ao qual pertence seria uma possível estratégia inconsciente de 

se dissociar do grupo altamente excluído e oprimido socialmente.  

Gostaríamos de ressaltar que em nossa discussão não temos como objetivo 

apontar a escola e aqueles que nela trabalham única e exclusivamente como 

responsáveis por esses atos de discriminação e de preconceito, mas defender um 

posicionamento no qual “a educação plena concilia esses dois aspectos, o individual – 

que leva a atingir a plenitude de sua criatividade – e o social – que leva a integrar-se na 

humanidade como um todo” (D'AMBRÓSIO, 1999, p. 108). Estas são duas dimensões às 
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quais precisamos estar mais atentos no processo de formação de nossos alunos e alunas 

de modo a garantir a eles/elas o que o referido autor denomina como “cidadania 

planetária”, possível a partir do momento em que haja o “respeito pelas individualidades” 

no ambiente escolar e também fora dele.  

Trata-se, pois, de práticas discursivas de subjetivação no ambiente escolar que 

contribuem, de alguma forma, para a constituição das identidades de gênero e sexuais 

legitimadas social e culturalmente em nossa sociedade: “o que somos, nossas 

identidades sociais, são construídas por meio de nossas práticas discursivas com o outro” 

(MOITA LOPES, 2002, p. 32), de modo que podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, 

que as distintas práticas discursivas marcam e moldam os corpos e as subjetividades dos 

sujeitos, principalmente daqueles que estão em processo de formação. 

Em seguida, passamos ao seguinte questionamento: “Seus professores, em algum 

momento, trabalharam em sala de aula com as noções de gênero, sexualidade e 

identidade? Em caso afirmativo, que metodologias, suportes e materiais foram utilizados?” 

Esta questão se relaciona mais diretamente às ações metodológicas adotadas no 

contexto da sala de aula. Novamente o suporte filme e palestras são utilizados com maior 

frequência para tratar de questões relacionadas à sexualidade, o que nos remete ao 

discurso da professora IV, pois o filme por si só é auto-explicativo e ameniza a 

intervenção/mediação do professor. Aliás, o trabalho com estas temáticas sempre é 

atribuído às professoras, o que nos revela a ausência, o silêncio ou até mesmo a 

dificuldade que os professores do sexo masculino têm para abordarem estes temas em 

suas práticas pedagógicas, sobretudo por causa da masculinidade e da virilidade que 

consideram essenciais para aquele que deve ser macho, conforme o discurso de uma de 

nossas participantes anteriormente. 

 Além disso, as discussões, quando ocorrem, restringem-se somente ao âmbito 

biológico, não abordando, de fato, as relações entre gênero, identidade e sexualidade. Em 

um dos filmes, nossos informantes fazem referência ao famoso Billy Eliot, que tem como 

protagonista um garoto apaixonado por balé, que contraria os estereótipos de 

masculinidade e justamente por isso é criticado na escola e até mesmo por alguns amigos 

e familiares. Um filme muito poético que daria um trabalho muito interessante e rico em 

sala de aula se fosse mais bem explorado. 
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Os discursos do aluno I e da aluna II expressam de modo explícito a necessidade 

de uma discussão em sala de aula sobre o filme assistido em casa: “O segredo de 

Brokeback Mountain”. O que nos revela que a homossexualidade é um tema que desperta 

certa curiosidade por grande parte dos alunos e poderia ser abordado de forma ampla e 

expressiva neste filme, que aborda, entre outras questões, o relacionamento homoafetivo 

entre os dois protagonistas e, principalmente, o preconceito e a discriminação levando um 

deles à morte. Lúcia Facco, entre outros estudiosos, insiste em apontar a ficção como um 

instrumento de reflexão sobre algumas problemáticas sociais, de modo que caberia à 

escola incluir esses temas nas pautas do cotidiano das salas de aula, problematizando 

essas questões, já que cada vez mais a mídia os explora por meio de debates, de ficção e 

de entretenimento. 

