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RESUMO 

 

Algumas das políticas públicas inseridas no Governo Federal têm como finalidade 
sanar questões relativas à homofobia no ambiente escolar. O Programa Federal 
Brasil “Sem Homofobia” foi lançado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(SEDH) em 2004, através do Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
(CNCD). Este programa tem como objetivo combater a violência e a discriminação 
contra o grupo LGBTTT e promover cidadania homossexual, questionando temas 
relativos à homossexualidade em todos os Ministérios do Governo, além de propor 
políticas que apreciem esta população nas mais variadas esferas, entre elas a 
educação. No âmbito destas políticas, foi criada em Campinas-SP uma escola 
voltada para o público LGBTTT, chamada E-JOVEM. Este trabalho tem como foco a 
investigação da realidade vivida pelos alunos desta escola, verificando as possíveis 
transformações vividas tanto no âmbito pessoal (aprendizagem, liberdade, entre 
outros) quanto no âmbito coletivo, relativo ao combate à homofobia. A coleta de 
dados aconteceu em duas etapas: inicialmente foram realizadas observações 
participantes no ambiente escolar, e em seguida foram realizadas entrevistas 
individuais, semiestruturadas, com cinco alunos e cinco professores. A E-JOVEM 
busca sanar com a homofobia dando suporte sócio – afetivo entre os homossexuais 
participantes, em um projeto pedagógico inovador que possibilita a transformação 
social e de proteção aos indivíduos  agredidos diante do preconceito. Estas formas 
de proteção contribuem para o processo de construção de políticas públicas que 
visam a homossociabilidade de LGBTTT’s na sociedade contemporânea. As 
considerações finais são no sentido de os métodos utilizados nas políticas públicas 
devem ser reavaliados, garantindo, de forma efetiva, os direitos dos homossexuais, 
possibilitando a ampliação de capacidades e oportunidades de escolha, dando 
prioridade ao desenvolvimento humano e social. 

 

 
Palavras-chave: Escola. Homofobia. Educação. Políticas públicas. 
Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 

Some of the embedded policies in the Federal Government are intended to remedy 
issues relating to homophobia in schools. The Federal Brazil " Without Homophobia " 
program was launched by the Special Secretariat for Human Rights ( SEDH ) in 
2004, through the National Council for Combating Discrimination ( CNCD ) . This 
program aims to combat violence and discrimination against homosexual LGBTTT 
group and promote citizenship , questioning issues related to homosexuality in all 
Government Ministries , as well as proposing policies that enjoy this population in 
various spheres, including education . Within these policies , was established in 
Campinas - SP a school LGBTTT facing the audience, called E - JOVEM . This work 
focuses on the investigation of the reality experienced by the students of this school , 
checking the possible transformations in both personal (learning, freedom, etc.) and 
the collective framework on combating homophobia . Data collection took place in 
two stages : initially participating in the school environment observations were made , 
and then individual interviews were conducted semi-structured , with five students 
and five teachers . The E- JOVEM seeking remedy homophobia giving social support 
- emotional homosexuals among participants in an innovative educational project that 
enables social change and the protection of individual assaulted on prejudice. These 
forms of protection contribute to the process of construction of public policies aimed 
at homosociability of LGBTTT 's in contemporary society . The final consideration is 
the effect of the methods used in public policy should be reassessed , ensuring 
effectively , gay rights , enabling the expansion of capabilities and opportunities of 
choice , giving priority to human and social development . 

 

Keywords: School. Homophobia. Education. Public Policies. Development. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fundamentado nas reflexões sobre homofobia e 

política (BORRILLO, 2001; WELZER-LANG, 2001; TIN, 2008; SCHULMAN, 2009) 

desenvolvida no campo das Ciências Humanas. Procura pensar, principalmente 

através das ferramentas teóricas e metodológicas da Antropologia e da História 

(LEGOFF, 1990; MAUSS, 1993; PORTELLI, 1996; EVANS-PRITCHARD, 2007), 

como as violências, toleradas pela população homossexual na escola, tornara-se 

uma categoria de política pública no âmbito do Ministério da Educação do Governo 

Federal que lançou, em 2004, o Programa Federal “Brasil Sem Homofobia”, pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), através do Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação (CNCD). Tendo como subtítulo “Programa de Combate à 

Violência e à Discriminação contra GLBT e Promoção da Cidadania Homossexual”, 

propõe questionar temas relativos à homossexualidade em todos os Ministérios do 

Governo e requerer políticas que apreciem essa população nas mais variadas 

esferas, entre elas a educação. 

Buscando sanar a problemática existente, o Governo Federal autorizou, em 

2009, juntamente com o financiamento do Ministério da Cultura (MINC), a abertura 

da Escola E-JOVEM, voltada para o público gay do Brasil, instalada na cidade de 

Campinas, interior de São Paulo. A escola oferece aulas de Expressão Literária, 

Expressão Cênica, Espanhol, Sociologia da Homossexualidade, Dança e Expressão 

Artística, além de um curso para formação de drag queens. 

A escola E-JOVEM foi criada como uma forma de extirpar a homofobia (que 

engloba um rol de preconceitos e violências sofridas pela população homossexual) e 

de promover uma socialização diferenciada, e se constituiu a fim de provocar 

mudanças na realidade social, no que tange as vivências das sexualidades. 

Sendo uma escola de ensino técnico, a escola E-JOVEM tem em seu projeto 

pedagógico matérias diferenciadas para envolver o público atendido, sendo as de 

Expressão Cultural Multimídia divididas em três áreas a serem desenvolvidas e 

aprofundadas ao longo de três anos, sendo elas: Expressão Artística (Dança – ano 

1, Música – ano 2 e Performance (Drag Queen) – ano 3), Expressão Cênica (WEB 

TV – ano 1, Teatro – ano 2, Cinema – ano 3) e Expressão Gráfica (Fanzine – ano 1, 
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Revista – ano 2 e Livro – ano 3), tendo como objetivo dos cursos a circulação no 

Estado de São Paulo do material produzido pelos alunos, tais como, CDs, DVDs, 

livros, revistas, peças de teatro e espetáculos de drag queens. 

Em janeiro de 2010, após a autorização do MEC e com o repasse de verba 

do Ministério da Cultura (MINC), foram abertas as inscrições para os cursos 

oferecidos pela escola E-JOVEM, sendo aceitos prioritariamente interessados com 

idade entre 12 a 18 anos (outras faixas de idade eram aceitas se houvessem vagas 

remanescentes). As inscrições desde o início foram abertas também ao público 

heterossexual, aceitando os simpatizantes do público LGBTTT como ingressantes 

no ensino técnico da escola. 

O principal objetivo da E-JOVEM é oferecer ao jovem todas as ferramentas 

para que ele possa se expressar, conhecer a Cultura LGBTTT e produzir sua própria 

cultura, propondo uma socialização diferenciada. 

Para isso, o trabalho foi produzido mediante pesquisa qualitativa, ou seja, 

que descreve informações que não podem ser quantificadas. Foram entrevistados 

cinco professores e cinco alunos da E-JOVEM. 

Inicialmente, no capítulo 1 Desenvolvimento como Liberdade e Homofobia, o 

trabalho tratou do desenvolvimento dentro da visão interdisciplinar, traçando paralelo 

entre o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano e social. Neste 

capítulo, a visão de desenvolvimento humano e desenvolvimento social foi focada no 

entendimento trazido por Amartya Sem (1993), em que o desenvolvimento deve ser 

resultado da ampliação de capacidades. 

No capítulo 2 O combate a homofobia, tratou-se sobre a questão das 

políticas públicas que buscam amenizar o sofrimento de pessoas que diariamente 

sofrem por conta de suas orientações sexuais. 

No capítulo 3 Violência e Homofobia, o assunto abordado foi sobre a 

violência contra o público LGBTTT e sobre os Direitos Humanos. 

Em seguida, em Homofobia em Números – 2011 e 2012, gráficos mostram o 

quão é assustador os atos homofóbicos no Brasil. 
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No capítulo A vida na e-jovem: resultados das observações participantes, o 

trabalho tratou sobre o trabalho de campo do pesquisador da E-JOVEM, idas ao 

local, entrevistas, rodas de conversas, que geraram o diário de campo, neste 

capítulo apresentado. 

A análise dos resultados se deu a partir da divisão dos dados coletados em 

eixos temáticos. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre o trabalho. 
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1 DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E HOMOFOBIA 

 

Em 1950, um ramo de estudo intitulado como a “economia do 

desenvolvimento” tinha como principal preocupação os meios para a promoção e o 

crescimento da renda per capita, tendo a ideia central de que existia uma relação 

direta entre o consumo, a renda e a satisfação, lidando com os aspetos econômicos 

do processo de desenvolvimento dos países menos ricos, focando não só os 

métodos para promover o crescimento econômico e a mudança estrutural, mas 

também, em como melhorar o potencial da sociedade no geral. 

Tendo em vista essas reais problemáticas, o economista indiano Amartya 

Sem (1993), homenageado com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de 

Alfred Nobel de 1998, questiona o porquê isso até hoje acontece, como o acúmulo 

de bens, riquezas, não supre o bem estar social de toda a sociedade (apenas uma 

minoria). Para o economista, a promoção do bem estar (desenvolvimento), deve 

passar por várias questões, não tão somente as questões econômicas, orientando-

se pelo questionamento de qual é o valor próprio da vida humana, que perpassa por 

estar livre de doenças evitáveis, de uma morte prematura, ter uma boa alimentação, 

e a de ser um cidadão apto a exercer sua "cidadania", que sabe questionar, que 

sabe de seus direitos e deveres, que tem a “liberdade” como precursora de sua vida, 

sendo possível desenvolver suas potencialidades. 

 

O desenvolvimento pode ser visto, argumenta-se aqui, como um 
processo de expansão das liberdades reais de que desfrutam as 
pessoas. Enfocar a liberdade humana contrasta com concepções 
mais estreitas do desenvolvimento, como as que o identificam com o 
crescimento do produto nacional bruto ou com o aumento da renda 
pessoal, ou com a industrialização, ou com o avanço tecnológico, ou 
com a modernização social... Ver o desenvolvimento em termos da 
expansão das liberdades substantivas dirige a atenção para os fins 
que tornam o desenvolvimento importante, antes que meramente 
para os meios, que, inter alia cumprem parte proeminente no 
processo (SEN, 1993). 

 

Amartya Sem (1993) postula sua ideia de conexão entre liberdade e 

igualdade. Segundo o autor, todas as abordagens da ética, que resistiram ao tempo, 
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indagavam a "igualdade de alguma coisa", e dessa forma, questionava o uso desta 

igualdade: mas de que? para que? para quem? Vê-se claramente a preocupação do 

autor com a questão da igualdade. Nota-se em seu trabalho, que igualdade se 

diferencia de equidade (que consiste na adaptação da regra existente à situação 

concreta). A igualdade não deveria ser vista em termos abstratos e gerais, mas sob 

perspectivas mais precisas, que no fim das contas permitissem formas de políticas 

sociais mais específicas e focadas, buscando o bem- estar e a dignidade humana. 

A acessibilidade de uma vida repleta de garantias e de benefícios é ainda 

um sonho para muitos homens e mulheres, o que Amartya Sem (1993) denomina de 

“capacidades”, ou seja, a efetivação de tipos diversos de funcionamentos (levar a 

vida que se almeja). O desejo de se ter uma vida digna (o almejo de melhorias) é 

algo que muitas vezes deixa-nos um questionamento inevitável, pois, como se sabe, 

no mundo atual apenas uma minoria é detentora de lucros, de bens e da máquina 

produtiva. Em muitos livros e artigos, o desenvolvimento se enquadra apenas à 

definição econômica, porém, desenvolvimento pode ser definido como um processo 

de alargamento das liberdades vivenciadas de que uma pessoa possa usufruir. 

 Silva (2003), ao pesquisar Amartya Sen, mostra que a expansão da 

liberdade é o fim prioritário e, simultaneamente, o meio principal do 

desenvolvimento. O desenvolvimento consiste na remoção de vários tipos de 

restrições que deixam às pessoas pouca escolha e pouca oportunidade para 

exercerem a sua ação. 

A busca pela liberdade de cada ser humano é fundamental para sua 

emancipação diante de posições preestabelecidas, sejam elas pelo Estado, Família 

ou Religião, que direcionam o homem para certo caminho sem ao menos deixá-lo 

questionar se aceita ou não ser guiado. Em vários momentos da história, certas 

liberdades como as políticas sociais são vistas como "constituintes do 

desenvolvimento" ou "indutoras do desenvolvimento" (sendo elas as participações 

sociais, busca pelos direitos e até mesmo manifestos populares), onde o indivíduo 

demonstra querer ser livre diante de uma opressão muitas vezes massacrante, que 

o inviabiliza de dar suas opiniões e até mesmo de ter sua individualidade garantida. 

Políticas sociais, essas, onde ações governamentais desenvolvidas em conjunto por 
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meio de programas proporcionam a garantia de direitos e condições dignas de vida 

ao cidadão de forma equânime e justa, acarretando em sua liberdade.  

 

Ter a liberdade para fazer coisas a que se atribui valor por si mesmo, 
e melhorar as condições para se obter resultados. A liberdade não é 
só a base da avaliação do sucesso e do fracasso, mas também, a 
principal determinante da iniciativa individual e da eficácia social 
(SILVA, 2003). 

 

As liberdades sendo concretas (efetivadas) contribuem para o alargamento 

da liberdade humana em geral, promovendo assim, o desenvolvimento. Liberdades 

que incluem o combate à fome, participação política, liberdade religiosa, liberdade 

de expressão, educação, saúde, etc. Dentre essas liberdades, destaca-se a busca 

pelos "direitos de igualdade", iniciada no final dos anos 70, caracterizado, entre 

outros, pelo processo de ressurreição da sociedade civil, onde vários movimentos 

sociais vieram à tona, entre eles a de grupos de gays e lésbicas, que até aquele 

momento, eram vistos como "marginais", sem direito à nada, apenas ao desprezo e 

a hostilização, e que após essa visibilidade,  passaram a ter suas potencialidades à 

mostra, como forma de liberdade, realizando combinações de funcionamento 

alternativas, podendo levar diferentes estilos de vida (fora do padrão pré-

estabelecido).  

 

O movimento gay começou a se organizar entre o final da década de 
1970 e o início dos anos de 1980. Não somente o movimento gay, 
mas outros grupos sociais, nesta época, articulavam-se pela defesa 
da visibilidade, pela construção de novas formas de conhecimento, 
de cidadania plena e pela luta por direitos civis. Essas reivindicações 
demonstravam a importância do contexto político em que se 
desenvolviam (FERRARI, 2006). 

 

Maluf (2000) nos mostra que a diversidade de situações como expressão de 

desigualdade com sentido quantitativo constitui-se na dimensão tradicionalmente 

realçada nas análises sobre os processos de desenvolvimento. Tome-se a noção de 

desenvolvimento desigual que expressa, a rigor, uma característica intrínseca ao 

desenvolvimento capitalista que dá lugar aos processos de diferenciação entre os 
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agentes econômicos (concentração de capital), entre as regiões (concentração 

espacial) e mesmo entre os países. O sentido quantitativo da desigualdade fica 

evidente quando as situações de iniqüidade resultantes do processo de 

diferenciação são avaliadas através da comparação entre “os que têm mais” e os 

“que têm menos”, comparações que carregam, ao menos implicitamente, uma 

expectativa de convergência. Colocando em pauta a homossexualidade, em que 

direitos ou liberdades são cerceadas por conta de preconceitos, deixando um grupo 

social apenas na busca por aquilo que lhe é de direito, mas que não pode ser 

realizado, ocasionando uma desigualdade.  

Diferenças nos contextos político, cultural e econômico geram uma realidade 

e condições distintas daquelas enfrentadas por gays e lésbicas em países 

desenvolvidos, e até mesmo, em uma mesma localidade, onde um homossexual rico 

contempla de mais respeito do que um homossexual pobre, tendo uma capacidade 

valorizada e outra negada (respeito por sua orientação sexual e desvio por sua 

renda). 

 

Isto não quer dizer, é claro, que gays e lésbicas de classe mais baixa 
não tenham condições de encontrar e conhecer outras pessoas com 
uma orientação sexual semelhante ou não consigam estabelecer 
redes de contatos com outros homossexuais. No entanto, a  classe 
interfere neste processo de maneira significativa. Para os setores 
populares no Brasil, a função econômica da família retém uma 
grande importância. A renda de classes mais baixas é irregular e 
pequena, tornando muito difícil a independência econômica de um 
indivíduo de sua família, gerando preconceitos (MARSIAJ, 2003). 
 
 

Contemplar distintas capacidades implica, por sua própria natureza, um 

enfoque pluralista, que passa por diversos fatores, entre eles na manutenção de 

direitos e até mesmo na condição de se exercê-lo. De fato, temos a necessidade de 

conceber o desenvolvimento como uma combinação de distintos processos, ao 

invés de concebê-lo como a expansão de uma magnitude aparentemente 

homogênea, tal como a aceitação da pluralidade e orientação sexual, refutando a 

noção de que se temos uma capacidade garantida e outra não, isso se torna um 

"entrave social", pois se evolui em um sentido e se retrocede em outros. 

 



 

 

18 

 

As coisas que as pessoas consideram valioso fazer ou ser podem 
ser muito diversas, e as capacidades valiosas variam desde a 
liberdade elementar, tais como livrar-se da fome e da desnutrição, 
até capacidades complexas, tais como a obtenção do auto-respeito e 
a participação social. O desafio do desenvolvimento humano requer 
atenção a uma variedade de questões setoriais e a uma combinação 
de processos sociais (SEN, 1993). 
 

O sociólogo e filósofo alemão Axel Honneth (2003), representante da tradição 

da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que sustenta a teoria habermasiana1, afirma 

que a sociedade precisa ser criticada do ponto de vista do horizonte da dimensão da 

intersubjetividade social (condição da vida social que permite a partilha de sentidos, 

experiências e conhecimentos entre sujeitos), na qual as instituições estão inseridas, 

sendo assim, a sociedade poderia ser desenvolvida a partir do conceito hegeliano 2 

de luta por reconhecimento (respeito), onde a população envolvida, busca caminhos 

para melhorias. Para Honneth, o tipo de reconhecimento característico das 

sociedades tradicionais é aquele ancorado na concepção de status: em sociedades 

desse tipo, um sujeito só consegue obter reconhecimento jurídico quando ele é 

reconhecido como membro ativo da comunidade, e garante seu devido espaço. 

 

Os atores sociais só conseguem desenvolver a consciência de que 
eles são pessoas de direito, e agir conseqüentemente, no momento 
em que surge historicamente uma forma de proteção jurídica contra a 
invasão da esfera da liberdade, que proteja a chance de participação 
na formação pública da vontade (HONNETH, 2003). 

 

Pensando na questão de grupos LGBTTT, iniciadas nos anos 70 e 80, onde 

atores sociais, que lançaram projetos, obtiveram grandes conquistas e ainda 

continuam lutando, visando mudanças, em especial, no combate contra a 

homofobia, vemos nitidamente uma busca pelos direitos e principalmente por suas 

liberdades. Na segunda metade dos anos de 1990, uma série de processos e 

acontecimentos se mostraram consideráveis no quadro de articulações, que 

                                                 
1 Teoria ligada a Jürgen Habermas (Düsseldorf, 18 de Junho 1929).  Filósofo e sociólogo 
alemão, inserido na tradição da teoria crítica e do pragmatismo. É conhecido por suas 
teorias sobre a racionalidade comunicativa e a esfera pública 
2 Diz  respeito às teorias do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), um 
dos primeiros pensadores a se preocupar com a “modernidade” como base dos estudos 
sociológicos. 
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caracterizaram o movimento na década de 1980 e em outras representações sociais 

sobre a homossexualidade, tradicionalmente marcadas pelo estigma e pelo 

preconceito. Entre essas mudanças, destaca-se o trabalho do Legislativo e do 

Judiciário, onde emergem diferentes iniciativas visando à coibição da discriminação 

e à ampliação de direitos.  A luta em prol do respeito e principalmente por suas 

liberdades, introduz ao grupo LGBTTT conceitos derivados de Amartya Sen, pois 

temos nestas buscas, o exercer da democracia, encarada como um leque de 

oportunidades a serem geradas, onde seu uso depende de práticas democráticas  e 

principalmente da participação social, pois em uma democracia, as populações 

tendem a obter direitos após "reclamarem", "exigirem", e é característico que não se 

consiga nada sem o exercício da prática cidadã e da aquisição de suas "liberdades". 

Sabe–se que os conflitos por reconhecimento de direitos, são avaliados por 

situações de desrespeito, principalmente, quando se luta por questões que visam o 

desenvolvimento social, e dessa forma, “tende a conter todos os pressupostos 

intersubjetivos que hoje precisam estar preenchidos para que os sujeitos se possam 

saber protegidos nas condições de sua auto-realização” (HONNETH, 2003,p 270).  

Nas sociedades modernas, as relações de estima social são sujeitas a uma luta 

permanente na qual os diversos grupos procuram elevar, com os meios da força 

simbólica e em referência às finalidades gerais, o valor das capacidades associadas 

à sua forma de vida. 
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2 O COMBATE A HOMOFOBIA 

 

2.1 A intolerância à homossexualidade: aspectos históricos 
 

A intolerância à homossexualidade, cientificamente chamada de 

“homofobia”, atinge dimensões chocantes e requintes de crueldade em nosso país e 

no mundo. Fruto de uma ideologia machista e heterossexista (atitude de 

preconceito, discriminação ou ódio contra toda sexualidade não-heterossexual),que 

vê os homossexuais como desleais diante à tradição e ao formato de família 

tradicional, normalmente formada pelo pai e mãe (homem e mulher), unidos por 

matrimônio ou união de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família 

nuclear. Quando uma família suspeita que um (a) filho (a) revela tendências 

homossexuais, todos os recursos são acionados para corrigir e curar a indesejada 

"anormalidade", que passam por surras, broncas, idas à psicólogos, psiquiatras, 

igrejas, sessões de descarrego, etc. Sendo assim, muitos homossexuais escondem 

seus sentimentos e atividades por medo de reprovação ou de violência por parte da 

sociedade e de seus familiares, sentindo-se muitas vezes,"excluídos".  

 

A heterossexualidade permanece considerada como a única forma 
de “normalidade”, daquilo que se preconiza como sendo “natural”, 
não obstante as várias demonstrações de homossexualidade nas 
diversas espécies animais (BAGEMIHL, 2000). 

