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Introdução 

 Este texto apresenta uma pesquisa realizada junto aos jovens 

graduandos/graduandas do Centro de Ciências Agrárias – CCA, localizado no 

município de Areia-PB, campus II, da Universidade Federal da Paraíba- UFPB, 

tem como objetivo visibilizar as manifestações de homofobia no CCA, bem 

como dar voz a um grupo silenciado: alunos/alunas homossexuais. O presente 

trabalho é uma das atividades do “Projeto de Extensão Gênero e Sexualidade 

em Debate, pela Construção da Paz” (PROEXT/MEC/2010).   

 A amostra foi composta por 06 jovens estudantes do CCA, com idades 

entre 20 a 36 anos, que possuem vivência homoafetiva assumida, e, se auto-

identificam como homossexuais. Os dados foram coletados por entrevistas 

individuais e de grupo e a análise é feita sob o aporte teórico dos estudos de 

gênero e da teoria da dominação masculina de Bourdieu, com os conceitos de 

androcentrismo e violência simbólica.  

O contexto da pesquisa 
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 O Centro de Ciências Agrárias- CCA, Campus II, da Universidade 

Federal da Paraíba, localizado no município de Areia- PB, teve sua origem em 

1936, com a Escola de Agronomia da Parahyba/Nordeste em regime de acordo 

com os Governos Estadual e Federal. No mesmo ano, ocorreu a nomeação do 

primeiro Diretor, o Prof. Luiz Carvalho Araújo e em 1937, ocorreu o primeiro 

vestibular do curso de Agronomia. A primeira colação de grau foi realizada com 

a diplomação de oito Engenheiros Agrônomos. 

 Em 1950, a Escola de Agronomia foi federalizada pela Lei Federal Nº 

1.055, de 16 de janeiro e em 1960, ocorre a Federalização da Universidade da 

Paraíba, como UFPB, através da Lei no. 3.835, pelo Presidente Juscelino 

Kubistchek de Oliveira. 

 Em 1976, através da Resolução nº. 79 do Conselho Universitário da 

UFPB foi criado e instalado o curso de Graduação em Zootecnia e em 2005 o 

Conselho Universitário – CONSUNI/UFPB aprovou a criação do Curso de 

Graduação em Ciências Biológicas do CCA, com duas habilitações: 

Bacharelado e Licenciatura. 

 Em 2011, o CCA comemora 75 anos de sua fundação, com 28 Diretores 

ao longo de sua história. É importante destacar que a atuação da mulher na 

gestão do CCA ainda é diminuta, se observarmos o fato de que nunca houve 

na história do Campus uma mulher que tenha recebido o cargo de diretoria. 

 A explicação para essa disparidade de gênero se dá pelo fato de o 

Campus ser historicamente agrário e masculino, provavelmente pela tendência 

histórica que o curso mais antigo do campus, a Engenharia Agronômica ou 

Agronomia, de ser predominantemente masculino, tornando o espaço um nicho 

de poder masculino e da ordem androcêntrica. Como nos explica Bourdieu, a 

visão androcêntrica é pautada em um sistema cultural baseado em normas e 

valores que promovem o modelo masculino dominante, que exclui as mulheres 

de posições privilégios de poder assim como também exclui homens que não 

se enquadram nos padrões de masculinidade hegemônica. 
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  Assim, a persistência das desigualdades no que diz respeito à conquista 

de cargos de autoridade ainda é visível, uma vez que, os modelos dicotômicos 

de masculino e feminino, influenciam diretamente na posição hierárquica que 

cada indivíduo irá se encontrar nas relações de trabalho. 

  

Relações de gênero no Campus 

 O conceito de gênero ora adotado está ligado ao feminismo 

contemporâneo e assume caráter político e relacional por referir-se às relações 

hierarquizadas entre o masculino e o feminino, produzidas historicamente no 

campo social (LOURO, 2004).  

 Ao partirmos para os números de jovens concluintes dos cursos do 

Campus, a diferença do número entre aprovadas e aprovados ao longo da 

história do CCA, torna evidente a presença majoritariamente masculina entre  

estudantes. Investigamos essa diferença entre os homens e mulheres, através 

das placas de formaturas das alunas e alunos dos cursos que já concluíram no 

campus. Os resultados dessa pesquisa encontram-se nos gráficos a seguir: 

 

Gráfico I- Porcentagem dos alunos e alunas concluintes do curso de 

Agronomia segundo as placas de formatura expostas no CCA 

 No gráfico I, acima, observa-se que a maior parte dos jovens concluintes 

do curso de Agronomia é composta por homens, 72%, enquanto 28% dos 

concluintes, ao longo dos anos, são mulheres. 