As questões de sete a onze foram direcionadas exclusivamente para os alunos 

assumidamente homossexuais, pois dizem respeito às práticas de sociabilidade no 

ambiente escolar. Os discursos destes alunos nos remetem de modo explícito àqueles 

“corpos marcados” (LOURO, 2000), como é o caso do discurso do aluno egresso da 

escola-campo, ao ser interpelado sobre as práticas de discriminação e preconceito na 

instituição escolar: 

 

Ah, o meu relacionamento era muito restrito, eu era muito rejeitado e 
eu também rejeitava por medo de ser excluído de vez de todo o 
processo educacional, geralmente nos trabalhos em grupo, os 
colegas meninos não me aceitavam no grupo e eu me relacionava 
apenas com as meninas. Os professores sempre me tratavam bem, 
mas... tipo assim... (pausa) os professores homens privilegiavam as 
meninas, faziam de conta que eu não existia na sala (…). Até 
mesmo na Universidade hoje ainda me sinto excluído, por exemplo, 
nenhum colega homem quer fazer trabalho comigo (Entrevista 
semi-estruturada realizada em 07 de dezembro de 2010 com o 
aluno IX).  

 

Trata-se, pois, de um indivíduo que, de alguma maneira, expressa em seus gestos, 

em seus modos de andar, de falar ou de se vestir uma identidade que é estigmatizada, e 

este mesmo corpo também o é em nossa sociedade. A rejeição é uma forma de violência 

simbólica que leva à exclusão social e cultural dos homossexuais, alijando-os de uma 

convivência pacífica em meio àqueles que se consideram heterossexuais. Esta forma de 
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violência simbólica de rejeição e exclusão do outro ocorre em distintos espaços de 

sociabilidade, indo desde o espaço do colégio até o da universidade, ambos espaços de 

educação formal que deveriam, em tese, ser laicos e respeitar a diversidade de nossos 

alunos, pois enquanto professores, responsáveis em certa medida pela formação 

daqueles que estão na escola ou na universidade, deveríamos ensinar o respeito em 

relação ao outro e aos valores socioculturais e históricos constitutivos de sua identidade. 

Essas práticas de preconceito e discriminação se estendem por todos os setores 

sociais e prevalece durante toda a vida do indivíduo, pois por onde ele passa a sociedade 

o estigmatiza e o rotula, conforme observarmos no discurso de outro aluno egresso da 

escola em resposta à seguinte pergunta: “Além do ambiente escolar, você sofre/u algum 

tipo de discriminação ou preconceito? No trabalho? Na rua? Enfim, em diferentes espaços 

públicos você percebe/u alguma forma de rejeição?”  

 

No trabalho, eu fui já fui explorado com excesso de trabalho e meus 
patrões diziam claramente que era para eu virar homem, impuseram 
que eu cortasse meu cabelo para continuar no trabalho. Todos os 
dias, quando saio na rua, ouço 'chacotas' das pessoas quando eu 
passo. Certa vez, fui a um balneário público e quando entrei na 
água, todos os presentes retiraram-se dizendo que não queriam 
'pegar doença'. Lembro-me também de uma época em que meu 
sobrinho pequeno estudava nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental e estava chegando em casa com surra dos 
coleguinhas que insultavam-no, dizendo-lhe que ele era gay porque 
era meu parente, tive que intervir no caso, fui à escola, brigamos 
tanto que o caso envolveu a polícia, com boletim de ocorrência, 
devido lesões provocadas nas vítimas envolvidas  (Entrevista semi-
estruturada realizada em 07 de dezembro de 2010 com o aluno 
VIII).  
 

Neste caso, as práticas de sociabilidade em espaços públicos como, por exemplo, 

o local de trabalho, também é um dos momentos cruciais para esses indivíduos que se 

vêm marcados, estigmatizados constantemente, levando-os a serem subjugados e até 

mesmo explorados em virtude de serem gays, de não se adequarem aos padrões de 

masculinidade e é justamente por causa deste “desvio” do normal, do estabelecido, que 

os outros se sentem no direito de rebaixá-los ou de desprezá-los. Este discurso revela 

ainda uma concepção equivocada acerca da homossexualidade quando nosso informante 
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nos diz que em alguns casos já ouviu dizer que é uma espécie de doença contagiosa, que 

pode ser transmitida até mesmo pelo simples contato, o que leva simplesmente à rejeição 

e ao isolamento destes indivíduos “contaminados”, cujos corpos são considerados como 

“doentes”. 