 

No Brasil, onde predomina a cultura judaico-cristã, deixada por nossos 

colonizadores portugueses, a homossexualidade foi considerada como ato 

abominável (pecado contra a natureza), crime equivalente a execução pública, 

principalmente pelo período da "inquisição divina", onde os pecadores ou aptos ao 

pecado eram levados para a forca ou a fogueira santa, para serem queimados vivos 

e seus "erros" levados ao vento. Para os religiosos, o pecado da sodomia (usada 

para designar as perversões sexuais, com ênfase para o sexo anal), era algo 

inaceitável, pois essa prática sexual deturpava as leis divinas, em que quaisquer 

ações relativas ao comportamento sexual homogenital eram considerados 

pecaminosos, porque atos sexuais, por natureza, são unitivos e procriativos. Não só 

no Brasil se tem relatos de tais brutalidades, e sim, como exemplo, cita-se o período 
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nazista, onde os homossexuais mal desciam dos trens, e eram marcados com a letra 

A, e logo após, substituída por um triângulo cor-de-rosa. 

 

O “triângulo rosa" era o símbolo usado nas roupas dos 
homossexuais, cerca de 10 mil, deportados para campos de 
concentração durante a 2ª Guerra. Nesta época, cerca de outros 100 
mil gays foram fichados pela SS e pela Gestapo por crime de luxúria 
nos anos mais sombrios da história da Europa (BRANDÃO, 2011). 

 

Os nazistas, levando em conta os grupos que perseguiam, tinham 

pensamentos divergentes. Para os judeus, negros, testemunhas de Jeová, ciganos, 

o extermínio era sentença direta e sem questionamentos, mas para os 

homossexuais, a morte não era o foco direcionador, e sim, eram presos e forçados a  

"cura". Para isso, os prisioneiros homossexuais foram submetidos a alguns 

tratamentos bizarros e cruéis, e até mesmo, eram levados para casas de 

prostituição, abertas pelos nazistas, para manterem relações sexuais com mulheres, 

e as lésbicas, com homens ou estupradas por seus perseguidores. Os gays que se 

"curavam" eram enviados por bom comportamento para uma divisão militar para 

combaterem os russos. Outro tratamento oferecido aos homossexuais foi elaborado 

pelo endocrinologista nazista holandês Carl Vaernet (1893-1965), que ministrava 

injeções de hormônios e de diferentes substâncias na tentativa de mudar o 

comportamento dos homossexuais (ponderar a feminilidade, voz, etc). Estima-se 

que 55% dos gays que entraram nos campos de concentração morreram, algo entre 

5 mil e 15 mil pessoas. 

Após anos de violências e mortes, diferentes grupos, e neste caso, fazendo 

referência aos homossexuais, começaram a freqüentar "guetos", locais exclusivos 

para encontros amistosos, sexuais, baladas, etc. 

 No ano de 1983, Edward MacRae, docente e professor da UFBA, publicou o 

artigo “Em defesa do gueto”, refletindo sobre a crescente visibilidade pública 

alcançada pelo grupo homossexual durante o período final do regime autoritário, em 

especial no Brasil (de 1º de abril de 1964 até 15 de março de 1985) e a sua relação 

com mudanças no papel social do homossexual, na vivência das relações 

homossexuais, na sociabilidade e na militância política (reivindicações por direitos, 
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luta contra o HIV/AIDS). No artigo original, argumentava-se que o “gueto” é 

importante na medida em que proporciona um ambiente de contatos no qual as 

pressões da estigmatização da homossexualidade são momentaneamente 

afastadas ou atenuadas. 

Simões; Silva (2005) dizem que “Gueto homossexual” refere-se a espaços 

urbanos públicos ou comerciais –parques, praças, calçadas, quarteirões, 

estacionamentos, bares, restaurantes, casas noturnas, saunas – onde as pessoas 

que compartilham uma vivência homossexual podem se encontrar.  

Para França (2006), atores sociais, que a rigor se disseram contra o 

segmento de formação de "guetos", começaram a serem vistos, deixando de lado 

uma formação grupal exclusiva, os destacando como  articuladores de uma ação 

política, estimulando a “auto-estima dos homossexuais” e a formação de uma 

“identidade positiva”, deixando de lado a vertente de que o que era para "gay" era 

apenas para esse público e para "hétero" apenas para "hétero". Mudanças essas, 

mediante iniciativas como festivais de cinema, editoras e mesmo espaços de lazer e 

sociabilidade e circulando informações dentro da “comunidade”, por meio de sites e 

revistas especializadas, retirando a imagem estereotipada entre os homossexuais. 

Ocorre que a imagem estereotipada da homossexualidade na sociedade é 

elaborada a partir de um processo de estigmatização desse segmento social, 

considerando aqui, que o ato de “estigmatizar” é atribuir um rótulo a alguém, 

tomando, como sinal emblemático, elementos como a cor da pele, a gordura ou 

magreza, o comportamento, enfim, qualquer traço que carregue alteridade frente aos 

padrões considerados "normais" para a sociedade. Para Goffman (1994), o estigma 

refere-se a uma situação em que o indivíduo está inabilitado para a aceitação social 

plena, e destaca que o estigma configura-se como algo externo ao indivíduo. O autor 

não considera que os discriminadores procuram fazer com que o indivíduo portador 

de estigma, seja exposto o tempo todo.  

Diferenças e identidades, multiculturalismo e diversidade têm sido palavras 

largamente utilizadas para marcar posições democráticas que pretendem ter uma 

leitura social da realidade. Entretanto, essas mesmas palavras também têm sido 

distorcidas, utilizadas de modo a justificar práticas sociais que induzem ao erro e 
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levam à manutenção da dialética da exclusão/inclusão social (SAWAIA, 1999). Em 

muitos casos, a utilização do termo "diferente" agrega preconceitos, como a 

homofobia. 

O termo homofobia foi empregado inicialmente em 1971, pelo psicólogo 

George Weinberg, remetendo a um medo irracional da homossexualidade, com uma 

conotação profunda de repulsa, total aversão, mesmo sem motivo aparente. Trata-

se de uma questão enraizada ao racismo e a todo tipo de preconceito. Este medo 

passa pelo problema da identificação grupal, ou seja, os homófobos conformam 

suas crenças às da maioria e se opõem radicalmente aos que não se alinham com 

esses papéis tradicionais que eles desempenham na sociedade, ainda que apenas 

na aparência. 

Bahia (1999) esclarece que o termo “homofobia” não pode ser limitado a 

uma visão reducionista: “homossexualidade + fobia” (isto é, como aversão a 

homossexuais). Homofobia se marca pela rejeição ou negação – em múltiplas 

esferas, materiais e simbólicas – da coexistência, como iguais, com seres afetivo-

sexuais que diferem do modelo sexual dominante. Violência não se dá apenas de 

forma física, mas igualmente em discursos que não reconheçam uma minoria como 

tal.  

 

 

2.1.1 Homofobia e Políticas Públicas  
 

No Brasil, projetos de políticas públicas, criadas pelo Judiciário e Legislativo, 

visam a melhoria ou meios de garantir direitos aos homossexuais, dando 

reconhecimento aos que padecem muitas vezes, de não garantias, sendo rotulados 

como "marginais" (pessoas que por algum motivo não estejam inseridas no convívio 

social). 

Segundo Farah (2004), desde o final dos anos 1970, ocorreram importantes 

transformações nas relações entre Estado e sociedade no Brasil. Ao lado da 

mudança de regime, após mais de 20 anos de regime ditatorial, os anos 1980 foram 

também marcados pela crise do nacional-desenvolvimentismo, de origens mais 
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antigas, assim como por mudanças nas políticas públicas, estabelecidas ao longo 

das décadas anteriores. 

No final dos anos 90, já no contexto de multiplicação de ONGs e redes, na 

presença das paradas do orgulho gay (desde 1997), da internet e de um mercado 

que cresce, acontece a primeira experiência de política pública na esfera da 

segurança aos homossexuais o Disque Defesa Homossexual (DDH). Criado em 

1999, na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, o DDH foi pensado como um 

programa de defesa (e não apenas de denúncia). 

 

O projeto configurou uma experiência de estabelecimento de 
parcerias diretas entre polícia e grupos de ativistas, no sentido de 
fazer agir com rapidez tanto dispositivos de prevenção de crimes 
(acionando a força policial em locais e situações de incidência de 
violência), como de atendimento às vítimas dos crimes já ocorridos 
(mobilizando a polícia para investigar agressores e golpistas e 
articulando redes de apoio psicológico e jurídico por parte das ONGs 
(RAMOS;CARRARA, 2006). 

 

Em 1997 acontece a Primeira Parada LGBTTT, com a meta de dar 

visibilidade às categorias sócio-sexuais e fomentar a criação de políticas públicas 

para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A principal estratégia foi de 

ocupar os espaços públicos para elevar a auto-estima dos LGBTTT e sensibilizar a 

sociedade para o convívio com as diferenças. Mas a Parada  também é vista, além 

de uma política pública de visibilidade, como um dos maiores eventos turísticos de 

São Paulo e como um momento de celebração pelas conquistas já alcançadas, pelo 

avanço da sociedade ao respeito às diferenças e para reivindicar mais mudanças. 

Em 2004, o "Programa Brasil Sem Homofobia" foi lançado a partir de uma 

série de discussões entre o governo federal e a sociedade civil organizada com o 

intuito de promover a cidadania e os direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais (LGBTTT) a partir da equiparação de direitos e do combate à 

violência e à discriminação homofóbicas. 

Segundo o site http://www.sedh.gov.br/brasilsem, o programa é constituído 

de diferentes ações voltadas para: 
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a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições públicas e não-

governamentais que atuam na promoção da cidadania LGBTTT e/ou no 

combate à homofobia; 

b) capacitação em Direitos Humanos para profissionais e representantes do 

movimento LGBTTT que atuam na defesa de direitos humanos; 

c) disseminação de informações sobre direitos, de promoção da auto-estima 

LGBTTT; incentivo à denúncia de violações dos direitos humanos da 

população LGTB. 

d) capacitação e disseminação de informação a gestores das diversas esferas 

governamentais na temática de direitos humanos da população LGBTTT. 

e) atuar na troca de experiências de sucesso em matéria de políticas públicas 

em vários países do mundo, com foco nas relações do Mercosul. 

Em 2008, o Diário Oficial da União publicou a portaria que prevê a realização 

da cirurgia para mudança de sexo pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nos hospitais 

públicos dos Estados, cabendo à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 

Saúde adotar as providências necessárias à plena estruturação e implantação do 

processo transexualizador, definindo os critérios mínimos para o funcionamento, o 

monitoramento e a avaliação dos serviços. O pedido para a cirurgia, chamada de 

transgenitalização, pode ser feito em postos de saúde, que dão início ao processo.  

Em 2010, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decide manter a adoção de 

duas crianças concedidas a um casal de lésbicas do Rio Grande do Sul. Um recurso 

do Ministério Público do Estado contestava a decisão da 7ª Câmara Cível, que 

permitiu que as duas mulheres fossem responsáveis legais pelas crianças. Em 28 de 

abril do mesmo ano, com o precedente aberto, outro casal homoafetivo conseguiu a 

guarda de uma criança, no município de Tangará da Serra (MT).  

Ainda em 2010, servidores públicos federais travestis ou transexuais 

conseguiram o direito de usarem o 'nome social' (como preferem ser chamados) em 

cadastros dos órgãos em que trabalham, crachás de identificação, no endereço de 

e-mail servidor e na lista de ramais do órgão. Outra concessão semelhante foi no 

Estado do Ceará, onde estudantes travestis e transexuais podem usar os nomes 

sociais nos documentos internos das escolas. O parecer da Procuradoria-Geral da 
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Fazenda Nacional dá direito aos homossexuais de incluir o companheiro ou 

companheira como dependente na declaração do Imposto de Renda. A decisão 

ocorreu após a consulta de uma servidora. O parecer foi baseado no princípio de 

igualdade perante a lei e lembrou que o mesmo benefício é concedido a casais 

heterossexuais. O texto afirma ainda que o direito tributário não se presta à 

regulamentação e organização das conveniências ou opções sexuais dos 

contribuintes. 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece o registro das 

uniões estáveis de casais homossexuais. A votação foi unânime e estendeu aos 

casais homoafetivos os mesmos direitos que os heterossexuais. Na maioria dos 

votos imperou argumentos relacionados aos direitos universais à liberdade, à 

dignidade humana e do princípio da proibição de atos discriminatórios. O plenário, 

no entanto, não delimitou o alcance e limites da decisão. Com isso, questões como 

autorização a casamentos civis entre gays ou o direito de registro de ambos os 

parceiros no documento de adoção de uma criança ainda podem ser contestados na 

Justiça. Com o reconhecimento, os magistrados abriram espaço para que gays 

tenham acesso a heranças e pensões (alimentícia ou por morte), além do aval de 

tornarem-se dependentes em planos de saúde e de previdência.  

Porém, Dias (2001) nos mostra que existem as objeções ao não 

reconhecimento legal da união homossexual, elencando-as: 

 

1) “Se a prole ou a capacidade procriativa não são essenciais para 
que o relacionamento de duas pessoas mereça a proteção legal, não 
se justifica deixar ao desabrigo do conceito de família a convivência 
entre pessoas do mesmo sexo” (p. 56), ainda mais levando-se em 
conta que o paradigma da família, na atualidade, tem mudado 
bastante, sendo prioritária, hoje, a presença de afeto; 
2)     É essencial o afeto nas relações interpessoais e se refere ao 
exercício do direito à intimidade, direito esse que é inviolável, 
consoante a CF/88 em seu Art. 5º, X; 
3)  A imperatividade do respeito à dignidade humana (CF/88, Art. 1º, 
III) e ao livre desenvolvimento da personalidade; 
4) “a garantia do livre exercício da sexualidade [...] está relacionada 
com os postulados fundamentais da liberdade individual, da 
igualdade social e da solidariedade humana” (p. 63); 
5)  “Como a orientação sexual só é passível de distinção diante do 
sexo da pessoa escolhida, é direito que goza de proteção 
constitucional ante a vedação de discriminação por motivo de sexo. 
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O gênero da pessoa eleita não pode gerar tratamento desigualitário 
com relação a quem escolhe, sob pena de se estar diferenciando 
alguém pelo sexo que possui: se igual ou diferente do sexo da 
pessoa escolhida” (p. 67). 

 

No ano 2012, o "Kit de Combate à Homofobia" ou "Kit - Gay" (nome dado 

por alguns parlamentares), foi debatido pelo Ministério da Educação (MEC), tendo 

cinco volumes. Um deles trata especificamente das relações homossexuais, da 

homofobia nas escolas e da transmissão da AIDS nas relações entre pessoas do 

mesmo sexo. 

 

O ‘Kit de Combate à Homofobia nas Escolas’ consiste de uma 
embalagem, contendo uma série de cartilhas, cartazes, folders e 
cinco vídeos que tratam do despertar da eroticidade na juventude, 
período da infância a adolescência, e sua vertente ‘homoerótica’. 
Esse material seria destinado a alunos da 6ª a 9ª Série do Ensino 
Fundamental e aos alunos do Ensino Médio, pessoas da mesma 
idade das demonstradas no vídeo. (BRANDÃO, 2011). 

 

Ocorreu uma polêmica relacionada à distribuição do “Kit de Combate à 

Homofobia nas Escolas”, pelo conceito de alguns parlamentares, de que alunos na 

faixa etária correspondente - crianças e adolescentes- não possuem discernimento 

adequado para a diferenciação sexual, não conseguindo separar a informação 

passada através dos vídeos da sua própria realidade, como se eles pudessem ser 

influenciados pelas informações contidas nos mesmos, e serem levados a 

experimentarem uma relação homossexual. Após muitos debates, o kit foi arquivado 

e necessita ser passado novamente pela Câmara e pelo Senado. 

Dias (2012) problematiza a criação de legislação para reprimir a homofobia e 

a pretensão de construção de uma identidade gay, lembrando que a ideia de uma 

constituição de uma “personalidade homossexual” é ilusória e atende ao fim de 

reprimir.  A homofobia não se limita à pequenas realidades, mas, ao contrário, 

alcança toda sociedade que se organize em torno da heterossexualidade como 

natural aos sujeitos e que, portanto, marginalize outras formas de vivência da 

sexualidade. A homofobia é forma de violência que não somente afeta o indivíduo 

que é agredido, mas corrói as bases democráticas, ao promover a desigualdade, 

engessar gêneros e favorecer a hostilidade. A busca pelo respeito e pela dignidade 

homossexual passa pela criação de leis, passeatas ou manifestos populares, pois a 
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aceitação do "diferente" é o principal fator para a efetivação de garantias, pois o 

respeito pela diferença ou o que está fora do padrão, transfere para a sociedade a 

ideia de que mesmo com tais distinções, somos iguais perante à lei, onde, 

participantes efetivos da sociedade, o heterossexual, homossexual, bissexual, etc, 

passam a ser vistos pelo exercício  de cidadania e não pela orientação sexual. 
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3 VIOLÊNCIA E HOMOFOBIA  

  

Violência, etimologicamente, “[...] do latim violentia, significa exercer 

violência sobre, forçar, coagir” (Cunha, 1997). Violência pode remeter também ao 

conceito de um comportamento que causa intencionalmente dano ou intimidação 

moral a outra pessoa ou ser vivo, sendo que este comportamento pode invadir a 

autonomia (espaço), integridade física ou psicológica e até mesmo a vida de outro. 

Segundo Durozoi; Roussel (1993:485), “[...] ato que se exerce com força contra um 

obstáculo; comportamento de uma pessoa contra outra que ela considera como um 

obstáculo à realização de seu desejo”. A questão da violência abrange todos os atos 

de violação dos direitos: civis (liberdade, privacidade, proteção igualitária); sociais 

(saúde, educação, segurança, habitação); econômicos (emprego e salário); culturais 

(manifestação da própria cultura) e políticos (participação política, voto). 

Para Lorenz (1973), na espécie humana, o vertiginoso desenvolvimento da 

tecnologia, especialmente, em relação à invenção das armas de fogo, cada vez mais 

letais, acarretou um desequilíbrio entre forças de instigação e de inibição da 

agressão, levando o homo sapiens a ser a espécie que mais pratica agressão 

intraespecífica, caminhando para um possível holocausto. A violência nega a 

consciência e o próprio poder do pensamento. 

Exerce o poder da violência quem tortura, fere ou mata; quem, não obstante 

a resistência, imobiliza ou manipula o corpo do outro; quem impede materialmente o 

outro de cumprir determinada ação. Geralmente a ação violenta é exercida contra a 

vontade da vítima; como exceções, podem-se citar o suicídio, os atos de violência 

provocados pela vítima com finalidade propagandística, como os monges budistas 

que se autoimolavam, durante a Guerra do Vietnã, na década de 1960. 

Uma das formas de violência é a homofobia. Ancorado em Borrillo (2001), 

homofobia é entendida como um ato de medo ou receio, direcionado para aqueles 

que adotam costumes de vida que não condizem com os padrões sexuais da 

sociedade ocidental hegemônica (heteronormatividade3), e está ligada a 

                                                 
3Numa acepção etimológica da palavra, “hetero” que em Grego quer dizer “diferente” e 
“norma” que em Latim quer dizer “esquadro”, constituem a formação da palavra 
heteronormatividade, ou seja, um conjunto de ações, relações e situações praticadas entre 
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pensamentos arraigados durante a convivência familiar, social e religiosa. Tais 

sentimentos empregados contra os homossexuais geram a homofobia e estão 

presentes em uma série de ações que são reforçadas no cotidiano da vida social, 

vivenciadas diversas vezes em telejornais diários, onde são mostrados casos de 

muitos homossexuais que sofrem agressões físicas, sexuais e psicológicas.  

Para Girard (1990), a violência é algo inexorável e inerente à interação 

humana e, em não podendo ser evitada, precisa ser canalizada, desviada para 

outros fins e objetos. É com esse sentido que pode se interpretar a história da 

humanidade como o percurso dos ritos sacrificiais e das suas vítimas expiatórias. O 

apaziguamento da comunidade sempre foi procurado através da descarga, como 

catarse da “violência de todos contra todos”, propiciada pelo ritual da “violência de 

todos contra um”. É recorrente, na história dos grupos humanos, a eleição ou 

constituição de “bodes expiatórios” que representariam essa tentativa catártica e 

domesticatória. 

Dessa forma, os homossexuais, bodes expiatórios diante da definição de 

homofobia sofrem em função de suas orientações sexuais. Dessa maneira, a 

homofobia é construída e mantida por processos sociais que englobam a forma 

através da qual a própria sociedade é organizada, como, por exemplo, os 

estereótipos que constroem certos padrões de masculinidade e feminilidade, bem 

como a heterossexualidade hegemônica, impetrada na cultura como um todo, como 

por exemplo, o brinquedo em que um garoto pode brincar e uma garota não, e vice-

versa.  

O (a) agressor (a) é chamado (a) de homofóbico (a), sendo que em muitos 

casos, trata suas "vítimas" (homossexuais) com calúnias, insultos verbais, gestos, ou 

com um convívio social baseado na antipatia e na ironia. 

Ao tratar a unidade do gênero humano, Arendt (1973) nos mostra que não 

existe uma “natureza humana”, mas uma condição humana, cujos ingredientes 

                                                                                                                                                         
pessoas de sexos opostos. Assim, toda uma gama de sexo, sexualidade e identidade de 
gênero deveriam se enquadrar dentro dos moldes da heteronormatividade, sendo esta a 
única orientação sexual considerada “normal”. A grande discussão em torno dessa palavra é 
a limitação que ela impõe aos LGBTTTTs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transex), 
uma vez que no seio de sua origem há uma gama de proibições que acabam dando origem 
a discriminações, preconceitos e, consequentemente homofobia. 
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principais são a pluralidade, a diversidade e a singularidade da natalidade (cada ser 

humano deve ser introduzido num mundo preexistente, com o qual manterá uma 

relação privilegiada e ao qual, com sua presença, trará a possibilidade do novo, da 

aceitação, do respeito as diferenças). Porém, no Brasil, mesmo com a superação 

jurídica (reconhecimento da união estável entre homossexuais pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) em Maio de 2011 e a resolução do CNJ de 2013, que obriga 

os cartórios a aceitarem os pedidos de conversão de uniões estáveis em 

casamentos), alguns pseudocientistas e legisladores tentam fazer da 

homossexualidade um crime e/ou uma doença (tentativas de congressistas de 

tornarem a homossexualidade  uma patologia, sendo um retrocesso na busca dos 

direitos humanos), encontrando ainda respaldo no discurso religioso e em um 

conjunto difuso de representações moralistas e desumanizantes em relação às 

homossexualidades e às pessoas LGBTTT, que não são aceitas como verdadeiros 

cidadãos, tendo a defesa de seus direitos negada. 