72%

28%

Alun@s concluintes do curso de Agronomia

Homens Mulheres
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 O gráfico II, a seguir, revela os dados agora voltados para as turmas 

concluintes do curso de Zootecnia: 

 

Gráfico II- Porcentagem dos alunos e alunas concluintes do curso de 

Zootecnia segundo as placas de formatura expostas no CCA 

 Sobre o curso de Zootecnia, verifica-se que existe um leve aumento no 

número de mulheres graduandas se compararmos com o número de alunas 

concluintes do curso de Agronomia, mas a minoria ainda é feminina: 33% e o 

número de homens no curso de Zootecnia ainda é predominante: 67% dos 

concluintes. 

  O número concluintes homens e mulheres do curso de Ciências 

Biológicas mostram-se no Gráfico III, a seguir: 

 

Gráfico III- Porcentagem dos alunos e alunas concluintes do curso de 

Ciências Biológicas segundo as placas de formatura expostas no CCA 

67%

33%

Alun@s concluintes do curso de Zootecnia
Homens Mulheres

17%

83%

Alun@s concluintes do curso de Ciências 
Biológicas

Homens Mulheres
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 O Gráfico III expõe uma inversão em relação aos anteriores, pois, o 

número de mulheres concluintes de 83% é superior ao de homens de 17% em 

Ciências Biológicas. É interessante observar que este é um dos cursos mais 

recentes do CCA (2005) e o único que oferece habilitação para Bacharelado e 

Licenciatura, sendo nessa última,  a maioria feminina propiciando o aumento do 

número de mulheres no Campus e confirmando que o gendramento 

profissional ainda é um fator da divisão de gênero nos campos de trabalho.  

 Bourdieu (2003) nos mostra que a participação da mulher predomina em 

áreas de atuação profissional ligadas à assistência e ao cuidado, 

desqualificando-as, segundo a ordem masculina dominante, pelas 

características encarregadas ao seu gênero. Assim, mediante a ordem 

masculina, justifica-se a minoria de mulheres na história de estudantes do CCA 

nos Cursos de Agronomia, Zootecnia e Bacharelado em Ciências Biológicas, 

como também a maioria no Curso de Licenciatura em Biologia. 

 A ordem e visão androcêntrica fundantes da incorporação do 

“preconceito desfavorável contra o feminino” (BOURDIEU, 2005, p. 44) que 

orientam as divisões de gênero em habitus diferenciados (p. 41), no CCA, 

corroboram o modelo de heterossexualidade como padrão social normativo, 

pois, padrões de gênero são aprovados ou reprovados de acordo com as 

exigências e especificidades do Campus, arraigado de marcas do macho 

dominante, desde os modos de agir até os apelidos postos e impostos 

naqueles que não aparentam possuir a força masculina. Assim, graças aos 

padrões androcêntricos e heteronormativos, desvalorizam-se as identidades de 

gênero daquelas pessoas que não se encaixam no modelo aplicado a eles, da 

masculinidade hegemônica, e  impõe-se a heterossexualidade como modelo 

legítimo, negando assim, a diversidade sexual e de gênero. 

 

Homofobia e Violências no CCA  

 Como homofobia, entende-se “medo, o desprezo, a desconfiança, o 

ódio, a hostilidade e a aversão em relação à homossexualidade e às pessoas 

homossexuais ou identificadas como tais” (CARVALHO; ANDRADE; 
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JUNQUEIRA, 2009, p.24). Ela está na base dos preconceitos e discriminações 

contra qualquer identidade não heterossexual.  

 É sabido que a homofobia está nas ruas, mas, nas escolas esta 

manifestação não é debatida e a escola configura-se como “um lugar de 

opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em torno do qual existe um 

preocupante quadro de violência a que estão submetidos milhões de jovens e 

adultos LGBT” (JUNQUEIRA, 2009, p.15). 

 No âmbito do CCA, o preconceito sobre a sexualidade se dá 

principalmente pelo discurso falocêntrico, onde o arranjo do poder está pautado 

no pênis, levando a inferiorização e/ou exclusão social daqueles que não estão 

de acordo com os padrões masculinos de virilidade e força: gays e mulheres. 

Tal preconceito torna-se necessário para a manutenção dos padrões 

androcêntricos e heteronormativos na universidade, pois assim, o processo de 

firmar a superioridade masculina e heterossexual se confirma e ocorre 

paralelamente à estigmatização das identidades homossexuais com marcas 

femininas.  