Além disso, em outro momento, o mesmo informante afirma: “ah... vários 

preconceitos eu sofro a cada dia, é só botar a cara para fora (sic) (risos)” (Entrevista 

semi-estruturada realizada em 07 de dezembro de 2010 com o aluno X), o que nos 

remete a uma afirmação precisa de Guacira Lopes Louro, pois é “como se a 

homossexualidade fosse 'contagiosa', cria-se uma grande resistência em demonstrar 

simpatia para com sujeitos homossexuais: a aproximação pode ser interpretada como 

uma adesão a tal prática ou identidade” (2010, p. 29). Nesse ato discursivo de nosso 

informante, compreendemos que um dos efeitos da injúria é, conforme afirma Eribon 

(2008), justamente apagar as singularidades e/ou a subjetividade dos indivíduos. 

Distanciamento, desqualificação, hostilidade e violência física e verbal são ações 

que fazem parte do cotidiano daqueles sujeitos homossexuais. E perguntamos: e os 

direitos humanos segundo os quais todos nós somos iguais e deveríamos ser tratados 

com isonomia? Ora, o que ocorre é justamente um “alto grau de violação de direitos 

humanos perpetrado pela homofobia […] ao lesionar uma gama tão ampla de bens 

jurídicos, a homofobia manifesta-se de violência: física e não física” (RIOS, 2009, p. 72).  

E a escola também é um expressivo espaço para a socialização entre os diversos 

estudantes. Em sua reflexão sobre o espaço escolar e a presença dos jovens 

homossexuais neste ambiente, Guacira Louro afirma que, 

 

[…] sem dúvida, é um dos espaços mais difíceis para que alguém 
“assuma” sua condição de homossexual ou bissexual. Com a suposição de 
que só pode haver um tipo de desejo e que esse tipo de desejo – inato a 
todos – deve ter como alvo um indivíduo do sexo oposto, a escola nega e 
ignora a homossexualidade (provavelmente nega porque ignora) e, desta 
forma, oferece muito poucas oportunidades para que adolescentes ou 
adultos assumam, sem culpa ou vergonha, seus desejos. O lugar do 
conhecimento mantém-se, com relação à sexualidade, como lugar do 
desconhecimento e da ignorância (2000, p. 30). 
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Em relação a esta dificuldade em se assumir publicamente como homossexual no 

ambiente escolar e sobre a rejeição ou as práticas de hostilidade e de violência, vejamos 

alguns recortes de nossos participantes:  

 

Na escola, fui várias vezes colocado no meio do corredor, sendo 
empurrado pelo emparedamento de garotos, chorei muito, então corri e fui 
em casa e chamei meu irmão para ir à escola para ameaçar aqueles 
meninos (Entrevista semi-estruturada realizada em 07 de dezembro de 
2010 com o aluno VIII).  
  
Na escola, eu era batizado como 'o viadinho' (sic), já me espancaram 
muito, pancadas mesmo (suspiros), tive também um professor homem que 
era muito preconceituoso comigo, não me aceitava, falava alto comigo e 
muitas vezes me deixou sem recreio (Entrevista semi-estruturada 
realizada em 07 de dezembro de 2010 com o aluno X). 
 

De fato, a realidade de jovens homossexuais no ambiente escolar é bastante hostil. 

Atitudes cotidianas de preconceito e discriminação violam o direito à vida simultânea da 

diversidade de identidades e expressões da sexualidade, ofendendo explicitamente o 

pluralismo, que é um dos requisitos fundamentais para a vida democrática. 

Salta aos olhos nos discursos desses informantes a presença constante da injúria. 

Para Didier Eribon, no processo da injúria é 

 

o íntimo que é visado, o mais profundo do ser, o que toda a tradição 
espiritualista chamou de “alma”. E, se a injúria efetivamente recebida 
provoca um eco tão forte na consciência daquele que a recebe, é porque 
essa “alma” foi fabricada pela socialização num mundo de injúrias e de 
inferiorização (2008, p. 86).  