Para Junqueira (2007), em uma sociedade como a nossa, o racismo existe 

camuflado, assim como o preconceito contra homossexuais, bissexuais e 

transgêneros4. Mesmo sem deixar de ter suas sutilezas, comumente encontra 

manifestação ostensiva e insistente, e seus mecanismos discriminatórios operam às 

claras sob o poder de instituições (mídia e grupos religiosos) e opinião pública. 

Dando mais ênfase a essa definição, e pensando principalmente nas 

relações estabelecidas no núcleo familiar, Schulman (2009) demonstra como a 

violência contra os homossexuais é visível em todas as esferas da sociedade e 

aponta para o quão traumático é esse processo para o desenvolvimento da vida do 

indivíduo que sofre com tais acontecimentos "agressivos". Traumas que desde a 

infância são introjetados, difíceis de serem anulados ou esquecidos, onde o núcleo 

familiar, composto pelos pais e irmãos, muitas vezes não aceitam a orientação 

                                                 
4 Refere-se à condição cuja expressão de gênero não corresponde ao papel social atribuído 
ao gênero designado para elas no nascimento. Mais recentemente o termo também tem 
sido utilizado para definir pessoas que estão constantemente em trânsito entre um gênero e 
outro. O prefixo trans significa "além de", "através de". 
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sexual5 do (a) filho (a) e o deixa a mercê da sociedade, os agredindo e até mesmo 

expulsando - o de suas casas. 

A agressividade é considerada por Moser (2005), “[...] uma disposição 

permanente a comprometer-se em condutas de agressão reais ou fantasmáticas; 

podendo se distinguir dois aspectos: uma agressividade maligna e destrutiva; outra 

de natureza benigna, em que a combatividade se expressa pela competição e 

criatividade”.  Agressão refere-se ao ato de lesar um indivíduo de sua própria 

espécie em um ato intencional. 

Para Rosa (1995), a posição behaviorista considera como agressão todo 

comportamento que fere ou prejudica o outro; a posição neobehaviorista, em 

contrapartida, define a agressão como uma intenção de ferir ou prejudicar o outro; e 

a posição cognitivista considera um comportamento agressivo quando é intencional 

e representa uma violação da norma que rege a situação em que se produz. 

As formas de agressão podem ser muito diversas e abarcam reações diretas 

e indiretas, ativas ou passivas, motoras ou verbais destinadas a prejudicar o outro. 

Ao se levar em conta a intenção do sujeito, permite-se distinguir a agressão hostil da 

agressão instrumental, que consiste em utilizar um poder coercitivo para alcançar 

uma meta distinta daquela de prejudicar a vítima, por exemplo, por antecipação de 

uma recompensa.  

No pensamento sobre as lutas pelos direitos humanos, nota-se que cada 

época interferia em tais questionamentos, pois em cada momento histórico alguma 

reivindicação foi feita, em prol de melhorias ou até mesmo de mudanças, porém, em 

muitos casos, em vários momentos da história, aquele que detinha o poder abusava 

de sua autoridade violando os direitos de outros. 

Sabemos que existem muitas desigualdades no uso do poder público e até 

mesmo jogo político quando falamos em “formação de grupos” que supostamente 

representam minorias sociais. As pressões surgidas de diferentes segmentos sociais 

                                                 
5A orientação sexual de uma pessoa indica por quais gêneros ela sente-se atraída, seja 
física, romântica e/ou emocionalmente. Ela pode ser assexual (nenhuma atração sexual), 
bissexual (atração pelos gêneros masculino e feminino), heterossexual (atração pelo gênero 
oposto), homossexual (atração pelo mesmo gênero) ou pansexual (atração independente do 
gênero). Muitas vezes se lê “opção sexual”, onde diversos pesquisadores questionam tal 
fala, pois a homossexualidade não pode ser tratada como um ato de escolha (ser ou não ser 
homossexual). 
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conseguiram uma construção desigual, em termos de aquisições: uma vez um grupo 

alcançando direitos ou “privilégios” (aspecto religioso, social e político), ora outro, e, 

assim, são elaboradas as normas da conduta humana, que perpassam pela questão 

do ser social. 

 

 

3.1 Direitos humanos e homossexualidade 
 

Buscando refletir em torno de projetos em prol do ser humano, foi criada em 

1945, a Organização das Nações Unidas (ONU), formalizada após convenções, 

pactos, tratados e conferências para o fortalecimento dos princípios da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Essas formulações contribuíram para a 

participação da sociedade civil na vida política, que dessa forma “soltou a voz”, 

denunciando as desigualdades sofridas, o que acarretou a formação de grupos e 

movimentos sociais, permitindo o reconhecimento do sujeito de direito. 

Nos EUA na década de 1960, a homossexualidade ainda era considerada 

desordem mental, pela Associação Psiquiátrica Americana, e inclusive crime 

passível de pena de 20 anos ou à prisão perpétua em quase todos os estados 

(exceto Illinois), onde manifestar a afetividade com um parceiro do mesmo sexo era 

inaceitável perante os olhos das autoridades. 

A cidade de Nova York, com a maior população LGBTTT da época, tinha 

também as mais rígidas leis contra sodomia (palavra de origem bíblica usada para 

designar as perversões sexuais) do país, havendo criado até mesmo esquadrões do 

vício para fazer batidas nos bares homossexuais e prender seus clientes. Chegavam 

a infiltrar policiais disfarçados, em ambientes públicos, a fim de identificar e prender 

gays.  

O bar Stonewall Inn era uma pocilga de precária higiene que oferecia drinks 

adulterados a preços astronômicos. Apesar disso, constituía-se em um dos poucos 

locais onde pessoas LGBTTT podiam se socializar, beber, dançar e serem 

homossexuais livres. Como de praxe, as batidas policiais eram recorrentes, mas 

terminavam de forma relativamente pacífica: a polícia prendia algumas pessoas, o 

bar fechava por algumas horas, para depois abrir novamente. 
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Na noite do dia 28 de junho de 1969, contudo, algo diferente ocorreu: os 

usuários do Stonewall Inn resistiram à prisão, lutaram contra os opressores, e a 

polícia perdeu o controle da batida. Uma multidão se reuniu na rua, na frente do bar, 

encurralando a polícia dentro do mesmo. A tropa de choque foi convocada, e o 

cenário virou uma praça de guerra, com confrontos violentos que duraram por seis 

dias.  

A revolta de Stonewall, como ficaram conhecidos os seis dias de confronto 

com a polícia, marcou o momento da virada do movimento pelos direitos 

homossexuais nos Estados Unidos e em todo o mundo. Vale lembrar que, no Brasil, 

nos anos 80, as batidas policiais também eram costumeiras, com gays e lésbicas 

sendo presos só por serem homossexuais, uma delas, no dia 13 de Junho de 1980, 

chamada a Revolta de Richetti (sobrenome do delegado que fazia arrastões, 

prendendo e torturando homossexuais). 

Em território brasileiro, a luta obteve força no movimento contra a Ditadura 

Militar instalada em 1964, na redemocratização da política e ruptura com o regime 

autoritário (censura, desaparecimentos e mortes em massa). Através dos 

movimentos sociais - década de 1970 e 1980 - surgiram significativas mudanças. A 

Constituição Federal de 1988 estabelece a mútua responsabilidade entre cidadão e 

Estado nas políticas públicas. Inauguram-se o Programa Nacional de Direitos 

Humanos em 1996 e o Programa Mineiro de Direitos Humanos em 2001, 

questionando sobre o desenvolvimento social.  

Segundo Ferrari (2006) o movimento gay começou a se organizar entre o 

final da década de 1970 e o início dos anos de 1980. Não somente o movimento 

gay, mas outros grupos sociais, nesta época, articulavam-se pela defesa da 

visibilidade, pela construção de novas formas de conhecimento, de cidadania plena 

e pela luta por direitos civis. Essas reivindicações demonstravam a importância do 

contexto político em que se desenvolviam. O fim da ditadura militar fazia surgir e 

reforçava um sentimento de otimismo cultural e social que atingia a todos.  

 

Até mais ou menos 1975, os partidos políticos de oposição 
consideraram que os movimentos feminista, negro e homossexual 
eram irrelevantes à luta geral, ou seja, a questão das desigualdades 
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entre classes sociais. O que marca os anos mais recentes destas 
áreas ditas minoritárias é o fato de elas terem chegado a ser 
reconhecidas também como “políticas”, a partir de uma visão da 
sociedade que enxerga o poder não apenas no Estado, mas também 
na rua, no escritório, no hospital, dentro de casa e na cama [...]. É 
justamente nesta época que Michel Foucault compete com os velhos 
heróis para o primeiro lugar das bibliografias dos cursos de ciências 
humanas nas universidades (FRY E MACRAE, 1983:117). 

 

Em 1980, com a epidemia do HIV/AIDS, por muitos estigmatizada como a 

“peste gay”, e que até os dias de hoje muitos pensam ser uma questão de uma 

patologia exclusiva ao público homossexual, ocorreu uma desmobilização do 

movimento homossexual. Aos poucos, na primeira metade de 1990, há um 

reflorescimento do movimento homossexual brasileiro fortalecido por diferentes 

atores sociais locais, nacionais e internacionais, vinculados a universidades, 

políticas públicas, partidos políticos, associações científicas ou profissionais. Em 

1995, fundou-se a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros-ABGLT, 

com o objetivo de implementar políticas de direitos homossexuais em todo o país.  

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT, foi criada em 31 de janeiro de 1995, com 31 grupos 

fundadores.  

A missão da ABGLT é promover ações que garantam a cidadania e os 

direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, contribuindo 

para a construção de uma sociedade democrática, na qual nenhuma pessoa seja 

submetida a quaisquer formas de discriminação, coerção e violência, em razão de 

suas orientações sexuais e identidades de gênero (Segundo o site 

http://www.abglt.org.br). 

Atualmente as linhas prioritárias de atuação da ABGLT incluem: 

o O monitoramento da implementação das decisões da I Conferência 

Nacional LGBTTT; 

o O monitoramento do Programa Brasil Sem Homofobia; 

o O combate à homofobia nas escolas; 

o O combate à Aids e outras doenças sexualmente transmissíveis; 
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o O reconhecimento de Orientação Sexual e Identidade de Gênero como        

Direitos Humanos no âmbito do Mercosul; 

o Advocacy no Legislativo, no Executivo e no Judiciário; 

o A capacitação de lideranças lésbicas em direitos humanos e advocacy; 

o A promoção de oportunidades de trabalho e previdência para travestis; 

o A capacitação em projetos culturais LGBTTT. 

 

Em 2004, no âmbito governamental, ocorre um avanço nas conquistas dos 

direitos LGBTTT com a criação, a partir de uma parceria entre Estado e sociedade 

civil organizada, do Programa Brasil sem Homofobia. Tal programa propõe 

cinqüenta e três ações a serem desenvolvidas pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos da Presidência da República, juntamente com os demais ministérios, 

políticas públicas e atores sociais mobilizados nessa causa.  O questionamento 

sobre as diferenças e a tolerância perante aquele que é fora do “padrão” 

(multiculturalidade) são um dos marcos do programa, tendo também a preocupação 

no âmbito escolar, colaborando para a modificação do comportamento de 

profissionais, sendo eles, gestores da educação, dirigentes, secretários, professores, 

diretores das instituições públicas e privadas e toda equipe envolvida no trabalho 

escolar (inspetores de alunos, cozinheiras, merendeiras), pois o espaço escolar não 

se delimita em uma sala de aula, e sim, em todo seu arredor. 

Uma visão respeitosa da multiculturalidade exige dos profissionais da 

educação novos métodos a serem trabalhados na escola, tais como a formação na 

área da sexualidade (pós-graduação ou cursos de extensão), direitos dos cidadãos, 

liberdade de escolha para haver uma aceitação dos demais grupos sociais, onde se 

possa levar a educação para todos os alunos, retirando as amarras ou entraves 

diante das diferenças entre gêneros). 

 

Um dos objetivos centrais deste programa é a educação e a 
mudança de comportamento dos gestores públicos. Buscamos a 
atitude positiva de sermos firmes e sinceros e não aceitarmos 
nenhum ato de discriminação e adotarmos um “não à violência” como 
bandeira de luta [...]A expectativa é que essa integração 
interministerial , em parceria com o movimento homossexual , 
prospere e avance na implementação de novos parâmetros para  a 
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definição de políticas públicas, incorporando de maneira ampla e 
digna milhões de brasileiros  (CONSELHO, 2004, p.07). 

 

Conforme estudos realizados pelo Ministério da Educação (MEC) desde o 

início da década de 1980 ocorreu um aumento da luta de grupos civis LGBTTT a 

procura da inserção de assuntos sobre gênero, sexualidade, diversidade sexual para 

que haja um combate à discriminação e proporcione a inclusão social no mercado 

de trabalho e demais relações sociais, porém, mesmo com o aumento de luta 

(formação de novos grupos – ONGs LGBTTT), a violência contra este grupo 

continua , e em muitos casos, é estampada em revistas e jornais. 

No Brasil, entre janeiro e dezembro de 2011, foram denunciadas 6.809 

violações aos direitos humanos contra a população LGBTTT, envolvendo 1.713 

vítimas e 2.275 suspeitos. A média de violações diárias no período foi de 18,6. A 

maioria dos agressores (61,9%) são conhecidos da vítima. O perfil das vítimas é de 

34% do gênero masculino, 34,5% do gênero feminino, 10,6% travestis, 2,1% de 

transexuais e 18,9% não informado.  

A maioria das denúncias (41,9%) foram feitas ao Disque 100 pela própria 

vítima. Os dados são do Relatório sobre violência homofóbica no Brasil.  

Se, como coloca Adorno (1995, p.303), “a história da sociedade brasileira 

pode ser contada como uma história social e política da violência”, o 

recrudescimento da criminalidade geral e a multiplicação de suas faces e 

dimensões, atingindo em especial e inexoravelmente crianças, adolescentes e 

mulheres, possibilitam dizer que se está diante de uma nova fase dessa história.    

Para combater a violência e violação dos direitos desse grupo, o País 

aprovou, em 2011, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 

de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNLGBTTT6).  O Plano é o 

resultado dos esforços conjuntos do governo federal e da Sociedade Civil e foi 

elaborado por uma Comissão Técnica Interministerial formada por representantes de 

18 pastas. São 51 diretrizes e 180 ações, baseadas nas propostas da Iª Conferência 

Nacional LGBTTT, que deverão ser implementadas pelo Poder Público para garantir 

                                                 
6 Disponível em <http://www. portal.mj.gov.br/sedh/2cnLGBTTT/pages/pnLGBTTT>. Acesso 
em 11 Julho 2013. 
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a igualdade de direitos e exercício pleno da cidadania do segmento LGBTTT da 

população Brasileira, dentre essas ações, destacam-se: 

o Inserir nos livros didáticos a temática das famílias compostas por lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando recortes de 

raça/etnia, orientação sexual, identidade de gênero e socioeconômica, os 

novos modelos de famílias homoafetivas, com ênfase nos recortes de 

raça/etnia, orientação sexual e identidade de gênero; 

o Incluir as temáticas relativas à promoção do reconhecimento da diversidade 

sexual nas ações de Educação Integral; 

o Promover capacitação contínua, para combater o estigma e a discriminação 

de gênero, orientação sexual e racial junto às equipes técnicas e gestoras 

que atuam especialmente no cotidiano das instituições onde a política 

nacional de assistência social é implementada: centros municipais, estaduais 

e distrital de atendimento social, abrigos públicos e para crianças, 

adolescentes, adultos e idosos, adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas, e entidades conveniadas; 

o Produzir, apoiar e divulgar pesquisas que analisem concepções 

pedagógicas, currículos, rotinas, atitudes e práticas adotadas no ambiente 

escolar diante da diversidade de orientação sexual e de identidade de 

gênero, para contribuir para a implementação de políticas educacionais 

voltadas para a superação do preconceito, da discriminação e da violência 

sexista e homofóbica; 

o Articular uma rede nacional de combate à lesbofobia, homofobia e 

transfobia, formada pela administração direta ou indireta pública nos três 

níveis de poder, em parceria com a sociedade civil organizada, promovendo 

a transversalidade da temática dos Direitos Humanos.   

 

Em relação à criação de leis que criminalizem a homofobia, o PL (Projeto de 

Lei) 122/06, apresentado pela deputada Iara Bernardi (PT), repudia as mais diversas 

formas de discriminação, contudo a polêmica do projeto gira em torno da proteção 

concedida ao grupo LGBTTT, onde o mesmo aguarda aprovação na Comissão de 

Direitos Humanos do Senado Federal do Brasil. Dados alarmantes mostram que 
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entre 2007 e 2012, o número de assassinatos de homossexuais quase triplicou no 

Brasil, segundo relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), onde nos dados 

vemos que o número saltou de 122 para 336 casos em apenas cinco anos. 

 Dessa forma, grupos de parlamentares (ligados à movimentos dos Direitos 

Humanos e LGBTTT) lutam para a apreciação da PL 122/06 e sua aprovação, mas é 

combatido por outros grupos de parlamentares (ligados por exemplo à bancada 

evangélica) que contrários ao projeto, argumentam que no texto da lei há uma 

violação à liberdade religiosa e de expressão e do princípio da isonomia, além da 

indefinição do termo “orientação sexual”. 

 

O legislador, receoso de ser rotulado por homossexual e 
comprometer a sua reeleição, permanece omisso, e mesmo com o 
número crescente de agressões motivadas por discriminação de 
orientação sexual e identidade de gênero, até o presente momento 
não aprovou qualquer lei que ampare a comunidade LGBTTT 
(BRITO, 2013). 

 

Observa-se uma fase de mudança quantitativa e qualitativa caracterizada 

pelo aumento e agravamento dos episódios de violência que acabam por influenciar 

na organização social. O poder público tenta amenizar essas questões difundindo 

novas ideias e formulando projetos que possam solucionar estas questões. 

Vivenciamos um momento de crise no processo civilizatório, onde impera a lei do 

mais forte, numa tragédia fáustica que exige esforços consideráveis, no sentido de 

atenuar e sublimar os efeitos desse mal. O não suportar do “novo” em uma 

sociedade, gera a falta da possibilidade de convivência com o “desconhecido”, 

formulando uma rede de ódio e de agressividade, que perpassa por ofensas verbais, 

psicológicas e físicas. 

 

 

3.2 HOMOFOBIA EM NÚMEROS – 2011 E 2012 

 

Os gráficos abaixo, da ABLGT (www.abglt.org.br), nos mostram informações 

sobre este relatório publicado em 2011. O gráfico 1 nos mostra  a faixa etária das 
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No ano de 2012, um homossexual foi assassinado no Brasil a cada 26 

horas. Paraíba é o estado mais homofóbico, com número superior a todos os 

homicídios registrados na região Centro-Oeste. O risco de um gay ser assassinado 

no Brasil é 13 vezes maior do que nos Estados Unidos 

(http://homofobiamata.wordpress.com). 

Nos Estados Unidos, com 100 milhões a mais de habitantes que nosso país, 

foram registrados 15 assassinatos de travestis em 2011, enquanto no Brasil, foram 

executadas 128 “transexuais”.  

Essas estatísticas são resultado do site QUEM A HOMOFOBIA MATOU, 

iniciativa do Grupo Gay da Bahia (grupo precursor no combate à homofobia no 

Brasil, liderado pelo antropólogo Luiz Mott). De janeiro a junho de 2012 foram 

documentados o assassinato de 165 gays, travestis e lésbicas no Brasil: uma morte 

a cada 26 horas. Um aumento de 28% em relação ao primeiro semestre do ano 

anterior. Janeiro e abril foram os meses mais sangrentos: 33 “homocídios” (termo 

utilizado para assassinatos de homossexuais) respectivamente e junho o menos 

violento: 18 mortes. 

Os gays foram os mais vitimados: 52%, seguidos das travestis 41%. As 

lésbicas, embora sejam o grupo menos vulnerável aos homicídios, 6% do total dos 

crimes, relativamente ao ano anterior, foi o grupo mais ameaçado, aumentando de 6 

lésbicas assassinadas em 2011 para 10 somente no primeiro semestre de 2012. 

Proporcionalmente, contudo, as travestis e transexuais, representam o grupo mais 

vulnerável, pois não chegando a 1 milhão de pessoas, comparativamente aos gays 

que ultrapassam 20 milhões, foram mortas 65 “transexuais ” e 85 gays. O risco das 

travestis serem assassinadas é 15 vezes maior do que os gays.  
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Gráfico 8 - Orientação sexual das vítimas. 

 

                  Fonte:  http://homofobiamata.wordpress.com 

 

Mortes violentas, típicas de “crimes de ódio”, com requintes de crueldade, 

incluindo muitas vezes tortura, empalamento, olhos arrancados, observando-se cada 

vez mais presente armas de fogo: 39% mortos a tiros, 28% a facadas, 25% 

espancamento e apedrejamento. Em termos absolutos, São Paulo ocupa o primeiro 

lugar neste sangrento ranking de crimes letais: 19 homicídios, seguido da Paraíba 

com 15, Bahia 14, Paraná e Piauí com 10 casos, Rio de Janeiro, 9. Faltam 

informações sobre Roraima e Acre. Proporcionalmente, a Paraíba é o estado mais 

perigoso para os homossexuais, pois tendo população dez vezes inferior a São 

Paulo, registrou 15 mortes, apenas 4 a menos que SP (19). Matam-se mais 

LGBTTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis) na Paraíba do que 

em toda a região Centro-Oeste. A mesma discrepância alarmante observa-se entre 

Piauí e Paraná, ambos com 10 mortes, sendo que Piauí tem população três vezes 

menor. Confirma-se o Nordeste como a região mais perigosa para os homossexuais, 

concentrando 1/4 dos “homocídios”. 60% das vítimas eram pardos e pretos, 

enquanto 7% eram menores de idade e 51% tinham menos de 30 anos, como pode 

ser observado no gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Vítimas por estado e por Orientação Sexual. 

 

               Fonte: http://homofobiamata.wordpress.com 

 

Visando a tentativa de derrubar os altos índices de violência contra o grupo 

LGBTTT, a E-JOVEM, tem entre suas metas o sanar com a homofobia latente em 

nossa sociedade. O projeto da escola E-JOVEM, segundo Saito (2011), tenta 

responder a uma questão social preocupante: “A taxa de suicídio de adolescentes 

gays é entre três e quatro vezes maior que entre héteros. Entre seus planos está a 

campanha “Escola Amiga”, que pretende levar às instituições de ensino diretrizes 

para acabar com a homofobia. É um plano a longo prazo que vislumbra uma 

sociedade formada por cidadãos educados desde cedo para aceitar a diversidade. 