 Nesta pesquisa, para a coleta dos dados sobre situações de 

discriminação de gênero no CCA, foi identificado pelas observações diárias um 

grupo de estudantes homossexuais assumidos, que se dispôs a colaborar com 

entrevistas de grupo e individuais.  O grupo foi composto por quatro alunos do 

sexo masculino e duas do sexo feminino, graduandos/graduandas de 

Agronomia, Zootecnia e Ciências Biológicas. Foi questionado se o/a estudante 

já havia presenciado ou teria sido vítima de alguma situação de homofobia e/ou 

discriminação de gênero no CCA, e pediu-se a descrição do episódio.  

 Foram relatadas várias ocorrências de homofobia contra os 

entrevistados do sexo masculino, no interior do Campus, evidenciando a sua 

difícil relação com a maioria masculina predominante no CCA de quem se 

diferenciam. Como nos confirma Louro:  

As coisas se complicam ainda mais para aqueles e aquelas 
que se percebem com interesses ou desejos distintos da norma 
heterossexual. A esses restam poucas alternativas: o silêncio, 
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a dissimulação ou a segregação. A produção da 
heterossexualidade é acompanhada pela rejeição da 
homossexualidade. Uma rejeição que se expressa, muitas 
vezes por declarada homofobia. (LOURO, 2000. p. 15) 

 

 De acordo com o relato do aluno do curso de Zootecnia, o trote dos 

calouros/feras do Campus se dá através de um ou dois banhos durante a noite 

pelos veteranos dos cursos.  No entanto, quando o calouro é homossexual 

assumido ou possui  trejeito efeminado, os banhos frios se multiplicam, além de 

ocorrerem ao longo das madrugadas da primeira semana de aula. Os alunos 

também são expostos, concomitantemente, a situações constrangedoras que 

variam entre banhos de baldes de urina, até a própria agressão física, durante 

os tais “banhos”: 

 

Em um dos banhos frios, quase fomos agredidos por um aluno       

que nos ameaçava com um pau em punho, não fosse pela 

intervenção de uma amiga que interviu e evitou a agressão. 

Eles ainda queriam jogar na gente um sapo e um balde com 

urina (Aluno do curso de Zootecnia, 22 anos). 

 

 Na tentativa de provocar pânico e/ou por a prova a virilidade desses 

alunos, jogar sapos durante o banho frio é uma prática comumente utilizada 

pelos veteranos para com esses estudantes. Assim, o preconceito dentro da 

universidade se dá através da violência e do ódio, munindo-se da força física 

para demonstrar sua masculinidade, uma vez que, busca a inferiorização das 

pessoas homoafetivas e a  pluralidade sexual é combatida violentamente no 

Campus. 

 Pode-se observar então, que as agressões físicas,  com paus, tapas, só 

param quando há a intervenção de um terceiro, que indignado/a com a 

situação procura evitar a evolução da violência homofóbica, enquanto a maioria 

presente se diverte, assistindo e incentivando-a. 
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 Espaços públicos como o Restaurante Universitário e o Ginásio do CCA, 

também são palcos de homofobia. O fato de os agressores estarem em um 

ambiente público da universidade, não impede que a agressão seja diminuta. 

No Ginásio, onde ocorrem as festas da universidade, principalmente as 

calouradas, um olhar de um aluno com características homossexuais é o 

bastante para que a agressão se dê: copos de cerveja são jogados nos alunos 

e empurrões acontecem constantemente, de acordo com relatos dos/das 

entrevistados/as.  

 Estas agressões ocorrem por grupos de alunos que não se contentam 

em xingar os estudantes por ousarem aparecer entre todas as pessoas. Os 

alunos agredidos, por sua vez, afirmam que a denúncia é realizada aos 

seguranças da festa que nada fazem para intervir nas tais cenas de 

desrespeito e violência: 

 

Eu e meu amigo estávamos dançando quando jogaram uma 
latinha em nossos pés. Mas, não tiveram coragem de dizer 
quem daquela turma fez, porque se não iríamos dar uma surra, 
bem justo já que o campus nada faz pela gente (Aluno do 
Curso de Zootecnia, 20 anos). 

 

 As cenas de discriminação também ocorrem dentro das salas de aula e 

nos alojamentos e  “os homens da turma” não se aproximam dos 

homossexuais assumidos, uma vez que tem receio de também serem tarjados 

como “bichinhas” pois o mundo masculino naturalizado no Campus encontra-se 

cercado de restrições: “Já presenciei professores (homens) falando das 

“bichinhas” que estão estudando aqui” (Aluna do curso de Ciências Biológicas, 

22 anos). 

 Assim, as  discriminações não se dão apenas por alunos e colegas de 

turma: o palco de agressões também se protagoniza por parte dos professores 

e funcionários em que a atuação da virilidade hegemônica masculina toma um 

caráter naturalizado e o medo imposto impede a vítima de reagir a situações de 

discriminação.  
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Também sinto discriminação por parte de um professor do 
curso, por ele pegar muito no meu pé, me tratar com diferença 
em relação aos outros alunos, como também piadinhas de mau 
gosto na sala de aula, que eu sinto que são por conta da minha 
opção sexual. Infelizmente, nunca fiz nada por ter medo, 
porque aluno contra professor, só quem se ferra somos nós. 
(Aluno do Curso de Ciências Biológicas, 26 anos). 