 

No mundo das injúrias as palavras difamatórias, os insultos e a chacota estão 

presentes no cotidiano da vida desses seres estigmatizados socialmente, tornando sua 

“alma” altamente sujeitada a uma linguagem que tem como pilar uma representação 

depreciativa. Em alguns casos, essa representação negativa ocorre desde a tenra idade, 

levando jovens e crianças de diferentes meios sociais a aprenderem “que há pessoas que 

podem ser xingadas de “viado” ou de “sapatão”, e um dos efeitos mais temíveis e mais 

eficazes dessa injúria é que ela opera como um ato de censura, como a formulação de 

um interdito que se endereça a toda a população pelo fato de ditar, garantir e reforçar a 
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norma heterossexual, barrando aquilo que é estigmatizado pela linguagem”, de modo que 

os jovens homossexuais que ousam “sair do armário” passam a viver em um “mundo de 

injúrias no qual são xingados, real ou potencialmente de “viado nojento” ou de “sapatão” 

e, por conseguinte, sempre serão, de uma maneira ou de outra, marginalizados ou 

ostracizados” (ERIBON, 2008, p. 83; 147). Esta sujeição privilegia os considerados 

“normais” pela sociedade, enquanto desqualifica e humilha os sujeitos que transgridem o 

que a sociedade não consegue tolerar e/ou respeitar.  

 

Considerações finais 

 

Em todos os momentos de nossa entrevista com esses alunos, observamos 

semblantes de desilusão e alguns traços de expressão de corpos duramente cingidos ao 

relatar suas dores, aflições, angústias e medos para sobreviverem em meio às 

discriminações pelo simples fato de não sentirem desejos eróticos pelo sexo oposto. 

 Ademais, julgamos importante mencionar que o momento específico das 

entrevistas com nossos informantes foi marcado por um misto de seriedade e humor 

característico e peculiar, afinal eles aprenderam a sobreviverem em meio às proibições 

impostas e “o exibicionismo e a teatralidade estão, com certeza, e estiveram 

historicamente, entre os gestos mais importantes que permitiram desafiar a hegemonia 

heteronormativa”, e talvez tenha sido justamente por causa desse humor e irreverência 

peculiar que estes sujeitos têm sido e “sempre foram objetos de ataques tão virulentos” 

(ERIBON, 2008, p. 132), fato que pode ser comprovado com os altos índices de crimes 

hediondos contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais ocorridos com 

frequência em nosso país e veiculados pela mídia televisiva e impressa. 

Esses estudantes que ousaram “sair do armário” e romper com as normas 

preestabelecidas pagam um considerável preço social por esta ousadia. Neste sentido, 

comungamos da ideia de que esses sujeitos “ousados” que rompem as fronteiras são 

indispensáveis na estrutura sociocultural, uma vez que esses “corpos que não se 

conformam nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta” 

(BUTLER, 2007, p. 154) “colocam também em xeque o paradigma do gênero 

binariamente fechado, atribuindo aos sujeitos a possibilidade de “serem” para além 
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daquilo que lhes é esperado” (CRUZ INÁCIO, 2010, p. 119), emergindo assim a 

necessidade premente de repensar essa oposição sociocultural binária 

heterossexual/homossexual como uma forma para manter tal estrutura.  

Portanto, deveríamos repensar a interpendência dos seres humanos, a 

possibilidade de outras formas alternativas de se viver a sexualidade e conceber a escola 

como espaço possível para a equidade de gênero e a diversidade sexual sem subjugar ou 

dela excluir ou silenciar aqueles considerados diferentes. Estes sujeitos não podem ser 

simplesmente alijados do processo educacional, daí uma necessidade em revermos 

alguns de nossos paradigmas educacionais na formação inicial e continuada de 

professores de modo a lhes possibilitar um mínimo de conhecimento acerca de questões 

tão caras ao processo de formação de nossos alunos 
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