É fato: nos últimos anos, alguns tabus foram por água abaixo, como a 

concepção de que homossexuais não poderiam adotar. Desde 1984, quando 

retirada a homossexualidade do rol das doenças, esse argumento deixou de 

respaldar práticas abusivas, como tratamentos psiquiátricos. A melhor notícia parece 

ser a censura social: hoje em dia é politicamente incorreto defender qualquer causa 
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que se mostre preconceituosa. Se a discriminação racial e a de gênero já são 

crimes, por que não a homofobia? 

Felizmente, o aumento do número de pessoas envolvidas nas manifestações 

e nas organizações em prol da obtenção de visibilidade, e, portanto, dos benefícios 

já conquistados pelos heterossexuais faz pressupor um quadro de maior 

compreensão no futuro. 

Mesmo a reboque dos países mais avançados, onde a união civil 

homossexual é reconhecida legalmente, o Brasil está vencendo a guerra desumana 

contra o preconceito, o que significa fortalecer o Estado democrático de Direito, sem 

dúvida alguma, a maior prova de desenvolvimento social. 

É de suma importância o estudo sobre a homofobia, pois movimento 

homossexual foi historicamente lento na elaboração de demandas de políticas 

públicas integradas para responder aos fenômenos da homofobia. Fixou-se durante 

muito tempo num modelo estereotipado de “violência contra homossexuais” (os 

assassinatos) que, ao final, correspondia apenas a uma parte das diversas 

dinâmicas cotidianas de violência sofridas por gays, lésbicas, bissexuais e 

transgêneros. Nesse sentido, o discurso do ativismo sobre “homofobia” produzia 

impacto reduzido não só junto à comunidade homossexual, mas também junto aos 

governos e à mídia, sendo assim, tendo estudos e dados sobre a violência contra o 

grupo LGBTTT, tende-se a criação de políticas públicas que visem a proteção de um 

grupo ainda indefeso diante da omissão e do preconceito. 
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4 A VIDA NA E-JOVEM: RESULTADOS DAS OBSERVAÇÕES 
PARTICIPANTES 
 

Serão expostos em dois blocos, relativos as observações participantes e as 

entrevistas. 

 

A filosofia desta pesquisa etnográfica repousa na doutrina que compreende 

a vida e a existência social como localizadas e resultantes no fato mais óbvio: o 

encontro e o relacionamento. E é nesse e desse encontro que emergem todas as 

formas de negociação, solidariedade, valores, redes, transmissão, trocas, 

simbologias e cerimônias, conflitos, compartilhamentos, etc, entre o grupo discente e 

docente da E-JOVEM. O ambiente físico da escola é de uma casa simples e 

“familiar”, já que o local onde os alunos estudam, também é a moradia da diretora e 

do fundador da E-JOVEM. Como pesquisador, passei trintas horas observando os 

alunos, professores, direção e de familiares que lá deixavam seus filhos. No inicio 

tive o estranhamento lingüístico após me ver rodeado de jovens utilizando gírias 

para se comunicarem, gírias como: mapoa (mulher), sapata (lésbica), dar a Elza 

(roubar), estar uó (ruim/feio), cuidado com a tia (cuidado com o HIV/AIDS), entre 

tantas outras. Com as observações e horas de participação no ambiente escolar da 

E-JOVEM, pude reproduzir um diário de campo, embasado principalmente nas aulas 

de Fanzine. 

A pesquisa etnográfica apresenta e traduz a prática da observação, da 

descrição e da análise das dinâmicas interativas e comunicativas como uma das 

mais relevantes técnicas. Assim, ao entrar na E-JOVEM, participamos de encontros, 

grupos de trabalhos, totalizando trinta horas no ambiente escolar pesquisado. 

Ambiente este localizado na casa do fundador e diretor da escola, um casal 

homossexual juntos a mais de dez anos. A filosofia desta pesquisa etnográfica 

repousa na doutrina que compreende a vida e a existência social como localizadas e 

resultantes no fato mais óbvio: o encontro e o relacionamento. E é nesse e desse 

encontro que emergem todas as formas de negociação, solidariedade, valores, 

redes, transmissão, trocas, simbologias e cerimônias, conflitos, compartilhamentos, 

etc, entre o grupo discente e docente da E-JOVEM.  Gritaria, música alta, 

adolescentes, sanduíches de presunto e queijo, bolo de cenoura, suco de caixinha, 
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perucas e sapatos de salto alto. Era a hora do recreio, intervalo entre a Aula de 

Dança e a Aula de Produção de Fanzines, na E-JOVEM em Campinas. Depois todos 

entravam na sala de aula, com pilhas de revistas, caixas com canetinhas coloridas e 

lápis de cor, tesouras, tubos de cola, computadores... e mais perucas e sapatos de 

salto alto.  Assim começavam as oficinas de produção de fanzines com 

adolescentes e jovens gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, 

transgêneros e héteros – também chamado de LGBTTTeens7 ou e-jovens. 

Este Ponto de Cultura é extensão da escola E-JOVEM de Adolescentes 

Gays, Lésbicas e Aliados, fundada por Deco Ribeiro em 2001. A escola é 

administrada conjuntamente com a esposa, a drag Lohren Beauty, ou Chesller 

Moreira. A proposta da Escola Jovem LGBTTT é de sanar com a homofobia e 

divulgar as produções criadas por homossexuais, principalmente após os anos 1960, 

quando LGBTTTs começaram a ser mais expressivos e a se projetar para fora dos 

guetos. Muitas dessas expressões aconteciam em grupos isolados e escondidos, 

reuniões que davam espaço a performances artísticas e debates. Alguns desses 

grupos de homossexuais produziam informativos, revistinhas mimeografadas, 

fanzines, que circulavam como forma de comunicação, sociabilização e troca de 

ideias entre indivíduos que compartilhavam os mesmos interesses e identidades. 

Muitos desses meios impressos eram produtos de um estado repressivo, com 

discursos politizados, apelo emocional e tentativa de conscientização sobre os 

problemas sociais e preconceitos que sofriam. Mas nem tudo o que era criado e 

trocado naqueles grupos, naquelas épocas, atingiam outras esferas sociais. 

Outro objetivo da Escola Jovem LGBTTT é incentivar novos trabalhos e 

criações, por isso oferece cursos ligados a produtos que possam ser distribuídos 

para a comunidade, como espetáculos de dança, vídeos para internet e fanzines. 

As aulas de produção de fanzines integram o primeiro módulo do Curso de 

Expressão Gráfica e se estende por cerca de 8 meses. O objetivo das aulas é 

passar noções de semiótica, teorias da comunicação, história das mídias 

alternativas, debater temas ligados à diversidade sexual, e preparar os alunos para 

                                                 
7 LGBTTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis). Teen é a abreviação de teenager, que 
em inglês significa adolescente. 
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os módulos seguintes, de Produção de Revista e depois a produção de um Livro-

reportagem.  

Fanzines são produções caseiras, artesanais, de baixo custo, feitas 

individualmente ou em grupo, a fim de divulgar pensamentos e expor debates. Por 

isso fanzines são muito utilizados por grupos de militância, feministas, veganos, 

ecologistas, artistas que querem divulgar trabalhos, fotografias, poemas, contos, 

performances. O termo“fanzine” surgiu da junção entre as palavras “FANatic” e 

“magaZINE”, ou seja, revistas feitas por fãs de determinado assunto, com tema bem 

definido, mas sem um público alvo tão específico. 

O público que procurava o curso de Produção de Fanzines era bem jovem: 

Max, 14 anos; Hosana, 15; Nillo, 16; Vinicius/Saivetty, 16; Dani, 17; Michael/Shane, 

17; Dell, 18; Juana Camp, 18; Lene, 18; Bruna Baby, 19 e Aline, 298.No primeiro dia 

os jovens conheceram a Escola e logo depois começamos uma conversa a fim de 

nos conhecermos. Durante a conversa cada aluno contou um pouco sobre sua vida. 

Alguns eram homossexuais assumidos, outros não, alguns héteros. Contaram casos 

de violência doméstica, agressão, tentativas de suicídio. Havia diversidade de 

interesses e expectativas sobre o curso: desde curiosidade em relação às artes 

gráficas ou participação da militância e debates sobre diversidade, até garotos que 

procuravam outros gays com outros interesses além de sexo e balada, “pois na 

internet e nas boates só tem isso”. 

Na primeira aula tentei me afastar do papel de pesquisador, na 

apresentação perante os alunos (ainda não sabia como os jovens lidavam com o 

termo “pesquisador” e se essa palavra carregava alguma essência repressora), 

portanto, ao me apresentar, disse que fazer fanzines era um passatempo para mim, 

e por meio desse passatempo eu me expressava assim como milhares de outras 

pessoas o fazem. Quis mostrar interesse em participar do grupo como um fanzineiro 

observador, e dessa forma, tive que aprender o que era aquilo, para me expressar 

diante de olhares curiosos. Expliquei para eles que não existem regras em um 

fanzine, é a liberdade de expressão colocada no papel, o foco não é no público 

consumidor, e sim no próprio fanzineiro. Durante as primeiras aulas os jovens 

perguntavam para o professor: Posso escrever palavrão? Posso fazer direto no 
                                                 
8 Nomes fictícios. 
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computador? Posso colar lasquinhas de lápis de cor? Posso dizer que meu pai é um 

banana? Poucos encontros depois e eles foram deixando de perguntar o que 

podiam ou não fazer, e o processo de confecção de suas páginas fluía sem qualquer 

intervenção, com raras exceções.  

A “repressão” e a “necessidade de visibilização” estão presentes já no nome 

escolhido para o fanzine, durante os primeiros encontros. São cinco significados: 1 – 

“No Closet”, ou seja, “No armário”. O armário é uma gíria e significa esconderijo, 

portanto, quando um gay “está no armário” é porque ele não é assumido e está 

escondido; 2 – “No Closet”, ou “Sem armário” em inglês, significando uma negação à 

repressão, uma luta; 3 – “No Close!”, em que o T dá lugar a um ponto de 

exclamação. Quando o curso começou, era muito usada a gíria “dar close” e “estar 

no close”, com os mesmos sentidos de “dar pinta”, “dar bandeira”, ou seja, “ficar 

evidente, à mostra, nítido, focado, aproximado”. Era usado em tom de elogio, 

portando era ótimo estar “no close!”; 4 – “No Close!”, “Sem destaque” em inglês, com 

a negação implícita e significando “sem brilho, sem evidência, sem expressão”; 5 – 

“No Close!” derivando de “not close” (“não feche” em inglês), com o “fechar” 

evidentemente significando “reprimir” ou “invisibilizar”. 

O combinado entre eles, alunos e professor, era de fazer cinco edições de 

fanzines com os seguintes temas: 1 - Sigla LGBTTT e Identidades; 2 - Infância e 

Diversidade Sexual; 3 - Segurança e Saúde Pública; 4 - As Cores da Bandeira; 5 –

“Revolta de Stonewall”, marco do início da luta pela diversidade sexual.  

Percebi que nos primeiros encontros os LGBTTTeens preferiam trabalhar 

individualmente e sentiam a necessidade de explicar as próprias composições, 

justificar os elementos que as compunham e, por meio disso, acabavam fazendo 

uma espécie de terapia em grupo. Mais tarde, algumas páginas começaram a 

passar por um processo coletivo, todos participando de várias páginas ao mesmo 

tempo, opinando, procurando materiais, e ao final do processo a página estava 

carregada de sentido para todos. Antes, o processo era algo individual, que explodia 

na necessidade em expor algo que estava contido e que eles queriam dizer para a 

sociedade. Depois se tornou uma maneira de se expressar com o objetivo 

secundário de educar e divulgar suas produções. Ao final, criamos o fanzine sobre a 



 

 

53 

 

Revolta de Stonewall, em que os fatos históricos estão em primeiro plano em 

relação aos discursos reprimidos. 

A leitura de “O Processo Ritual” - os trechos sobre liminaridades, 

communitas e os rituais modernos das performances artísticas - me provocou a 

refleção sobre uma dinâmica dos encontros, que já havia sido identificada, mas 

nunca ficou tão nítida. Alguns jovens participavam da aula de dança, das 09h00 às 

12h00, aos sábados e faziam um lanche oferecido pelo própria E-JOVEM (feito por 

Lohren – esposa de Deco). As aulas de fanzine aconteciam das 13h00 às 16h00. Os 

primeiros minutos eram mais agitados, mais gritaria do que conversa. Em pouco 

menos de uma hora o silêncio dominava, quebrado pelo barulho de tesouras, pelas 

revistas sendo folheadas, pelas conversas quase sussurradas. Às vezes, durante o 

intervalo, eram selecionados clipes e músicas para serem ouvidas durante a aula. 

Os administradores da E-JOVEM diziam ficar impressionados com o silêncio 

e a concentração, pois nos outros cursos os LGBTTTeens faziam mais bagunça. 

Alguns visitantes (dois alunos de Comunicação da PUC – CAMPINAS), também 

comentavam ser algo muito inusitado, por exemplo, ver as revistas sendo 

vasculhadas – e muitas vezes lidas e comentadas – por adolescentes que minutos 

atrás haviam dito ter desistido dos estudos (caso de Max, 14, e Vinícius/Saraivetty – 

nome como drag9, 16); ou ver outros dois adolescentes que quase se agrediram 

minutos antes numa discussão acalorada sobre duas cantoras pop, agora fazendo 

uma pesquisa sobre “troca-troca”, de maneira séria, mostrando a gravidade que 

aquele assunto tinha para eles, procurando até mesmo pesquisas científicas sobre 

as relações na infância. 

A qualquer momento, quando algumas páginas já estavam prontas, 

começavam a troca de experiências, cada um à sua maneira: alguns explicavam seu 

trabalho detalhadamente; outros pediam por interpretações, que geravam ótimos 

                                                 
9O termo dragqueen é uma gíria que surgiu por volta de 1980, tanto no mundo gay quanto 
no teatro. Dragqueens são artistas performáticos que se travestem, fantasiando-se cômica 
ou exageradamente com o intuito geralmente profissional artístico. Na maioria das vezes, 
apresentam-se em boates e bares LGBTTT, embora haja drags que façam eventos para 
público misto e heterossexuais, como animação em festas de casamento, debutantes, 
formaturas etc. Portanto, chama-se dragqueen o homem que se veste com roupas 
exageradas e, muitas vezes com estilo andrógino, femininas estilizadas e que tem como 
principal característica o humor. 
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debates; outros diziam que a página ainda não estava pronta e pediam sugestões e 

críticas (e alguns ficavam visivelmente chateados ou bravos ao receberem as 

críticas que haviam pedido). 

As liminaridades eram marcantes no grupo: criança ou adulto; feminino ou 

masculino; assumido ou enrustido; dependente ou independente. A “Homofobia ou 

não-homofobia” era também algo visto como uma situação liminar, de acordo com 

uma explicação de Nilo e Lene, sobre a contracapa do fanzine Número 1, sobre a 

sigla LGBTTT: 

Existem héteros que não amam nem odeiam gays, porque ninguém 
nasce odiando as coisas. E existem os héteros que aprendem a ser 
homofóbicos, que a gente mostrou lá na página três. Um dos 
objetivos do ‘No Closet!’ é educar esses homofóbicos e tirar eles 
dessa situação, transformando eles em héteros neutros de novo ou 
em aliados (NILO). 

Aqui na Escola aprendemos essa palavra, que é ‘aliados’, héteros 
que lutam contra a homofobia. Usamos essa página para falar sobre 
a diversidade e sobre os homofóbicos que batem até nas pessoas 
que não são gays e lésbicas. Eu sou uma hétero aliada e justamente 
por sofrer homofobia eu vim aqui pra Escola (LENE). 

  

Algo que era bastante evidente é que os LGBTTTeens se sentiam orgulhosos 

ao final de várias composições, mesmo quando compartilhada de maneira tímida, 

mas não forçada, pois a apresentação das páginas era uma atividade opcional e 

muitas delas não eram compartilhadas. Era como uma passagem para outro estado 

ou pelo menos a experiência de uma nova sensação. Como se eles e elas 

deixassem de serem crianças sem opinião e se tornassem pessoas capazes de 

realizar discursos e expor pensamentos.  

“É igual fazer um trabalho da escola, mas a gente pode realmente dizer 

alguma coisa, porque na escola a gente só diz o que o professor quer” (HOSANA). 

Era a passagem de “alunos em aprendizagem” para “educadores e 

comunicadores”, e muitos afirmavam constantemente essa opressão exercida pelos 

adultos que insistiam em tratá-los com pessoas sem nada a comunicar.  

Mas nem tudo o que foi produzido pôde ser publicado, pois existe um limite 

de impressão que dependia do orçamento feito pela E-JOVEM. Muitas dessas 

páginas foram feitas apenas para desabafar e os próprios autores pediam para não 
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serem publicadas. Algumas páginas foram guardadas, outras foram rasgadas por 

eles. 

Max, 14 anos, tinha uma relação ruim com a mãe e a avó materna e 

expressou isso durante a aula: 

 

Tudo o que eu falo está errado! Tudo eu não sei! Pra tudo eu sou 
novo demais. Eu não posso fazer nada, pois tudo o que eu faço está 
errado. Daí eu sou gay, e sou errado também porque eu sou gay, 
(MAX) 

 

Frequentemente rasgava suas páginas, nem chegava a mostrar para os 

outros alunos. Ele era o mais agitado do grupo, o que falava mais alto, mais dava 

risadas, mais bagunçava, mas ficava visivelmente desconfortável ao trocar suas 

páginas e sentimentos com o grupo.  

Antes de apresentar a página para a turma, ele pedia pra mostrar antes para 

o professor ou para o Deco, diretor do E-JOVEM. Acredito que ele tivesse medo de 

ser de alguma maneira avaliado negativamente pelo outros LGBTTTeens, seus 

pares. Suas páginas eram muito criativas, caprichadas e suas explicações bastante 

complexas. Ele trabalhava em alguma página, às vezes por mais de um dia, e 

depois rasgava, algumas vezes sem mostrar para os que sempre mostrava. Ele era 

o que mais perguntava sobre os limites da sua expressão – limites que todos já 

tinham percebido que não existiam durante as aulas. Mas a facilidade que ele tinha 

em dividir as páginas com o professor de fanzine não era a mesma que ele tinha ao 

dividir com o grupo.  Enquanto integrante da sociedade, e daquele grupo, ele era 

extrovertido e chamava atenção para si, mas sua individualidade era fechada em si 

mesma, silenciada por razões que não identifiquei. Conclui que ele estava tão 

acostumado a ter sua expressão reprimida, que ele sentia necessidade de alguém 

que o dirigisse e o deixasse seguro para se expressar.  

Hosana, 15 anos, era o oposto de Max e gostava de mostrar suas páginas. 

Ela era uma das alunas mais curiosas, estimulava debates de maneira muito 

carismática. 

“Ai, eu sou uma burra! Antes de entrar aqui, pra mim travesti só fazia 
prostituição, e gay queria ser mulher, mas não era nem travesti nem 
mulher, era só gay que poderia virar travesti algum dia. Vai ver eu 
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ainda não sei o que é gay e nem travesti, mas sei que não é o que eu 
achava que era”. (HOSANA) 

 

Aliás, esses estranhamentos como o de Hosana geravam debates e 

propostas de páginas. “Você é gay, mas não parece!” “Como você consegue ser tão 

delicada e tão lésbica?”, “Existe travesti virgem?!”, “Existe país com pena de morte 

para gays?!”,  

E o que dá um caráter sui generis ao “No Closet!” é justamente isso: ser uma 

produção gráfica feita por adolescentes LGBTTTs, que compartilham fragmentos de 

suas vidas, sentindo-se completos e acolhidos, se estranhando, se conhecendo, se 

reconhecendo, se mostrando para uma sociedade que, em outras proporções e de 

outras maneiras, os estranha, conhecendo-os e reconhecendo neles, mas que 

despreza e constrange alguns fragmentos de suas totalidades, como suas 

configurações sexuais, por exemplo. 

Esse constrangimento foi exemplificado por um comentário de Lene, sobre 

uma página de Vinicius/Saraivetty, em que há um homem de pé, com uma gota 

entre as pernas e uma poça d’água embaixo. Vários significados foram dados pelo 

grupo, entre eles, aquilo era água residual de um processo de limpeza do reto 

(conhecida entre os gays como “Chuca”), ou então queria dizer que mesmo sendo 

gay ele “faz xixi em pé e não sentado como as mulheres”, ou então era um “homem 

menstruando”. Lene comentou: 

Quando uma menina menstrua pela primeira vez, ela pode pedir 
ajuda para os pais. E os pais nos ensinam como fazer higiene, e 
quando crescemos temos um pouco de liberdade para conversar 
sobre sexo, principalmente de filha para mãe, de filho para pai, ou 
entre irmãos ou amigos do mesmo sexo. Mas com quem um menino 
gay pode conversar? Eu não consigo imaginar um pai falando sobre 
chuca com um filho. Até poucos dias atrás eu não falaria sobre chuca 
nem com vocês! E se muita gente já não vê liberdade para falar 
sobre virgindade com os pais, imagina falar sobre perder a 
virgindade com alguém do mesmo sexo?  (LENE) 

 

Esses questionamentos originaram outras composições, sobre virgindade, 

sobre falta de diálogo, sobre a figura dos pais, sobre saúde. E esse era um processo 

que não acabava, pois a cada página eram temas novos que brotavam ou 

ressurgiam com uma nova perspectiva. Era um ciclo: exposição e partilha do 
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trabalho, acolhimento, reconhecimento, estranhamento ou identificação com o 

trabalho pelos outros, criação de um novo trabalho motivado pelo trabalho exposto, 

exposição e partilha do novo trabalho. 

Quem participou e ouviu as explicações daqueles trabalhos, pelos próprios 

fanzineiros, obviamente foram interpelados de maneira mais densa do que alguém 

que apenas folheou, mesmo que atentamente, os fanzines. Tiveram contato com a 

justificativa da escolha dos elementos e recursos e, por vezes, influenciaram que a 

página se configurasse daquela maneira. Mesmo assim, algumas páginas chamam 

a atenção de qualquer pessoa, sem a necessidade de uma mediação, como por 

exemplo, no Fanzine 2, sobre “Infância e Diversidade Sexual”, em que o 

personagem da história em quadrinhos das páginas 4 e 5, um menino de 6 anos, é 

proibido de fazer um piquenique amoroso com o namoradinho e sente-se jogado 

para os jacarés pela professora. Ao final o personagem diz: “Na hora que a nossa 

felicidade está em jogo, não podemos brincar.” Essa frase, de uma composição feita 

por Vinícius/Saraivetty, mexeu com todos os alunos e eles concluíram que desde 

pequenos eles tinham que fingir estar felizes e brincar com o que não queriam, ou 

ser quem não queriam. Eles falavam dos papéis sexistas nas brincadeiras infantis. 