 

 

 Desta forma, encontra-se na homofobia empreendida no Campus a 

evidência da dominação masculina pelo “modo como é imposta e vivenciada, o 

exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu 

chamo de violência simbólica” (BOURDIEU, 2005, p.7). Vítimas da violência 

simbólica, os estudantes não reagem como poderiam e deveriam e, de certa 

forma, se submetem ao arbitrário cultural androcêntrico e favorecem sua 

perpetuação. 

 Embora as estudantes mulheres do CCA sejam cobradas para ter  a 

força do macho para poder realizar  as tarefas incumbidas a ela, especialmente 

nas atividades de campo, e necessitem não demonstrar masculinidade através 

de seu comportamento, é interessante observar que a homossexualidade 

feminina no Campus, parece ser encarada de forma mais tranqüila pelos 

padrões heteronormativos impostos.  

 

Com meninos que são gays, é aquela coisa, eles passam e o 
pessoal fica tirando onda com eles. Sempre tem uma pessoa 
que vira o foco do período e é aquele que chamar mais 
atenção. Mas, fica claro aqui dentro que o homem gay é muito 
mais criticado do que uma menina (Aluna do curso de 
Agronomia, 36 anos). 

 

 A aluna, homossexual assumida, relatou ainda que recebera 

manifestações de colegas homens que a elogiavam e afirmavam ter “tesão” por 

ela e que não se sentia discriminada da mesma forma que percebia ocorrer 
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com os meninos. Pode-se conjecturar que as formas de ser mulher, e de 

exercer a sexualidade feminina, possam ser menos cobradas por serem 

também menos valorizadas num universo masculino hegemônico, acrescido ao 

fato de que a construção do gênero feminino se dá de forma oposta a do 

masculino, tornando aceitável para as mulheres o que torna inconcebível aos 

homens. Nesse sentido, Louro nos explica:  

 

A intimidade cultivada nas relações de amizade entre 
mulheres e a expressão da afetividade por  proximidade e 
toques físicos são capazes de borrar possíveis divisórias 
entre relações de amizade e relações amorosas e 
sexuais. Daí que a homossexualidade  feminina pode se 
constituir de forma mais invisível. Abraços, beijos, mãos 
dadas, a atitude de „abrir o coração‟ para a amiga/parceira 
são práticas comuns do gênero feminino em nossa 
cultura. Essas mesmas práticas não são, contudo, 
estimuladas entre meninos ou entre os homens. (LOURO, 
2009, p. 91).  

  

Considerações Finais 

   

 No CCA-UFPB evidenciam-se, atualmente, com clareza as 

manifestações de preconceitos, discriminações de gênero e homofobia como 

empreendimentos majoritariamente masculinos. Estas evidências indicam que 

tais manifestações são provenientes de padrões culturais e sociais, 

transmitidos por uma masculinidade hegemônica entrelaçada no próprio 

contexto histórico da universidade, ao longo da história. 

 É possível afirmar que a visão androcêntrica arraigada no Campus, está 

pautada na crença de que os padrões de masculino e feminino encontram-se 

imutáveis e baseados em um discurso masculino dominante, ancora as 

situações de homofobia relatadas. Este contexto corrobora para que o 

homossexual assumido e/ou efeminado se torne alvo de violência homofóbica, 

pela contraposição aos estereótipos impostos na vivência acadêmica 
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heteronormativa do CCA, uma vez que, esse grupo de estudantes 

entrevistados quebra o sigilo no que diz respeito a sua identidade sexual 

homoafetiva.  

 Contudo, sugere-se a tênue quebra de relações de gênero pautadas 

sobre o poder masculino dominante, uma vez que, as presenças e as 

resistências desses alunos/alunas homossexuais, de certa forma, desarranjam 

os padrões androcêntricos arraigados no Centro, historicamente marcado por 

arquétipos de homem viril, dominante e conservador, como cultura 

hegemônica. 

 Conclui-se que a universidade, como escola, tem papel primordial na 

construção de uma cultura do respeito à diversidade sexual, à equidade de 

gênero e precisa, portanto, promover a discussão acerca dos temas 

sexualidades e homofobia no meio acadêmico, incentivando à participação de 

estudantes, educadores/educadoras e funcionários como estratégias 

educativas para combater os preconceitos, as violências de gênero e a 

homofobia no ensino superior.  
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