Foi nessa partilha que um dos alunos lembrou de Ludovic, personagem do filme 

“MaVie Em Rose”, que se veste de Branca de Neve durante uma peça da escolinha 

para realizar, mesmo que ilusoriamente, a vontade que tinha em ter um papel social 

feminino. E então resolveram fazer uma seleção de filmes que tratasse de 

sexualidade e infância.  A pesquisa por filmes e leitura de sinopses estimulou a 

discussão de novas pautas, como incesto, troca-troca, profissões estereótipos. 

Essas discussões sobre a divisão de papéis sexuais era constante e Hosana 

se maravilhava com o que chamava de “novas descobertas”. O que tanto fascinava 

Hosana eram os papéis sócios sexuais que eram esvaziados ou subvertidos pelos 

gays daquele grupo. Ela adorava ver alguns meninos se transformando em drags e 

dizia ter inveja da vida dos meninos gays, pois “podem se vestir de mulher, dar mais 

close que eu e ainda por cima fazer xixi em pé em qualquer murinho!”. Essas 

observações de Hosana foram condensadas diversas vezes, como nas páginas 6 e 

7 do Fanzine 2, em que ela propõe jogos e uma escola sem divisões de gêneros 
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sexuais, com pessoas diferentes fazendo as mesmas atividades juntos, sem 

imposições ou divisões.  

A página 10 da mesma edição também foi feita por Hosana. Em mais um de 

seus estranhamentos, Hosana dizia que ao passo que os meninos têm mais 

liberdade para correr, se sujar, falar palavrões, se rebelar, serem violentos, eles 

também estão presos, pois não podem brincar com coisas mais delicadas, como 

bonecas, mesmo que seja a boneca da She-ra ou algo que remeta a um universo 

truculento. Apontar essas oposições era constante para Hosana e na sua visão as 

divisões de gênero sexuais nas interações infantis eram banais e naturais, pois 

desde pequena ela teve contato com a frase “isso é de menino, isso é de menina”. 

Mas foi fazendo essa página que ela, junto com o grupo, foi significando os 

elementos até então banais: A bola era chutada, era mandada pra longe, era alvo de 

um movimento violento, furioso; em oposição às bonecas que eram carregadas 

próximas ao peito; Os meninos podem usar máscaras, se sujar mais, ficarem feios, 

gritarem, terem brincadeiras até mesmo escatológicas e assustadoras, em oposição 

às meninas que brincam de se maquiar, fazer tranças, e aprendem a cultuar a 

beleza delas.  

Na página 12, a frase “Ser livre para ser criança” é completada por “não tem 

price (preço)”, e desmentida pela frase “Mas tem máfia”. No caso, a máfia adulta 

sexista, que proíbe um menino de brincar com uma boneca do mesmo jeito que uma 

menina.  

É uma liberdade, mas não é, porque um menino pode brincar de 
boneca se fingir que está salvando a she-ra, ou fazer lutinha com ela, 
mas ele não pode brincar com uma Barbie que não está sendo salva 
ou que não está lutando (HOSANA) 

 

Fazendo uma comparação superficial com o texto “O Arco e o Cesto”10, 

onde a boneca é o cesto, a bola é o arco, os homens caçam e chutam, as mulheres 

carregam e cuidam. Antes de nascer o menino ou menina já recebe o nome 

masculino ou feminino, os pais traçam planos de vida de acordo com o gênero 

sexual, são dadas várias insígnias de acordo com o gênero sexual. E se 

desenvolvem até a fase adulta nessa divisão de papéis.  

                                                 
10 “A sociedade contra o Estado de 1986, do autor Pierre Clastres. 
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A bola que o menino chutava, as guerrinhas que ele fazia, transformam -se 

na rivalidade contra outros meninos e no perfume masculino para conquistar a 

primeira namorada, e como diz o texto, “alguns anos mais tarde, oferecem-lhe um 

arco muito maior, flechas já eficazes, e os pássaros que ele traz para sua mãe são a 

prova de que ele é um rapaz sério e a promessa de que será um bom caçador.” 

Depois vêm as figuras modernas do primeiro emprego, primeiro bebida alcoólica, 

primeira balada, primeira vez a dirigir um carro de verdade, primeira relação sexual, 

que tornam o rapaz um “verdadeiro caçador, um kybuchuété11”. Essas expectativas 

depositadas nos filhos era algo que mexia com os LGBTTTeens. Muitos deles 

diziam não ter medo dos pais ao assumir a homossexualidade, mas alegavam que 

ficavam com receio de desapontá-los.  

E esses debates quase sempre eram levantados pela Hosana e pela Dani, 

héterosexuais vaidosas e delicadas, as bonequinhas da Escola. Os gays gostavam 

muito de ouvi-las, e acredito que a heterossexualidade delas é que tenha garantido o 

interesse deles, pois eles já haviam banalizado essa discussão das insígnias 

sexuais. Já tinham aprendido a lidar com isso. Uma conversa entre eles, meninos 

gays, que haviam passado pelos mesmos constrangimentos, era diferente quando 

defendido por uma menina, hétero, com uma família sem preconceitos explícitos, 

pois o pai de Hosana deixava a filha na porta da Escola. 

 

Esse tabu sobre o contato físico com as insígnias mais evidentes do 
sexo oposto permite evitar assim toda transgressão da ordem sócio-
sexual que regulamenta a vida do grupo. Ele é escrupulosamente 
respeitado e nunca se assiste à estranha conjunção de uma mulher e 
um arco nem àquela, mais que ridícula, de um caçador e um cesto 
(O Arco e o Cesto, CLASTRES, Pierre, 1986, p.75). 

 

Acontecendo essa conjunção, o “Pané” ou “azar na caça” é atraído. Essa 

“maldição” é vista por muitos pais ao verem o filho se interessando por atividades 

classificadas femininas, ou o contrário. Os pais temem a homossexualidade no filho, 

entre muitos motivos, pois eles temem que o filho e a família deixem de ser vistos 

como célula da comunidade a que pertence. A homossexualidade ainda é 

                                                 
11 Termo utilizado por Pierre Clastres no livro “ A sociedade contra o Estado”, 1986. 
Kybuchuété significa verdadeiro caçador, guerreiro. 
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considerada inútil para a reprodução, portanto, a união homossexual não gera uma 

nova família, não gera novos consumidores, não gera padrões de caça, coleta e 

nem troca de bens. Ainda é forte o argumento de que um filho homossexual destrói 

a estrutura social e danifica a economia.O casamento e a família legitimam o estado 

da estrutura e um filho gay não garantiria a solidez dessa estrutura, por isso é 

indesejável. 

Muitos adolescentes acreditam nisso e isso dá inspiração de sobra para a 

composição de suas páginas. Alguns têm medo da estrutura social, como ficou 

evidente no Fanzine 3 sobre Segurança e Saúde Pública;outros se sentem fora da 

estrutura, como nas páginas 8 e 9 do Fanzine 2 no qual a realidade é como se fosse 

a tela de uma TV e com a frase “Eu de fora” frisando essa posição; alguns se 

sentem vazios e invisíveis diante da estrutura, como a capa do Fanzine 2 em que 

um boneco assexual é bombardeado por vários elementos: 

 

“O boneco unissex no caos da capa é como as crianças, que são 
bonecos neutros que os pais usam pra brincar, mas brincam errado, 
porque os pais deles também brincaram errado”. 
(Vinicius/Saraivetty). 

 

Essas divisões de papéis foram trabalhadas em diversos temas, como sobre 

o Alistamento Militar Obrigatório, a presença de mulheres e homens homossexuais 

na Segurança Pública, como se estes não tivessem habilidade para lidar com essa 

atividade. E, até entre os LGBTTTeens, é comum imaginar que uma mulher ou gay 

teriam funções menos arriscadas nas Forças Armadas, o que me lembrou o trecho 

em que se diz que um Guaiaqui que atraíra o Pané e não podia mais usar o arco, 

podia capturar tatus e quatis com as mãos, tipo de caça que está longe de 

apresentar a mesma dignidade que a caça com arco. Um gay ou mulher num posto 

alto de comando militar, ou um homem heterossexual que não demonstra interesse 

na segurança e disciplina da sociedade, introduzem um fator de desordem que, de 

tão indesejável, provocam em alguns a homofobia e o machismo que se manifestam 

por meio de piadas, violência verbal e física; e, no caso destes LGBTTTeens, 

provocam as tensões, angústias e anseios que se manifestam por meio das 

composições das páginas. 
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Acredito que compor páginas de um fanzine, que muitas vezes fazem 

sentido apenas para o próprio fanzineiro, assim como o canto dos caçadores 

Guaiaqui, manifestam a função aberta de comunicação e também funcionam como 

constituição de um Ego. Como a intenção da Escola Jovem LGBTTT é a divulgação 

de produções culturais, escolheram publicar páginas que além de mostrar temas 

frequentes sobre diversidade sexual, também mostrassem um pouco desses 

adolescentes. Algumas páginas eram tão carregadas de emoções pessoais que se 

tornaram abstratas e, por não atingir o receptor, não foram impressas. Mas podem 

ser vistas na sede da Escola. Algumas páginas não foram publicadas a fim de 

manter o caráter social do Ponto de Cultura e de divulgar material que objetivasse a 

militância LGBTTT e a visibilização de assuntos pouco discutidos fora dos grupos de 

homossexuais. 

Participar daqueles encontros causou um impacto muito grande em mim e 

nos alunos. Eu tinha meus círculos sociais, eles tinham os deles, mas quando eles 

começavam a justificar suas composições, era praticamente uma purificação. Como, 

por exemplo, o pedido de Max de colocar uma abóbora em uma das páginas. Sua 

explicação:  

“Eu não era uma criança, eu era uma abóbora querendo ser princesa. Eu era 

um gato feio, mas posso virar uma gata linda num estalar de dedos”.  

E esse pacote de “Luftal MAX”?  

“Porque meu nome é Max e estou pronto pra explodir”.  

Atualmente, os fanzines “No Closet!” são trocados com outros grupos de 

fanzineiros ou em eventos sobre diversidade sexual, e é sempre recebido com muita 

curiosidade e admiração. Mas as páginas impressas dessas revistinhas artesanais 

não carregam nem metade das histórias, angústias e alegrias que foram o 

combustível para a criação. Foi inevitável não fazer um paralelo com o artigo 

“Palavra (en)cantada, palavra encorpada” (Morelli, 2010), sobre “o tipo de interação 

social sui generis que torna possível a criação.” Ao final de vários encontros (cinco 

que participei) senti um nó na garganta ao perceber que muitos daqueles alunos, 

outrora tão expressivos, alegres e sentindo-se seres integrais e integrados, 

retornariam para suas casas onde teriam que se adequar a uma estrutura, seguir 
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regras, obedecer a sexismos, viver um fragmento desagradável da vida e voltar para 

dentro dos armários, calados, para no próximo final de semana saírem do armário 

no “No Closet!”. 
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5 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa se justifica, em si, pelo caráter inovador da própria escola e 

das políticas públicas empregadas pelo Governo Federal. Sendo um tema atual, 

baseado no programa Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e 

Promoção da Cidadania LGBTTT, no qual o programa sugere a inclusão da 

diferença. Esta, a nosso ver, está fazendo uma “travessia” para um novo paradigma 

de escola (ambiente escolar, cotidiano, gestão, entre outros) com um investimento 

diferenciado na aprendizagem, a ser verificado. 

Sendo assim, essa reprodução de conteúdos estabelecidos que rejeita as 

análises e interferências dos estudantes continua a retroalimentar o sistema gerador 

de sujeitos incapazes de refletirem sobre as implicações que o sistema neoliberal 

causa, levando-os a submissão daqueles detentores do poder. Logo, o educador 

precisa ter em mente que é preciso repensar a educação enquanto inserida no 

processo de transformação do saber, diante, primeiramente, da própria concepção 

do indivíduo, enquanto sujeito dotado de direitos e garantias inerentes à condição 

humana, independentemente de sua sexualidade, modo, raça ou qualquer outra 

forma de discriminação. 

Nesse momento, surge a justificativa da presente pesquisa, pelo interesse 

de compreender teoricamente a metodologia de ensino utilizada pela Escola E- 

Jovem, considerando o papel desta enquanto veículo de transformação, em um 

contexto que vislumbra a diversidade e inclusão social. Ainda, segundo Freire: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como “seres vazios” a quem o mundo 
“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens 
como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, 
mas a da problematização dos homens em suas relações com o 
mundo. (FREIRE, 1975, p. 77). 

 

Sendo assim, considerando os preceitos fundamentais, ancorado em um 

estado de direito democrático, é preciso propor a escola E-JOVEM como um produto 
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científico-acadêmico e veículo de transformação, posto que a homofobia é um 

problema atualmente onipresente, que precisa ser sanado, enquanto que a 

população homossexual do país precisa de educação que garanta a sua dignidade e 

o seu direito subjetivo de pensar de modo a não reproduzir o sistema instaurado nos 

dias de hoje. 
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6 OBJETIVOS 

 

Os objetivos desse trabalho se dividem em objetivo geral e objetivos 

específicos, conforme listados abaixo. 

 

6.1 Objetivo geral 
 

Conhecer a realidade vivida pelos alunos e professores na escola E-JOVEM 

e as possíveis transformações vividas tanto no âmbito pessoal (aprendizagem, 

liberdade, entre outros) quanto no âmbito coletivo, relativo ao combate à homofobia. 

 

6.2 Objetivos específicos 
 

o Descrever a estrutura e o ambiente físico, social e educacional da Escola E- 

Jovem; 

o Compreender as subjetividades e as vivências dos alunos da Escola E- 

Jovem; 

o Levantar e analisar avanços e supostos impasses, de diversas ordens, 

vividos e assumidos pela experiência pedagógica, relacionando-os às 

políticas públicas que a originaram e seus objetivos; 

o Averiguar o quanto e de que forma a referida escola cumpre com o 

estabelecido pela política do MEC, especificamente do Governo Federal e 

das frentes da luta anti- homofóbicas da sociedade. 
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7 METODOLOGIA 

 

7.1 Abordagem Teórico-Metodológica 
 

Este trabalho insere-se em uma leitura interdisciplinar, coletando 

metodologias e teorias para dar conta do trabalho envolvido na produção e 

elaboração das políticas de combate à homofobia, como proposto pelo próprio MEC. 

Neste trabalho coube estudar um caso (E-JOVEM) e refletir sobre os avanços e 

dificuldades na implementação de políticas públicas de combate à homofobia. 

Os dados obtidos deram luz sobre os problemas essenciais da natureza e 

funcionamento da cultura e do comportamento social humano. 

 Em um trabalho do tipo etnográfico destacam-se: (a) o papel da teoria na 

construção das categorias; (b) a necessidade de se respeitar princípios da 

etnografia, como a relativização (centrar-se na perspectiva do outro) e o 

estranhamento (esforço deliberado de análise do familiar como se fosse estranho); 

(c) o desenvolvimento do trabalho de campo com apoio em observação planejada, e 

em instrumentos e registros bem elaborados. Aponta-se a importância de que o 

relatório apresente vinhetas descritivas, citações literais de falas e de documentos 

que comprovem as interpretações feitas e que sejam explicitadas as justificativas de 

escolhas teóricas e metodológicas do pesquisador em cada momento e para cada 

finalidade. Temos ressaltado ainda a necessidade de articulação entre o particular e 

o geral, entre o micro e o macrossocial (ANDRÉ, 1995)  

A presente dissertação impôs a metodologia qualitativa como concepção 

teórica de abordagem, na medida em que a entendemos como “aquela capaz de 

incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, 

às relações e às estruturas sociais” (Minayo, 1992, p.102). 

Nosso estudo desenvolveu-se junto ao grupo docente e discente da E-

JOVEM, situada na cidade de Campinas, interior de São Paulo.  

Portanto, nosso espaço de observação correspondeu, ao espaço escolar da 

E-JOVEM, que consta de trinta alunos matriculados em seus diversos cursos, e com 

cinco docentes. Desses trinta alunos, cinco foram selecionados para responderem 
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às entrevistas. Aqui nossa preocupação foi “menos com a generalização e mais com 

o aprofundamento e abrangência da compreensão”... Um critério, portanto não 

numérico.  A amostra ideal sendo “aquela capaz de refletir a totalidade nas suas 

múltiplas dimensões” (Minayo, 1992: 102). 

 

 

7.2 Participantes 
 

Participaram da pesquisa cinco alunos e professores da escola E-JOVEM, 

situada em Campinas, totalizando dez entrevistados. 

 

 

7.3 Estratégias de coleta de dados 
 

A coleta de dados aconteceu em duas etapas, descritas a seguir: 

 

A) Fase exploratória ou descritiva, realizada por meio de Observação 

Participante. Nesta fase o pesquisador realizou visitas à Escola E-JOVEM, com 

objetivo de observar o cotidiano vivido pelas pessoas neste local (ambiente escolar: 

direção, professores e alunos). Os dados obtidos pelas observações e conversas 

informais com os atores sociais foram registrados sistematicamente em diário de 

campo. 

A observação participante combina simultaneamente a análise documental, 

a entrevista de respondentes e informantes, a participação e observação direta e a 

introspecção. Consequentemente, é um tipo de estratégia que pressupõe um grande 

envolvimento do pesquisador na situação estudada. 

A observação também é considerada uma coleta de dados para conseguir 

informações sob determinados aspectos da realidade. Ela ajuda o pesquisador a 

“identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não 

têm consciência, mas que orientam seu comportamento” (LAKATOS, 1996:79). A 

observação também obriga o pesquisador a ter um contato mais direto com a 
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realidade. Essa técnica é denominada observação assistemática, por meio da qual o 

pesquisador procura recolher e registrar os fatos da realidade sem a utilização de 

meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento ou controle. Geralmente esse 

tipo de observação é empregado em estudos exploratórios sobre o campo a ser 

pesquisado. 

A observação participante se distingue da observação informal, ou melhor, 

da observação comum. Essa distinção ocorre na medida em que pressupõe a 

integração do investigador ao grupo investigado, ou seja, o pesquisador deixa de ser 

um observador externo dos acontecimentos e passa a fazer parte ativa deles, neste 

caso, na E-JOVEM. Esse tipo de coleta de dados muitas vezes leva o pesquisador a 

adotar temporariamente um estilo de vida que é próprio do grupo que está sendo 

pesquisado.  

B) Fase focalizada, realizada por meio de entrevistas individuais, 

semiestruturadas, com os alunos selecionados na etapa anterior. Alunos estes, 

selecionados por conta do tempo de participação na E-JOVEM, em sua maioria, 

presentes deste a abertura da mesma. As entrevistas foram feitas e transcritas na 

íntegra para posterior análise, onde se deu início nas perguntas realizadas aos 

entrevistados, onde há posições onde o mesmo se situa, diante do que vê e sente. 

Com relação à história de vida de cada entrevistado (HV), para as finalidades a que 

se propõe esta dissertação, abordarmos as entrevistas em profundidade na qual o 

pesquisador constantemente interage com o informante. Sua principal função é 

retratar as experiências vivenciadas pelos alunos e professores da E-JOVEM. 

Existem dois tipos de HV: a completa, que retrata todo o conjunto da experiência 

vivida e a tópica, que focaliza uma etapa ou um determinado setor da experiência 

em questão (MINAYO,1993).  

A HV tem como ponto principal permitir que o informante retome sua 

vivência de forma retrospectiva. Muitas vezes durante as entrevistas, aconteceram a 

liberação de pensamentos reprimidos que chegam ao entrevistador em tom de 

confidência. Esses relatos forneceram um material extremamente rico para análise. 

Neles se encontram o reflexo da dimensão coletiva a partir da visão individual.  
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7.4 Análise dos dados 
 

A análise dos dados, para Minayo (1992), tem três finalidades: estabelecer a 

compreensão dos dados coletados, confirmar ou não pressupostos de pesquisas 

e/ou responder questões formuladas e ampliar conhecimento sobre o assunto 

pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz parte. 

As transcrições literais das entrevistas passaram por uma análise de 

conteúdo tradicional, tendo-se interpretado os dados com a finalidade de confirmar 

ou rejeitar os pressupostos expostos no referencial teórico, além de preencher os 

objetivos propostos neste trabalho. 

 
 

7.5 Aspectos Éticos 
 

O Projeto desta pesquisa, por envolver seres humanos, foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário de Franca (COMEP/Uni-

FACEF), em conformidade com a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde. A aprovação foi obtida pelo Parecer Consubstanciado nº. 27.552 de 21 de 

maio de 2013 (Anexo I), credenciando o prosseguimento da pesquisa de campo. 

Além disso, todo o trabalho foi feito mediante consentimento dos 

pesquisados, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

cujo modelo consta do Anexo II. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com cinco alunos e cinco 

professores da E-JOVEM. 

Para isso, partiu-se de três eixos temáticos: antes da prisão, durante e 

prisão e depois da prisão. 

Os dados empíricos foram organizados em categorias, conforme o quadro a 

seguir: 

 

9.1 SOBRE SER GAY 9.1.1. Dificuldades em se aceitar 

9.1.2 Visão sobre a homossexualidade 

9.1.3 A não aceitação da família e da 
sociedade 

9.1.4 Vida Social 

9.1.5 Paternidade 

9.1.6 Motivo de ser homossexual 

 

9.2 RELAÇÕES FAMILIARES 9.2.1. Boa aceitação da família 

9.2.2 A não aceitação da família 

9.2.3 Mãe 

9.2.4 Pai 

 

 9.3 AGRESSÕES VIVIDAS 9.3.1 Não sofreu agressões pelo fato de 
ser homossexual 

9.3.2 Agressão sexual 

9.3.3 Na escola 

9.3.4 Em local público 

9.3.5 No trabalho 

 

9.4 E-JOVEM 9.4.1 Abertura da E-JOVEM 

9.4.2 Função institucional 

9.4.3 Proposta de trabalho 
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9.4.4 Método utilizado

9.4.5 Função do diretor 

9.4.6 Modo de avaliação institucional 

9.4.7 Resultado obtidos pela E-JOVEM 

9.4.8 Oferecimento de um espaço sócio – 
afetivo 

9.4.9 Visão sobre a E-JOVEM 

9.4.10 Críticas a E-JOVEM 

9.4.11 Por escolas inclusivas não 
somente ao público LGBTTT 

 

9.5 HOMOFOBIA 9.5.1 Representações sobre a homofobia

9.5.2 Preparação para a luta contra a 
homofobia 

 

Quadro 1 - Apresentação de eixos temáticos e categorias. 

 

 

8.1 Caracterização dos Entrevistados 
 

 

8.1.1 Discentes 
 

PARTICIPANTES IDADE ESCOLARIDADE/TEMPO NA 

E-JOVEM 

A.R. 16 anos Ensino Médio Incompleto 

– Cursando – 6 meses na E-

JOVEM 

L.V. 17 anos Ensino Médio Completo 

1 ano na E-JOVEM 

D.S. 17 anos Ensino Médio Completo 

8 meses na E-JOVEM 
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Will Vulgo 21 anos Ensino Médio Completo 

7 meses na E-JOVEM 

E.F. 17 anos Ensino Médio – Completo 

1 ano e meio na E-

JOVEM 

Quadro 2 - Grupo de discentes entrevistados. 

 

 

8.1.2 Docentes 
 

PARTICIPANTES IDADE ESCOLARIDADE FUNÇÃO E TEMPO 

NA E-JOVEM 

D.C 38 anos Graduado e 

Mestre Unicamp 

Diretor da E-

JOVEM – Professor 

de Expressão 

Cênica 

C.M / L.B 36 anos Graduada – 

Educador Social 

Fundadora e 

Professora 

Expressão Artística-

Drag Queen 

B.A.S.Q. 28 anos Graduado em 

Comunicação / Pós 

Graduado - Unicamp

Professor de 

Fanzine – Expressão 

Multimídia 

L.R. 25 anos 

 

Graduanda 

em Ciências Sociais 

Professora de 

Sociologia da 

Homossexualidade 

 

F.S. 27 anos Graduado em 

Comunicação – Pós 

Graduado 

Professor de 

WebTv 

Quadro 3 - Grupo de docentes entrevistados. 
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9 Categorias relativas as entrevistas individuais 

 

 

9.1 Sobre ser Gay 
 

9.1.1 Dificuldades em se aceitar 
 

Três entrevistados falaram da dificuldade em se aceitar como homossexual, 

um deles destacando o aspecto do cuidado para não parecer gay, e os outros dois 

relataram a luta e o desejo de, se possível, não serem homossexuais, destacando o 

quanto o mundo social ao redor os rejeita. Seus relatos podem ser observados a 

seguir: 

D.S. (Discente) (...) Sempre fui tímido, nunca fui de falar em público e tudo 

mais. Sou um gay mais fechado, não costumo ficar falando fino, nem tiro a 

sobrancelha, nada que me marque como gay. (...) 

B.A.S.Q. (Docente) Tenho consciência de que sou gay desde muito 

pequeno, por volta dos cinco anos, e ficava assustado quando eu via o ódio que as 

pessoas tinham de gays e a quantidade de piadas que existiam. Eu ficava me 

perguntando: “será que eles vão me odiar tanto assim quando descobrirem que sou 

gay?” E isso era uma tortura. 

A.R. (Discente) (...) Se fosse para escolher, ia pedir para Deus me fazer 

"normal", para dar netos para meus pais, para não ser julgado diariamente. (...)Sabe, 

rezo para Deus me tirar isso, todos os dias, rezo mesmo, peço para ele tirar esses 

pensamentos, vontades e tudo. Vou para a igreja e fico lá pensando e pensando, 

queria é mais que o mundo me visse como um cara legal, um menino do bem. 

Tal como relata BASQ, questionar sobre sentir atração por pessoas do 

mesmo sexo é algo inevitável para um homossexual no decorrer do seu 

desenvolvimento, às vezes desde muito cedo. É comum aparecerem pensamentos e 

tentativas de mudança, que podem ser dolorosos e marcantes. É difícil conseguir 

que o grupo social e familiar de um homossexual tenha o entendimento de vê-lo 

como “diferente” e não “anormal”, pois os julgamentos estão ligados a quadros de 
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referência hegemônicos presentes na sociedade. No entanto, por mais que se 

busque mudar, a homossexualidade é simplesmente uma parte de seu ser, sendo a 

pressão externa e interna pela mudança, uma violência gerada pela dificuldade de 

não pertencer ao formato humano “adequado”, e de tornar-se um fator perturbador 

no próprio ambiente. Em muitos casos, acontecem tentativas sociais maciças de 

mudar sua orientação sexual, na família, na escola, nas igrejas. Às vezes 

acontecem, namoros e casamentos forjados em prol do que os outros possam falar. 

Um (a) gay pode ser  censurado (a) quando deixa aflorar seus sentimentos, sendo 

esmagado diariamente por sua consciência, sentindo que não pode ser quem é, 

tendo que usar máscaras... As máscaras escondem medos, angustias, paranóias, 

pois quando se sufoca um sentimento, temos sensação de opressão e infelicidade. 

Observa-se nos relatos de A.R. que o que a família vai dizer sobre o se 

assumir tem um peso muito grande. Observa-se um medo de ser deixado à margem, 

desvinculado de pessoas importantes do seu convívio. B.A.S.Q. em sua fala destaca 

ainda o ódio que percebia no meio social quanto aos homossexuais, revelando a 

dificuldade de se perceber objeto de tal ódio, somente por conta da sua inclinação 

sexual.  

Diante disso, fica clara a construção dessa dificuldade em se aceitar como 

homossexual, revelada por três participantes da pesquisa. 

A sexualidade, ao longo da história da humanidade (e até os dias de hoje) 

vem sendo interpretada e transmitida pelas igrejas, escolas e pela sociedade, na 

maioria das vezes, ainda de maneira reducionista e repressiva, em muitos casos 

levada à população como um modelador de vidas, posicionando “verdades” e dando 

formas a imaginação diante do que é certo ou errado. Tendo a noção e a percepção 

de sua sexualidade, formula-se a “identidade de gênero”, que se dá independente do 

sexo, onde um ser humano pode ter a identidade de gênero de mulher, de homem 

ou ainda outras identidades de gênero possíveis, lembrando que a identidade de 

gênero é uma construção social, e não um signo físico ou biológico como nos aponta 

Bonfim (2010, p. 174):  

Identidade de gênero refere-se à forma como alguém se identifica, se 
apresenta, para si próprio e aos que o rodeiam, bem como, 
relaciona-se à percepção de si como ser “masculino” ou “feminino”, 
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ou ambos, independe do sexo biológico ou de sua orientação sexual, 
ou seja, da sua maneira subjetiva de ser masculino ou feminino, de 
acordo com comportamento ou papéis socialmente estabelecidos.  

 

Mas a sexualidade é muito mais do que meramente um ato sexual, ela é 

mais abrangente, como nos aponta Nunes e Silva (2006, p. 73):  

 

[...] a sexualidade é uma marca única do homem, uma característica 
somente desenvolvida e presente na condição cultural e histórica [...], 
A sexualidade transcende a consideração meramente biológica, 
centrada na reprodução das capacidades instintivas [...]. A 
sexualidade é a própria vivência e significação do sexo, para além do 
determinismo naturalista, isto é, carrega dentro de si a 
intencionalidade e a escolha, que a tornam uma dimensão humana, 
dialógica, cultural [...] 

 

Já Bonfim (2010, p. 149) aponta que “a sexualidade refere-se ao que se 

existe de mais íntimo em nosso ser, é o que nos caracteriza humanamente [...]”. Isso 

significa que a sexualidade não se reduz ao conceito de sexo, pois o mesmo é 

marca biológica e a sexualidade, marca humana. Ou seja, só o ser humano pode 

viver e possuir uma sexualidade e quando a reduzimos somente ao ato sexual, a 

animalizam, como aponta Bonfim (2010).  

É necessário frisar também, que a sexualidade é um fator historicamente 

construído pela humanidade, como salienta Foucault (1982, p. 12):  

A sexualidade é um “dispositivo histórico”, visto que, é uma invenção social, 

uma vez que se constitui, historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre sexo: 

discursos que regulam, que normatizam, que instauram saberes, que produzem 

“verdades”. Sua definição e dispositivo sugere a direção e abrangência de nosso 

olhar.  

Na resposta de A.R. sobre a auto percepção como “gay”, nota-se que se 

existisse a escolha de ser ou não homossexual, a heterossexualidade seria a opção 

desejada, pois estando em uma sociedade que ainda vê a homossexualidade, em 

muitos casos, como doença ou falta religiosa, é natural o desejo de estar em um 

grupo visto como “normal”. Em uma sociedade onde impera o preconceito e as 
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divisões sociais, raciais e de gênero, a noção predominante sobre sexualidade é a 

da heteronormatividade, ou seja, só é considerada aceitável a relação sexual entre 

um homem e uma mulher, sendo a procriação da espécie seu único sentido. 

O comportamento sexual fora do padrão heteronormatizado, há pelo menos 

20 a 30 anos atrás era visto como desviado e anormal aos padrões sociais vigentes. 

No entanto, o que não era analisado é que as pessoas buscam sua identidade de 

acordo com a cultura e valores que ela se atribui ao longo do seu processo de 

formação e aquisição de conhecimento. 

Até o início da década de 1990, a condução para uma identidade sexual que 

não era heterossexual era denominada opção sexual. Entretanto, optar por uma 

identidade sexual se mostra racional, pois subentende-se que e pessoa pensou e 

escolheu uma sexualidade que a sociedade discrimina. Todavia estudos posteriores 

puderam observar que uma pessoa não escolhe ser heterossexual ou homossexual. 

Sua sexualidade é orientada de acordo com as informações, atrações e sentimentos 

que a essência humana mostra à mesma. Então podemos afirmar que o interior 

humano conduz o próprio ser a uma orientação seja heterossexual ou homossexual. 

 

(...) o termo utilizado pelo movimento em defesa da diversidade 
sexual era opção sexual. Atualmente, o movimento LGBTTT12 não 
considera esta terminologia adequada por compreender que não se 
trata de “opção”, tendo em vista que a opção pressupõe uma 
racionalidade antecipada, que a vivência dos desejos afetivo-sexuais 
não acatam, pois as práticas afetivo-sexuais se encontram no plano 
do sentir. Com base nesse entendimento (...) considerando que 
orientamos nosso desejo a partir do que sentimos e a expressão 
deste desejo pode se dar através da vivência da homossexualidade, 
da heterossexualidade ou da bissexualidade (CRESS-RJ, 2006, p. 
08). 

 

A não aceitação da homossexualidade pode nos ressaltar sobre a 

homofobia. Em sentido amplo, à homofobia atinge gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais e por incrível que se pareça, os heterossexuais (considerados 

agressores) também são alvos deste tipo de discriminação, como pontua Costa 

                                                 
12Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros. 
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(2012, p. 86) “Se um menino não gostar de jogar futebol ou não adotar algum 

comportamento esperado [de alguém do sexo masculino], vai ser chamado de 

“bicha” pelos colegas mesmo que seja heterossexual”. Isso ocorre também com as 

meninas, que preferem jogar futebol ao invés de brincar com boneca.  

A diversidade sexual humana está compreendida em um momento histórico 

contemporâneo marcado por interpelações da sociedade civil organizada em 

manifestar-se mediante movimentos sociais e desenvolvimento de trabalhos 

voltados ao campo do combate a todos os tipos de preconceito e de atendimento ao 

cidadão discriminado. Ela também se insere em uma conjuntura complexa de 

valores, culturas, leis e concepções críticas científicas ou do senso comum. Esse 

crescimento nas discussões frente à diversidade sexual e a maior visibilidade destes 

frente à sociedade, que ainda se mostra conservadora e muitas vezes ignorantes 

relaciona-se às transformações sociais, influenciadas pelo sistema capitalista 

atraente aos olhos dos que criam modelos de comportamento e de entretenimento a 

todas as classes e gêneros e pela globalização das relações sociais entre as 

nações, pois países mais desenvolvidos possuem uma visão ampliada e 

modernizada da multiplicidade de gêneros e das redes de atendimento comercial, 

assistencial e de saúde que a ela são oferecidas, influenciando assim os países em 

desenvolvimento. Porém, mesmo com esse desenvolvimento, observa-se no Brasil o 

esconder das sexualidades não padronizadas. 

Dessa forma, “estar no armário” (termo utilizado para pessoas não 

assumidas) é um espaço de gerenciamento de estigmas, de um segredo, de uma 

informação que tem um peso social muito forte. Aceitar-se, no caso, parece ser o 

resultado do enfrentamento de um momento de tensão, quase como um ritual de 

passagem.  

Reflete-se, assim, que desenvolver novas capacidades de auto aceitação, o 

que muitas vezes é difícil para um homossexual, é fundamental para que haja 

qualidade de vida. Porém é impossível sem que aconteçam mudanças na forma de 

conceber a vida, sem que haja uma desalienação, um confronto com as normas e 

padrões dominantes. Até mesmo dentro do âmbito homossexual, o afeminado pode 

ser deixado de lado ou rechaçado, como afirma o entrevistado D.S e, o fato de ter 
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trejeitos masculinizados, no caso de homossexuais masculinos, garante muitas 

vezes crédito na busca de novas amizades, empregos, entre outros.  

 

 

9.1.2 Visão social sobre a homossexualidade 
 

Dois entrevistados relataram como a homossexualidade é vista na 

sociedade. Um deles aborda o estigma da homossexualidade e o HIV/AIDS. O outro 

aborda a visão de pecado que algumas religiões impõem diante dos gays. 

D.S (Discente) (...) Paro pra pensar toda hora, povo acha que só GAY pode 

ter AIDS, parece que sou um objeto de doenças - CUIDADO, NÃO ME TOQUE! - 

risadas. 

A.R. (Discente) Fiz parte de uma igreja que via a homossexualidade como 

algo do Diabo. Muitas vezes saia de lá tonto, de tanto que era jogado para um lado e 

para outro, aquilo me feria. Deus tinha que me amar como sou poxa! Não gosto de 

mulher, mas, sou seu filho também, penso dessa forma! (...) 

D.S em sua fala nos mostra sobre o que o mesmo vivencia na questão de 

ser homossexual e de conviver com o estigma e, por ter essa orientação sexual ser 

taxado como portador do vírus HIV/AIDS. O advento da AIDS nos anos 80 serviu de 

motivo para o recrudescimento de preconceitos contra os homossexuais, e a própria 

homossexualidade masculina se transformou num sinônimo de AIDS. No início, a 

associação chegou a tal ponto que a doença, recém-descoberta, chegou a ser 

chamada de GRID (Gay Related Immunedeficiency) nos meios científicos e de 

câncer gay, peste gay ou peste rosa pela imprensa e pela opinião pública. 

O impacto da AIDS sobre homossexuais chegou a assumir dimensões 

catastróficas nos países ocidentais, já que estão entre os mais atingidos. Por outro 

lado, os homossexuais, sejam através de lideranças ou organizações gays, estão 

entre aqueles que, ainda nos anos 80. Viver com uma doença séria, estigmatizada e 

potencialmente fatal pode ser extremamente estressante e difícil. Embora alguém 

com HIV/AIDS possa manter-se saudável por muitos anos, existe um medo enorme, 

e mal entendido por parte da sociedade ou até mesmo pelas pessoas que contraem 
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o vírus. Essas pessoas,podem se deparar com a hostilidade ou rejeição mesmo 

daqueles mais próximos como amigos e família. Elas podem perder seus trabalhos, 

suas casas ou relações importantes como resultado de atitude negativa com relação 

a esta doença. E neste caso, levando o peso do duplo preconceito: portador do vírus 

e por ser homossexual. 

 

O preconceito sexual que advém da associação da doença aos 
homoeroticamente inclinados contém significados históricos criados 
pela linguagem, que passam por diversas conotações. Podemos 
visualizá-las no discurso médico como anomalia; no psiquiátrico 
como neurose; no psicanalítico como perversão; no senso comum 
como indecência. “Esses discursos incidem na moral desses sujeitos 
e refletem na maneira como lidam com o contágio da AIDS. (COSTA, 
2002)”. 

 

O estigma e a discriminação são processos de desvalorização dos sujeitos, 

que produzem iniqüidades sociais e reforçam aquelas já existentes. Viver livre do 

estigma e de qualquer tipo de discriminação é um direito humano básico e que deve 

ser respeitado. Ser portador do HIV/AIDS não pode e não deve ser motivo para 

desrespeitar esse direito, seja ele heterossexual, homossexual, bissexual, travesti, 

etc, pois a garantia de direitos é estabelecida a todos e não somente a um grupo 

específico. 

Abordando sobre o entrevistado A.R., somos levados a reflexão sobre a 

questão de Deus e da homossexualidade. Culpar-se diante de se ter nascido 

“diferente” dos demais é corriqueiro para o público LGBTTT, pois ao ver-se fora dos 

padrões já estabelecidos pela sociedade, o questionamento pode ser muitas vezes 

um motivo de fuga ou esconderijo social. Em primeiro lugar precisamos entender 

que a sexualidade não é uma questão simplesmente de “querer”, ou seja,  inerente a 

sua vontade, assim como ninguém escolhe quem são seus pais biológicos, ou sua 

altura, o tom da sua pele, ou a cor dos seus olhos, ninguém escolhe ou “opta” pela 

sua condição sexual. O indivíduo tem esta característica intrínseca, faz parte da sua 

natureza, simplesmente nasceu assim, do contrário, quem é que “optaria” por passar 

por tanto preconceito, marginalização, exclusão social e familiar, bulling, violência, 

incompreensão, intolerância religiosa e tantos outros sofrimentos. 
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9.1.3 A não aceitação da família e da sociedade 
 

Quatro entrevistados abordam sobre a não aceitação de suas orientações 

sexuais perante suas famílias e pela sociedade que o cercam. Um deles relata 

momentos de humilhação e desprezo, por ser visto como diferente dos outros. Outro 

entrevistado relata sobre a preocupação de seus pais diante de doenças 

sexualmente transmissíveis no momento em que o mesmo se encontrava 

namorando, deixando claro ainda a estigmatização da AIDS diante do público 

LGBTTT. Em outro caso, de tanto ser rechaçado diante da sociedade, o entrevistado 

se diz não mais ligar para o que os outros falam sobre sua vida. 

WILL VULGO (Discente) (...) Foi muito complicado meu processo de 

aceitação por minha família, tive que dar passos de formada e sempre ter comigo: 

um dia eles vão entender e se não entenderem, ai seguirei meu caminho, mas antes 

disso plantarei todas as minhas sementes: a pessoa que sou, meu caráter, minha 

honestidade e principalmente sagrar o ser que eu sou. Cada historia tem o seu 

tempo, a minha levou cerca de ... bom, dos meus 16 aos 20 mais ou menos, alias 

hoje com 21 minha luta ainda continua. 

L.V.  (Discente) (...)fora, somos humilhados. Penso que seria diferente se o 

mundo fosse também diferente, pois não quero ser visto como um gay, e sim, como 

um rapaz normal. 

D.S.: (Discente) Quando eu namorava, meu ex ia na minha casa, ficava 

comigo no quarto (meus pais não gostavam de olhar, mas diziam sempre - Se 

cuidem! - pensando em camisinha). 

E.F.: (Discente) (...) Hoje em dia, quem sabe sobre aceita, mas não faço 

muita questão que eles saibam de muita coisa de minha vida. 

Analisando a fala de Will Vulgo é possível destacar a importância que o 

homem contemporâneo atribui à construção de caráter, de uma identidade própria, 

carreira profissional e de questões que permitirá a este uma vivência harmônica em 

sociedade. As pessoas, historicamente, associam a formação pessoal ao contexto 

de sociabilidade, preocupando-se com a velha questão: O que será que as pessoas 

pensam sobre mim? 
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Quanto à aceitação pela família, cabe destacar a importância que a pessoa 

que assumirá uma identidade não heteronormativa em compreender questões 

socioculturais que contemplam o raciocínio, a personalidade, os costumes e os 

hábitos de suas famílias. 

Porchat (2008) afirma a dificuldade de assumir uma identidade e assim, 

apresentá-la ao meio sociofamiliar quando esta apresenta aspectos de rejeição. O 

autor revela que este conflito social em assumir uma sexualidade em um contexto 

conservador acarreta no indivíduo fragilidades emocionais que podem levar à prática 

de atos contra a própria vida ou mesmo o adoecimento mental. Ele aponta o 

sofrimento vivenciado em “ter de ser de um sexo definido” (PORCHAT, 2008, p. 48) 

ou mesmo de sofrer a imposição de uma linguagem sexual heteronormativa (Butler, 

2003) 

O pensamento social conservador ainda é tão forte, que a 

homossexualidade, transexualidade ou a travestilidade ainda sofrem com a visão da 

anormalidade, e o mais preocupante é que pessoas que expressam estas 

sexualidades tão rotuladas e estereotipadas também se consideram anormais, como 

revela o entrevistado L. V. Sua angustia e percepção de si remete para as 

implicações que a visão conservadora transmite à sociedade e seus rebatimentos 

frente ao público LGBTTT, que para alguns, vivem uma anormalidade. 

Segundo Silva (2009), são várias as agressões que vulnerabilizam 

socialmente e psicologicamente os LGBTTT’s, como a violência e/ou discriminação 

são relacionados à motivação individual, mídia, sistema educacional, discriminação 

familiar e doméstica, discriminação no trabalho, saúde, segurança, legislação e 

sistema judiciário, organização popular e religião. 

Assim, o pensamento conservador observa a sexualidade não 

heteronormativa como “uma afronta à moral e aos bons costumes, a 

homossexualidade permanece como alvo da rejeição social, sendo rotulada como 

anormalidade, gerando um sistema de exclusão impulsionado pelo preconceito” 

(SANTOS, 2007, p. 01). 

Por outro lado, há aqueles que vivem em um contexto familiar mais 

esclarecido, com uma mentalidade expandida frente às diversidades do mundo 
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moderno. D. S. deixa claro que sua família, mesmo sentindo uma contrariedade 

frente à sua relação homoafetiva, não impedia que esta fosse vivenciada. 

Atualmente, pensa-se que o papel das tecnologias de comunicação e informação e 

principalmente o papel da educação como protagonista da educação sexual é muito 

importante no sentido de esclarecer questões de ordem relacionadas à dimensão da 

sexualidade humana, que transcende o fator biológico para o campo sociocultural, 

socioafetivo, cognitivo e histórico. 

Mott (2002) analisa a sexualidade humana “como uma construção social e 

uma expressão cultural” (p. 09), devendo ser trabalhada com as famílias e jovens, 

sejam crianças e adolescentes, no sentido de trabalhar a educação enquanto 

respeito, tolerância, formas de lidar com familiares que vivem as múltiplas 

sexualidades, cuidados com a saúde, rompendo estigmas e preconceitos que 

acentuam a violência urbana frente os LGBTTT’s. 

 

 

9.1.4 Vida Social 
 

Um entrevistado relata sobre seu ciclo de amizades e sobre os locais onde 

frequenta, mostrando também sobre a falta de confiabilidade de seus pais diante de 

suas ações. 

 

E.F.: (Discente) Vou para a casa de meus amigos, para as baladas (fervos), 

bebo (muitas vezes até cair - risadas) e também beijo (quando dá - risadas). Como 

meus pais me acham ainda "criança", só consigo sair quando combino horários para 

voltar (um saco), mas isso já é alguma coisa. 

 

Geralmente o círculo social dos homossexuais contemplam pessoas que 

também vivem as mesmas expressões sociais, sendo o grupo de amizades somado, 

em alguns casos, por homens e mulheres heterossexuais, sendo o grupo feminino, o 

mais presente. 
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Segundo pesquisa de Silva (2009), 88% dos LGBTTT’s entrevistados 

constituem seus círculos de sociabilidade com outros LGBTTTs. Os demais 12% 

verbalizaram possuir amizades com homens e mulheres heterossexuais, destacando 

não ver problema nesta relação. 

Muitos sentem receio pelo fato da discriminação, temem ser alvos de 

chacota, de brincadeiras sem graça, de ofensas mais graves, principalmente entre o 

público heterossexual masculino. Esse público apresenta uma parcela que ainda 

cultua o machismo, tornando-se intolerantes frente à diversidade sexual. Existem 

mulheres que se enquadram no perfil citado, entretanto é importante destacar a 

aceitação de heterossexuais em possuir amizades com homossexuais, rompendo 

com concepções de “se ando com gay, posso ser considerado gay também”.  

É interessante refletir que ninguém influência outro a mudar a orientação 

sexual. Cada um possui uma identidade que vai sendo desenvolvida ao longo do 

processo de formação da pessoa humana. Hoje é comum observar círculos sociais 

de amigos que apresentam uma multiplicidade de identidades sexuais. Essa 

realidade felizmente mostra que é possível existir mudanças no tocante ao fim da 

intolerância e instalação da paz e da aceitação de LGBTTT’s na sociedade 

contemporânea. 

Quanto ao posicionamento de E. F., este afirma possuir vida social com 

amigos nas suas moradias e em baladas. Deixou claro o uso de bebida alcoólica e 

mencionou que nem sempre se relaciona com alguém nos entretenimentos que 

pratica. 

Cabe mencionar que culturalmente, o homossexual é visto como uma 

pessoa promiscua e libertina, todavia, é importante deixar esclarecido que questões 

de fetiches sexuais ou nas palavras de Foucault (2007) fazer uso dos seus prazeres 

através do contato corporal, com liberdade e autonomia não está formatada apenas 

no desejo dos LGBTTT’s, o público heterossexual também constroe desejos e 

fetiches que, muitas vezes, pela dinâmica social conservadora em que vivem não 

são vivenciadas ou saciadas, caindo assim, na frustração, acentuando as formas de 

julgar e apontar críticas frente àqueles que manifestam seus desejos.  
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9.1.5 Paternidade 
 

Um entrevistado relata sobre a vontade de se tornar pai após o término de 

sua pós graduação, gerando espanto perante sua mãe por tal vontade. 

WILL VULGO (Discente) (...) Nesse fim de semana minha mãe assustou 

quando disse que eu seria pai após terminar meu doutorado (sonho que realizarei). 

O exercício da paternidade e da maternidade é inerente à pessoa, sendo 

considerada natural, compondo a história de vida das pessoas. Todavia, este 

exercício está engendrado na relação conservadora, o qual a concepção é realizada 

através de um casal heterossexual, após a constituição do matrimônio. 

Quando se trata da paternidade ou maternidade em casais LGBTTT’s, o 

debate e a polêmica se iniciam, com discursos que afirmam que homossexual não 

possui estrutura para cuidar de um filho, pois não tem moral para educá-lo. 

Ora, partindo do princípio de que há centenas de crianças e adolescentes 

em Casas de Acolhimento Institucional, sendo protegidas de pais e mães, 

heterossexuais, por violências e negligências diversas, como julgar um homossexual 

apenas sua sexualidade? É um questionamento importante e ousado para o 

momento atual. 

Há casos, em que os LGBTTT’s, quando “saem do armário”, afirmam não 

desejar constituir família ou não se interessam em ter filhos. Para os pais, esta 

decisão do filho é difícil e inaceitável, tendo em vista a concepção que muitos pais 

possuem em manter vivo o nome da família através da geração consangüínea de 

descendentes. 

No caso de Will Vulgo, compreende-se que o desejo de sua mãe em possuir 

um neto é receptivo ao desejo do entrevistado, pois ambos reconhecem em suas 

subjetividades o amor pela instituição família e a vontade e sonho em mantê-la viva. 

É importante deixar claro que esta reflexão parte da fala do entrevistado, e que não 

são todos que possuem esta visão ou sonho. 

Segundo Silva (2009), mesmo os pais dialogando com os filhos sobre a 

identidade sexual homossexual há uma repressão quanto a não aceitar sua 

orientação sexual (75%). A cultura, a concepção dos pais, principalmente dos mais 
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antigos sobre sexualidade não é fundada em preceitos modernos, mas sim em 

ideais culturais antigos, moralistas e religiosos. Diante dessa realidade, uma pessoa 

que resolver se assumir para os pais, deve estar munido de um arsenal de 

conhecimento e paciência e certeza de ter que compreender os mesmos, pois pais 

que aceitam filhos (as) homossexuais precisam de tempo para digerir as 

informações, refletir sobre a nova realidade até concluir idéias. Esse tempo é 

necessário, pois a partir do momento em que se diz para os pais sou gay ou sou 

lésbica, rompe-se sonhos que os pais tinham para os filhos, como de um casamento 

tradicional, onde o homem aguarda no altar da Igreja ansioso a noiva adentrar com o 

vestido branco e as damas de honra com as alianças em uma almofada e 

principalmente de terem netos para poderem transmitir seus valores, reviver fases 

de educar crianças além da importância da continuidade do nome da família. A 

sociedade moderna, mesmo com toda a modernização que está ocorrendo neste 

exato momento ainda resguarda alguns valores e tradições como do casamento, de 

ter netos, prosseguir geração a geração a cultura e o nome da família. 

Certamente os 25% na pesquisa citada, que não repreenderam seus filhos já 

vivem uma realidade diferenciada, seja pelo acompanhamento das transformações, 

absorção de novos conhecimentos, formação de uma capacidade crítica de enxergar 

a realidade e acima de tudo, o amor pelos filhos independente da orientação sexual. 

Ressalta-se que famílias repressivas não necessariamente perdem de fato o amor 

pelos filhos, repreendem simplesmente pelo choque e pelo rompimento de sonhos 

antes vislumbrados pelos pais. 

 

 

9.1.6 Motivo de ser homossexual 
 

Um entrevistado relata sobre a tentativa de um abuso sexual feita por seu 

primo quando apenas tinha 9 anos de idade. O mesmo transparece preocupação ao 

pensar que este fato por ter gerado uma motivação a ser homossexual. 

 

A.R.  (Discente) (...) Meu primo uma vez tentou brincar comigo, passando a 

mão  (quando eu tinha 9 anos). Penso que isso pode ter influenciado em minha 
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homossexualidade, pois se eu não tivesse passado por isso, acho que hoje estaria 

com uma menina. (...) 

A construção da sexualidade durante o processo de crescimento e 

envelhecimento é complexa, pois cada ser humano manifesta-a na sua forma mais 

peculiar. A assertiva de A. R. retrata um desconhecimento acerca da sexualidade e 

suas múltiplas manifestações, pois ao afirmar que se não fosse pela moléstia do 

primo, hoje o mesmo se relacionaria com uma menina configura uma visão 

conservadora sobre a identidade sexual. 

Cabe fazer uma observação, relacionar-se com uma mulher, conforme 

mencionou A. R. não necessariamente o remeterá para uma relação afetiva e sexual 

heterossexual, já que, muitas pessoas, temendo assumirem, acabam se 

submetendo à relações que não transmitem conforto, felicidade, satisfação e prazer. 

Para o entrevistado, o contato íntimo com o primo o privou de “tentar” viver uma vida 

heterossexual. 

Rios (2008) reflete sobre a descoberta do entendimento da orientação 

sexual. Um sujeito que concedeu entrevista ao pesquisador disse que sua 

descoberta de sexualidade começou aos doze anos, ele cita que a sua idade, na 

época “era aquela fase que nosso corpo está em ebulição” (RIOS, 2008, p. 468). 

As ciências biológicas retratam muito bem o período de transformações do 

corpo do ser humano, por volta dos 12 ou 13 anos , quando mudanças hormonais 

começam a ser notadas pelas pessoas como crescimento de pelos, aumento das 

mamas, crescimento do pênis, afinação ou engrossamento da voz, sensações de 

atração por outras pessoas, através de vídeos, imagens, aproximação, diálogo ou 

leituras e estímulo dessa sensação através da masturbação voluntária ou polução 

noturna. 

Nessa fase, as pessoas também descobrem suas orientações sexuais, pois, 

com a atração física oriunda de um belo corpo, rosto, cheiro ou toque por uma 

pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto é que se inicia o processo de desenhar a 

sexualidade. Esse desenho não pode ser considerado como patologia e tampouco 

como falta de vergonha. A medicina não possui resultados concretos sobre a origem 
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e também a cultura, educação e relações sociais não influenciam pejorativamente no 

processo de entender-se como heterossexual, homossexual, travesti ou transexual. 

Butler (2003) diferencia sexo de gênero, relacionando a primeira com 

questões biológicas e a segunda como influência de uma cultura. 

Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o 

destino, a distinção entre sexo – gênero atende à tese de que, por mais que o sexo 

pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído (...) a 

unidade do sujeito já é potencialmente contestada pela distinção que abre espaço ao 

gênero como interpretação múltipla do sexo (BUTLER, 2003, p. 24). 

Assim, questões culturais, religiosas, biológicas e sociais somam-se à 

hegemonia heteronormativa para disseminar uma ideologia contrária à diversidade 

sexual, ferindo até mesmo a liberdade de expressão e os direitos humanos dos 

indivíduos.  

 

9.2  RELAÇÕES FAMILIARES 

 

9.2.1 Boa aceitação da família 
 

Dois entrevistados abordaram sobre as relações familiares. Um dos 

entrevistados indaga que a família é, sem sombra de dúvidas, o contexto primeiro de 

nossa construção identitária. É o contexto onde se dá nossos primeiros processos 

de socialização, os primeiros passos para o desenvolvimento enquanto pessoa e 

cidadão. Em geral é na família que aprendemos e constituímos nossa 

personalidade, através da assimilação de valores, crenças e modos de se 

comportar. Família essa que não se constitui apenas de pai, mãe e irmãos 

biológicos (família nuclear), incluindo também todo tipo de cuidadores, de 

educadores, de pessoas que nos ajudam a dar nossos primeiros passos na vida, 

nos ensina a falar, comer, nos vestir, caminhar. 

L.V (Discente) (...) ter a família do meu lado me apoiando e me amando 

como sempre fizeram..foram tão legais comigo que sempre trataram bem os quatro 

namorados que tive... todos frequentavam minha casa e até dormiam lá comigo... e 
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três deles não eram assumidos para as famílias... meus pais respeitaram essas 

decisões e nunca comentaram nada com os pais deles... acho que tenho muita sorte 

de ter nascido em uma família que coloca o amor acima de tudo e é contra qualquer 

tipo de preconceito... todos são heróis pra mim. 

Will Vulgo (Discente) Atualmente estou numa relação que minha mãe e meu 

pai respeitam muito mais que a anterior, porque os medos de que me perdesse em 

sexo, drogas, promiscuidade e me tornasse afeminado passou. 

A função social da família no século XXI traz novos desafios a esta 

Instituição que viveu por séculos uma dinâmica conservadora e clássica, seguindo 

como paradigmas preceitos morais, que fundamentavam sua visão de mundo. 

Atualmente, com as transformações que vem remodelando o papel da 

família na sociedade, ela às vezes se mostra aberta ao diálogo voltado às 

diversidades que rodeiam a sociedade. Além do papel social da família na sociedade 

contemporânea, suas configurações tem sofrido transformações, influenciada pela 

dinâmica sociocultural nos processos de trabalho, produção e reprodução social, 

maior autonomia do público feminino com a partir de sua inserção no mundo do 

trabalho.  

Nestes arranjos, nota-se uma formação cada vez mais crescente de famílias 

constituídas por casais LGBTTTs, com ou sem filhos, que também buscam o direito 

de serem reconhecidos como famílias de fato. 

Neste meio, a família tem o importante papel voltado ao estabelecimento de 

diálogos com os membros que vivem as múltiplas sexualidades. A ausência de 

diálogo ou mesmo o preconceito, dificulta para os LGBTTTs a convivência familiar e 

comunitária, já que a ausência de apoio no ambiente familiar, intensificará os 

problemas de intolerância na esfera comunitária. 

Concordando com Sawaia (2007), é necessário ações socioeducativas no 

sentido de estabelecer a família como o “lócus do protagonismo social [...] ir na 

contracorrente do biopoder, usando o mesmo remédio para obter efeitos contrários: 

em lugar da disciplinarização, a liberdade; em lugar do isolamento, a abertura ao 

coletivo” (p. 43). 
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   O texto de Sawaia trata da Família e da Afetividade. O seu foco de 

pesquisa são famílias pobres que necessitam de atenção sistemática para a 

conquista de autonomia e conhecimento. Não podemos esquecer que existem 

LGBTTT’s em famílias pobres e extremamente pobres, e que estas possuem mais 

dificuldades de compreender as múltiplas manifestações da sexualidade humana em 

um contexto social de constantes transformações.  

A necessidade de difusão da informação se faz importante para as famílias, 

que são caracterizadas por uma rigidez nos valores morais devido a uma tradição 

geracional e também na falta de conhecimento sobre a realidade atual. Esta última 

leva muitos pais ao sofrimento quando a realidade se torna diferente da desejada 

pelos mesmos. 

“Falamos do sofrimento ético-político, que é a dor (físico-emocional) evitável 

do ponto de vista social, pois é infligida pelas leis racionais da sociedade” (SAWAIA, 

2007, p. 45). 

Daí surge a importância de se trabalhar com a famílias dos LGBTTT’s, 

trabalhar a importância do diálogo, transmitindo conhecimento para auxiliar as 

mesmas, trabalhar o afeto, proporcionando o fortalecimento dos vínculos familiares 

entre pais, avós, tios... e homossexuais. O afeto entre os membros familiares se faz 

importante pois: 

São espaços de vivência da ética, pois qualificam as ações e as 
relações humanas. Impulsionados pelos afetos é que decidimos se 
algo é bom ou não e que determinada ação deve ser evitada. 
Também são eles que aumentam ou diminuem nossa potência de 
agir em prol de nossa necessidade de liberdade. Se estamos 
alegres, corpo, pensamento, impressões, e imagens constituem um 
mundo alegre (SAWAIA, 2007, p. 47). 

 

Dessa forma é possível refletir sobre a importância do afeto na união 

familiar. Unir a família dos LGBTTT’s para que juntos possam combater a homofobia 

instalada na sociedade. 
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9.2.2 A não aceitação da família 
 

9.2.3 Mãe 
 

Cinco entrevistados abordaram sobre a não aceitação de serem 

homossexuais por parte de suas mães. Um deles relata sobre um namoro duradouro 

em que os pais não aceitavam este relacionamento. O outro nos mostra que ainda 

sua mãe tem a esperança de que o mesmo, seu filho, não seja homossexual. Um 

dos entrevistados diz que sua mãe chegou a o chamar de filho do diabo e o outro diz 

que sua mãe se faz de surda para não ouvir nada de que ele tenha a dizer. 

 

Will Vulgo (Discente) (...)E assim foi. Tive um antigo relacionamento de 3 

anos que minha mãe e meu pai não aceitavam de forma alguma. (...) 

D.S. (Discente) (...) mas ela ainda tem esperanças de que eu esteja 

enganado e não seja gay. É sempre aquele papo de "Como você sabe que é gay se 

nunca teve uma experiência com uma menina?", "Acho que você não quer ter uma 

responsabilidade com uma mulher e por isso acha mais fácil dizer que não gosta de 

mulher.", "Acho que você tá confuso porque é tímido e não sabe como chegar numa 

menina.", sabe esse tipo de conversa? Ela nunca fez loucura nenhuma para me 

"converter", mas ainda tem esperanças de que eu me case com uma mulher, tenha 

filhos e viva o que é considerado como vida normal. 

A.R. (Discente) (...) Minha mãe uma vez disse que eu era filho do diabo 

(neste momento lágrimas escorrem nos olhos do jovem, peço para ele respirar, 

beber uma água, mas ele quer continuar) (...) 

L.V.(Discente) (...) Pior que nem podia falar com meus pais (mãe nunca me 

escutava, fingia que não tinha um filho gay) e meu pai morava em outro lugar 

(separado de minha mãe). 

Will Vulgo: (Discente) Minha mãe quando ficou sabendo disse que quando 

eu chegasse em casa com a bunda sangrando ela iria me deixar sangrar até a 

morte. Naquele mesmo instante eu não via mais minha mãe, mas uma estranha. Eu 

sempre tive comigo que não podia cobrar deles amadurecimento imediato, por isso 

sempre fiz questão de deixar bem claro as coisas dentro do limite deles. 
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Para qualquer pai ou mãe, quando não desconfiam de nada, é difícil receber 

a notícia de que seus filhos são homossexuais ou que desejam reconfigurar seus 

sexos. Empiricamente falando, a reação das mães ao longo do tempo vão 

melhorando, claro que não em todos os casos.  

Nota-se que as expressões de carinho na esfera materna são mais 

expressivas, sensíveis. No caso dos entrevistados, suas mães foram golpeadas com 

uma notícia inesperada e não souberam lidar com a situação. 

O preocupante neste aspecto é que os feedbacks transmitidos foram 

agressivos. As ofensas impensadas, desejos heteronormativos reprimidos ou 

princípios religiosos falam mais alto e a relação mãe – filho cai por terra, fragilizando 

os vínculos entre mães e filhos LGBTTTs. 

 

 

9.2.4 Pai 
 

Três entrevistados abordam sobre a relação entre pai e filho. Um deles disse 

que seu pai jamais poderia sonhar de sua orientação sexual, pois até faria uma 

loucura se soubesse de algo, por isso, se mantêm fechado diante disso. Outro 

entrevistado relata que já quase foi expulso de casa por seu pai por ser 

homossexual. Um entrevistado relata que acha melhor ficar fora de casa do que 

ouvir seu pai zombar dele por ser gay. 

 

D.S. (Discente) (...) Já o meu pai, ficaria puto da vida se soubesse e poderia 

fazer alguma loucura por causa disso. 

C.M. / L.B.:(Docente) (...)Não, quer dizer, sim, já fui expulso de casa pelo 

meu pai. Aliás, ele tentou; aí eu falei que ele primeiro comprasse a casa, aí depois 

me expulsava... 

L.V.: (Discente) Vou falar algo que queria falar faz tempo, como é minha vida 

fora da escola, mas na questão de meus pais. Não é regra, mas boa parte dos gays 

costumam ter maiores dificuldades de relacionamento ou um distanciamento do pai, 

a figura masculina da família. Por que será que essa ocorrência é mais comum entre 
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os homossexuais? Sou um desses, meu pai não aceita, então, fico fora de casa, o 

quanto for preciso, por isso vou para a escola sempre. Os motivos são diversos e, 

no meu ponto de vista, raras são as vezes que meu pai teve uma responsabilidade 

direta, a não ser de me humilhar ou de me chamar de "viadinho", "safado", "baitola" 

ou de me bater perto de seus amigos para eu virar "homem". 

As relações pai – filho em famílias que possuem filhos LGBTTTs são 

preocupantes, pois a cultura do machismo ainda está impregnada no meio social, 

servindo de base para as posturas e atitudes de muitos pais. 

No meio paterno é um grande desafio para os LGBTTTs encararem seus 

pais e defenderem suas sexualidades. 

Defende-se aqui, mais uma vez a cultura do diálogo, que por si serve como 

defesa para os LGBTTTs enfrentarem os pais para exporem suas situações. As 

agressões, até mesmo atitudes vexatórias como discorreu com L.V. configura-se 

como abuso de autoridade familiar e perda da sensibilidade paterna.  

O papel de macho dominador parece transcender ao papel de pai, 

desaparecendo qualquer sensação de afeto e amor para com o filho que ele também 

gerou. 

Sousa Filho (2001, p.01) diz o seguinte: “boa parte da educação familiar se 

orienta no sentido de ‘evitar a homossexualidade’” (2001, p. 01). Dessa forma 

surgem questionamentos, no sentido de descobrir a real orientação sexual do filho 

e/ou da filha. Essas indagações sobre “você gosta de brincar de carrinho?”, “que 

linda a sua boneca, é sua filha?” ou mais adiante, já na adolescência, “quando vou 

conhecer sua namorada”, “você não quer um sapato de salto, um vestido bonito ou 

uma maquiagem?”. São formas indiretas, ditas “por brincadeira” que indiretamente 

são formas de conhecer e identificar os gostos e desejos dos filhos numa 

perspectiva heternormativa. 

 

Os pais temem que seus filhos sejam “gays” e suas filhas sejam 
“lésbicas”, e assim, desde cedo, os pais e demais membros adultos 
da família, consciente e/ou inconscientemente, adotam estratégias 
que visam reforçar o padrão sexual instituído e legitimado, a 
heterossexualidade, espécie de cuidado para evitar a “queda no 
homossexualismo” (SOUSA FILHO, 2001, p. 01). 
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Ainda reportando ao referido autor, o assumir-se ou não como homossexual, 

como já mencionado em parágrafos anteriores, acarreta mudanças significativas em 

termos de novos papéis sociais e possíveis conflitos familiares decorrentes dessa 

orientação sexual não heterossexual. 

 

No caso de homossexuais, sabemos que é muito alto o custo 
psíquico da ruptura com os padrões sexuais dominantes justamente 
pelo fato dessa ruptura ocorrer em primeiro lugar na família. A 
ruptura com pais, irmãos, etc., ou mesmo a convivência harmônica, 
mas em que nada se verbaliza a propósito da homossexualidade 
(vive-se tudo “em segredo”), envolvendo a afetividade, os laços de 
parentesco, etc., tornam a família lugar de tensões, conflitos e 
sofrimentos que somente uma educação sem preconceitos poderá vir 
a superar (SOUZA FILHO, 2001,p. 02). 

 

Considerando as questões socioculturais, históricas e contextuais já 

mencionadas aqui, é possível afirmar, mediante leitura de Sousa Filho que as 

Famílias são agentes informadores e difusores do preconceito devido à influência da 

dinâmica do conservadorismo, do moralismo e da cultura de sexo para procriação, 

de mulher ter que casar com homem e vice-versa, dentre outros. 

Silva (2007) aponta que a Família é uma das Instituições sociais mais 

importantes da sociedade contemporânea, responsável pela formação dos filhos, 

pela educação e difusão de valores. Todavia alguns valores são transmitidos de 

forma errônea, pois, alguns pais ainda possuem concepções vinculadas às 

princípios arcaicos, sendo assim distorcem realidades que deveriam ser 

apresentadas de forma não preconceituosa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

 

9.3  AGRESSÕES VIVIDAS 

 

9.3.1 Não sofreu agressões pelo fato de ser homossexual 
 

Dois entrevistados relataram que não sofrerem nenhum tipo de agressão por 

serem homossexuais. Um deles diz que nunca sofreu por ser muito discreto e o 

outro por ser muito diplomático quanto este assunto desde sua infância.  

 

D.S.: (Discente) Nunca sofri nenhum tipo de agressão por ser muito discreto, 

nem dou muita pinta. 

B.A.S.Q.: (Docente) Desde pequeno tento ser diplomático. Fui daquelas 

crianças “velhas” que são mais respeitadas do que muitos adultos. Participava dos 

grêmios nas escolas, sempre tive ótimos relacionamentos na escola e outros 

círculos sociais, bullying e bullyinghomofóbico eram quase nulos. Ouvia piadinhas 

sobre meu nariz grande, usar óculos, usar gel no cabelo... Mas não tinha uma 

criança que não era zoada de alguma maneira. Porém, ouvir as palavras “bicha”, 

“viado”, ou outras do gênero, mexiam bastante comigo e mexem até hoje, mesmo 

que nunca ninguém tenha me chamado diretamente de “sua bichinha”. Acho que as 

pessoas têm/tinham um pouco de medo de mim, não sou ingênuo de dizer que eles 

fizessem isso por respeito apenas. Muita gente não acredita quando eu digo que 

“Um ‘viado’ dito hoje, mata um gay amanhã” (...) 

 

Para D.S. sua discrição refere-se a não viver livremente sua expressão 

sexual. Neste caso, dar a pinta seria viver uma sexualidade assumida. Entende-se 

que o entrevistado prefere manter sua sexualidade “no armário” e seguir sua 

dinâmica sem maiores preocupações. Cabe registrar que muitos LGBTTTs que 

omitem para a sociedade e as vezes para si mesmo suas sexualidades, fatores 

emocionais podem se comprometer, considerando as dificuldades em assumir duas 

identidades, a que a sociedade considera correta e aquela que a pessoa vive, porém 

na sua restrita intimidade. 



 

 

95 

 

Outras pessoas, como argumenta B.A.S.Q. decidem viver intensamente, 

dedicando-se ao crescimento pessoal para fortalecer a autoestima, contribuindo 

assim, no enfretamento dos preconceitos. O crescimento pessoal através do 

sucesso profissional, acadêmico e busca por maiores rendimentos econômicos 

caracterizam os homossexuais contemporâneos. No caso dos travestis e 

transexuais, esta busca é mais difícil devido ao maior preconceito social entre esta 

população que por identificar-se com o gênero oposto, são discriminados em seus 

contextos sociais, evadindo precocemente das escolas, possuindo dificuldades de 

inserção no mercado de trabalho, partindo para atividades alternativas que possam 

proporcionar suas subsistências. 

 

 

9.3.2 Agressão sexual 
 

Um entrevistado relatou uma agressão sexual vivenciada aos treze anos, 

onde um rapaz de vinte e quatro mostrava o órgão genital para o mesmo visualizar.  

 

L.V (Discente) (...) No primeiro emprego com 13 anos, um rapaz de 24 anos 

ficava me mostrando o pênis e tentando me molestar. (...) 

 

Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, o número de violências contra LGBTTTs cresceu 46,6%, envolvendo 

várias tipologias. No caso de L.V. a moléstia e as insinuações sexuais o vitimizou 

ainda precocemente. A pedofilia é uma questão preocupante que não deve ser 

analisada apenas pelo viés da segurança pública, mas também pela psicologia e 

psiquiatria. 

Entende-se que os ser humano é capaz de manifestar vários desejos 

sexuais, fetiches que o saciará, todavia, prejudicando a saúde e/ou segurança de 

outras pessoas, principalmente jovens homossexuais. 
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Dessa forma, além de todos os cuidados, os casos de violência sexual, 

principalmente aqueles em que envolvem a pedofilia deve possuir atenção das 

políticas de saúde. 

 

 

9.3.3 Na escola 
 

Dois entrevistados relataram momentos de agressões nas escolas onde 

estudaram. Um deles foi diversas vezes chamado por nomes pejorativos e até 

mesmo teve problemas na adolescência por esses fatos. O outro escutava de 

colegas, brincadeiras de mau gosto e até mesmo relata tentativas do diretor da 

escola onde estudava para o afastar dos outros alunos. 

 

Will Vulgo:(Discente) Sim, várias vezes eu fui chamado com nomes 

pejorativos, já tacaram pedras em mim na escola, já recebi um chute na perna por 

ser gay, e por isso tive muito problemas principalmente na adolescência, eu deixei 

de ir em alguns lugares e quase não saia de casa por causa disso. 

L.V.(Discente) Já ouvi: bicha, viado, boiola, frutinha, isso era normal na 

escola. Muitos até falavam: vem de saia hoje! vem de salto! Mariquinha! Chegava 

em casa chorando, nossa! (...) No terceiro ano do Ensino Médio o diretor do colégio 

me fez separar os assentos dos meus colegas que me aceitavam na estratégia de 

me afastar daqueles "que estavam me influenciando". 

As falas dos entrevistados deixam claro que família e escola não estão 

preparadas para trabalhar a sexualidade humana com a juventude. A família há que 

considerar questões culturais que dificultam este trabalho, mas a escola, é 

inadmissível que em pleno século XXI, ainda trate a diversidade sexual como tabu, 

mesmo observando os índices de violência entre alunos, como ilustraram os 

entrevistados, que foram vítimas das mais variadas violências, sendo as principais: 

física (pedradas e chutes), psicológica (viadinho, vem de saia hoje) e até mesmo 

violência moral (a atitude do professor que não contribuiu com a defesa e o respeito 

do aluno). 
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9.3.4 Em local público 
 

Quatro entrevistados relataram sobre agressões vivenciadas em locais 

públicos. Os quatro sofreram algum tipo de agressão em diferentes locais, como 

escolas, igrejas, bares, restaurantes, etc. 

L.R.: (Docente) Sim. Na escola, no trabalho, na igreja, na família, na rua. 

E.F.:(Discente) Sim. Estava em uma festa da faculdade e acabei ficando 

com uma menina, na frente de muita gente. Quando ficamos, muitos homens que 

estavam perto da gente começaram a gritar e a tirar fotos com o celular, e chegavam 

perto de mim e da menina que eu estava, pedindo pra entrar no meio de nos duas. 

Eu no começo ri um pouco da situação, mas depois deixou de ter graça, quando 

eles não paravam de tirar fotos, mesmo quando eu só estava conversando com a 

menina (...) 

D.C: (Docente) Sim, preconceito de garçons e donos de estabelecimentos 

que impediram que eu demonstrasse afeto com meu companheiro... 

WILL VULGO.  (Discente) (...) Eu tinha 15 e o cara 30 anos. Ele havia me 

visto na rua, me adicionou na internet e começou a conversar. Através de um perfil 

"fake" ele descobriu que eu não havia ficado com homem, mas que tinha vontade, 

que eu achava que era gay. A partir dai ele começou a me ameaçar de morte, me 

seguia quando eu saia da escola para que eu transasse com ele. Eu estava com 

muito medo, eu era muito imaturo e ingênuo, ainda brincava com carrinho, fui criado 

com primos menores de idade sempre fui muito "mulecão"... Resultado, eu tive que 

contar para meus pais para não ter que sair com o cara. Ele dizia que ou eu saia 

com ele, ou ele transformaria minha vida num inferno. Assim como ele, existem 

muitos pedófilos por ai, ele ainda está livre, nunca foi preso e fiquei sabendo que 

não fui o único que ele ameaçou e que ele é traficante. (...) 

Em concordância com Mott (2002) sobre o processo histórico do 

preconceito, há séculos, os homossexuais são discriminados e sofrem com práticas 

violentas que perpassaram os séculos só modificando as formas de ação e não 

abolindo-as de uma vez por todas. Nos séculos referentes à Idade Média existiam as 

torturas e a Inquisição do Santo Ofício com a incineração de homossexuais em 
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praças públicas através da fogueira. Hoje, existem armas de fogo, a força física, 

armas brancas, dentre outras que estendem ainda mais o preconceito histórico 

enraizado na sociedade ocidental moderna. 

 Os insultos, o mau atendimento e a indiferença também são formas de 

violência contra LGBTTT’s, pois viola-se os direitos de liberdade de expressão, bem 

como direitos do consumidor como o de ser bem atendido em estabelecimentos 

comerciais. Para A.R. todas as Instituições Sociais o privaram de viver sua 

sexualidade com respeito; para E.F. manifestar seu afeto por outra pessoa do 

mesmo sexo se tornou espetáculo em uma festa universitária; D.C. destaca 

indiretamente o despreparo de profissionais em lidar com a diversidade sexual, 

misturando princípios morais particulares no ambiente de trabalho; e Will Vulgo 

menciona os riscos que sofrera por recusar uma relação sexual com uma pessoa 

mais velha.  

A violência física é uma das mais preocupantes na problemática da 

homofobia, pois com esta prática, a vítima perde direitos como de liberdade de 

expressão, de ir e vir, de viver em paz em sua comunidade, de ser respeitada 

independente de qualquer característica, sexualidade, raça, etnia, religião que essa 

pessoa venha a ter, dentre outras. 

O segmento LGBTTT é considerado por alguns intelectuais como uma 

categoria de minorias sociais, ou seja, grupos específicos que possuem concepções, 

formas de manifestação e expressão restritas ao seu grupo. 

 

Somos obrigados a reconhecer que de todas as chamadas “minorias 
sociais”, no Brasil, e na maior parte do mundo, os homossexuais 
continuam a ser as principais vítimas do preconceito e da 
discriminação. Todos nós já ouvimos mais de um pai declarar: 
“prefiro ter um filho ladrão do que homossexual”! (MOTT, 2006, p. 
511). 

 

Mott ainda apresenta dados apontando os índices de crueldade e 

assassinatos de homossexuais por grupos de intolerantes. Ele aponta que “a cada 

dois dias um homossexual continua sendo brutalmente assassinado no Brasil, vítima 

da homofobia” (p. 513). Os anos de 1990 a 1999 são os que mais se registrou 

índices de assassinatos (1256). A fonte foi extraída do Grupo Gay da Bahia e da 
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ABGLT. Até 2004 registram-se números de 671 assassinatos. O autor frisa que essa 

pesquisa cobre dois terços do território nacional, ou seja, os índices em nível 

nacional são mais elevados. 

 

 

9.3.5 No trabalho 
 

Uma entrevistada relata sobre uma brincadeira vivenciada em seu trabalho 

na questão de estarem questionando sobre sua sexualidade, mostrando o 

preconceito existente contra o público LGBTT no mercado de trabalho.  

 

E.F. (Discente) No trabalho, quando uma amiga brincou dizendo que eu era 

lésbica, e minha ex-chefe disse: Deus me livre, custei me livrar de uma, não me 

arrumem outra!  

 

Os ambientes de trabalho refletem o preconceito social, pois há nos 

empregadores uma resistência em aceitar ou reconhecer as múltiplas expressões 

sexualidades na contemporaneidade e compreender que estas não interferem na 

qualidade do trabalho, tampouco na idoneidade, caráter e ética das pessoas. 

Segundo Nunan (2003), o preconceito no mercado de trabalho se dá devido 

à “atitude hostil ou negativa para com determinado grupo, baseada em 

generalizações deformadas ou incompletas” (p. 59). 

A fala de E.F. deixa clara a postura hostil da empregadora ao dar graças 

pela saída de uma lésbica da empresa. Atitudes como esta florescem mais a 

intolerância e as distorções frente à sexualidade. 
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9.4  A E-JOVEM 

 

9.4.1 Abertura da E-JOVEM 
 

Dois entrevistados relataram sobre a abertura da E-JOVEM. Um deles falou 

que muitos religiosos foram contra a abertura, porém, até um prêmio a escola 

recebeu, mostrando seu papel perante a sociedade. O outro entrevistado disse que 

muitas críticas foram realizadas diante de uma nova proposta de escola, porém, o 

mesmo mostra que não se importa com tais palavras e que isso não o afetou. 

D.C: (Docente) Muitos religiosos contra, muita gente desinformada contra 

(até de dentro da comunidade LGBTTT), mas muito apoio no geral - fomos até 

premiados como melhor projeto educacional voltado à diversidade de 2010. 

F.S.:(Docente) Foi alvo de críticas e também de aplausos, ninguém é 100% 

aplaudido também, todos nós sabemos disso, sempre vai ter alguém para achar 

algum defeito. Claro, temos muitos erros e aprendemos com eles, porém, nossa 

maior felicidade está no sorriso dos jovens, quando aprendem algo ou quando se 

abrem. 

A proposta da Escola Jovem se mostra interessantepois parte da 

intencionalidade de explorar aspectos educacionais voltados para a pluralidade 

sexual existente na atualidade.  

Romper com tabus, apresentar debates polêmicos, trabalhar a sexualidade e 

suas expressões cotidianas compreendem em ações desafiadoras e que merecem 

visibilidade e pauta, considerando os elevados índices de preconceitos e visões 

distorcidas que membros da sociedade ainda apresentam frente os LGBTTTs. 

 

9.4.2 Função institucional 
 

D.C.: (Docente) Basicamente, permitir a livre expressão desses jovens e 

oferecer técnicas para que eles se expressem da melhor maneira possível. “Temos 

por princípios norteadores do projeto o reconhecimento e a valorização da 

diversidade de orientações sexuais e identidades de gênero”. Em três anos, 
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esperamos conseguir criar um espaço de convivência para adolescentes e jovens 

onde todas as formas de expressão identitária sejam incentivadas, ao invés de 

reprimidas, como muitas vezes acontece no ambiente escolar formal. Também é 

nosso objetivo capacitar esses jovens em diferentes formas de expressão, para que 

eles exercitem as com as quais mais se identifiquem e o façam da melhor forma 

possível (...) 

E.F.(Discente) A Escola Jovem LGBTTT(Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros) de Campinas,  é conhecida como a primeira 

escola gay do país, realiza várias coisas legais para o público "colorido", mostra para 

a sociedade nossa cara, para que viemos ao mundo, além de brilhar, claro (risadas). 

D.C: (Docente)Justamente essa visão aberta à diversidade. O aceitar do 

diferente, do que é visto como anormalidade por uma sociedade preconceituosa e 

machista. 

C.M / L.B: (Docente) É uma escola aberta à diversidade de alunos e de 

temas. 

B.A.S.Q.: (Docente) A Escola Jovem LGBTTT aceita e é a própria 

pluricultura da diversidade. 

L.R.: (Docente) O projeto pedagógico e a forma de abordar a sexualidade e 

a orientação sexual sem medos e receios, sendo diretos para um público que sofre 

as mesmas coisas: agressões apanham nas ruas, sofrem xingamentos, etc. 

F.S.: (Docente) Diferenciada por seu público, mas não se pode dizer que 

apenas gays podem estudar aqui, isso é uma inverdade. Muitas amigas e amigos 

(héteros) aparecem aqui para conversar, conhecer, as meninas querem aprender a 

andarem de salto nas aulas de Drag e tudo mais. Aqui é aberto para todos, difere 

apenas na questão do público alvo. 

 

A Escola E-JOVEM, segundo a fala dos entrevistados, objetiva trabalhar 

questões educacionais e sociais a respeito da diversidade sexual, orientando jovens 

LGBTTTs como também heterossexuais sobre a multiplicidade cultural existente 

neste contexto.  
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A E-JOVEM consiste em uma iniciativa governamental que, com apoio da 

sociedade civil organizada oferece ações de desenvolvimento social, visando a 

emancipação dos sujeitos LGBTTTs nos seus contextos territoriais, ensinando-os a 

lidar com a sexualidade humana e seus enfrentamentos na sociedade ainda 

marcada pela homofobia. 

A parceria Estado – Sociedade ilustra a visão antes neoliberal e agora 

neodesenvolvimentista de política econômica e social, sendo que o poder público 

volta a assumir as responsabilidades frente a sociedade, todavia sem perder a 

parceria com a sociedade civil. Tendo o projeto pedagógico, em sua amplitude da 

proposta, como libertária e inovadora. 

 

 

9.4.3 Proposta de trabalho 
 

Cinco entrevistados abordaram sobre o trabalho da E-JOVEM. Um deles diz 

ser de apoiar, formar e lutar pelos direitos LGBTTT. O outro diz que é um modo de 

dar voz a juventude gay. Um diz que é uma maneira de atender os jovens que 

sofrem e os outros dois falam que é uma forma de mostrar para a juventude como 

lidar com o preconceito. Os relatos podem ser verificados a seguir:  

D.C.: (Docente) Oferecer APOIO, FORMAÇÃO e LUTAR PELOS DIREITOS 

dos adolescentes LGBTTT.  

C.M. / L.B.: (Docente) Promover a voz da juventude LGBTTT, silenciada por 

anos e anos pelo preconceito e por falas de políticos. 

B.A.S.Q.: (Docente) É uma entidade pioneira no trato a jovens LGBTTTs, 

sua importância dá-se ao atender jovens que são marginalizados e excluídos 

culturalmente, socialmente e sem acesso a políticas públicas. 

L.R.: (Docente) Entender o homem como alguém capaz de se modificar, 

alguém que está em constante e contínuo processo; capaz de conscientizar-se do 

que sabe e ampliar seus conhecimentos a partir de uma mediação, de um local 

diferente, para receberem o "diferente" e mostrar para ele que o mundo pode o 

aceitar como tal. Os alunos da E-JOVEM procuram sempre mostrar de onde vieram 
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e para onde vão, e a escola busca dar caminhos para esses jovens que muitas 

vezes são deixados por suas famílias e esquecidos pela sociedade. 

F.S.: (Docente) Nos tempos atuais, saber lidar com novas situações, se 

modificar e ampliar conhecimentos, ter estratégias para resolver problemas, conviver 

em grupo e saber se relacionar e apontar sugestões são características necessárias 

a todas as pessoas, em qualquer momento, dentro e fora da escola. 

A escola, instituição social de formação humana é uma importante 

ferramenta que deve atuar no combate a todas as formas de preconceito, sendo 

uma delas a diversidade sexual humana, nas relações homossexuais.  

Educar as novas gerações, realizar uma reeducação através dos veículos de 

informação presentes no cotidiano das famílias, de todas as classes sócio-

econômicas voltadas à trabalhar a sexualidade humana e suas múltiplas formas de 

expressão corresponde à transformar a realidade social das minorias discriminadas, 

neste caso, dos LGBTTT’s, no sentido de quebrar com uma tradição pejorativa 

construída pelos homens através da história, demonstrar a diversidade sexual 

humana positivamente, com vistas a promover a inclusão social com respeito e 

igualdade, trabalhar as pessoas para que a orientação sexual não seja motivo para 

discriminação e violência contra um sujeito. 

 

Podemos crer que uma educação sem preconceitos poderá lidar com 
essa compreensão do caráter convencional das instituições humanas 
e dentre elas a sexualidade. Assim, no tocante à sexualidade, uma 
educação sem preconceitos implicará uma educação para a qual as 
convenções dos padrões sexuais de uma determinada sociedade e 
época serão tratadas como tais, podendo ser questionadas, 
alteradas e substituídas (SOUSA FILHO, 2001, p. 01 – 02).  

 

Dessa forma: 

 

Sem preconceitos, a educação pode relativizar a força dos padrões e 
das convenções, ao mesmo tempo em que pode contribuir com o 
alívio do sofrimento das pessoas pela crença de que estes mesmos 
padrões e convenções são produtos intransformáveis, divinos, 
etc.(SOUZA FILHO,2001,p.2). 
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O preconceito ainda está enraizado nos espaços de sociabilidade, realidade 

observada nos questionários, entrevistas, nas próprias temáticas da Parada do 

Orgulho LGBTTT de São Paulo, na revisão de literatura realizada no percurso de 

elaboração da presente pesquisa e através das informações transmitidas pelos 

veículos de comunicação presentes atualmente. Porém, com as mobilizações 

existentes em âmbito estatal e sociedade civil, é possível observar a importância que 

a diversidade sexual está ganhando. 

Até então, pouco se falava de diversidade, entretanto, as discussões de 

intelectuais sobre temas diversos englobam nas pautas a vertente da sexualidade 

humana e suas múltiplas formas de expressão.  

 

 

9.4.4 Método utilizado 
 

Um entrevistado abordou sobre o método utilizado na E-JOVEM. 

D.C (Docente) (...)Nosso método pode ser sintetizado por meio da seguinte 

fórmula: “Da prática ao conhecimento, do conhecimento à prática”: prática 

existencial  conhecimento sensível > conhecimento racional > prática revolucionária. 

Para isso, trabalhamos em atividades que envolvem três formas de expressão 

(gráfica, cênica e artística), exploradas ao longo de três anos, da seguinte forma: 

ANO 1: Expressão Gráfica - Criação de Fanzines; Expressão Cênica - WebTV; 

Expressão Artística - Dança. ANO 2: Expressão Gráfica - Criação de Revistas; 

Expressão Cênica - Teatro; Expressão Artística - Música. ANO 3: Expressão Gráfica 

- Criação Literária; Expressão Cênica - Cinema; Expressão Artística - Performance 

Drag Queen (...) 

Entende-se que o trabalho voltado para a sensibilidade do ser humano é 

capaz de instruir e formar o cidadão a compreender com mais facilidade e 

discernimento questões internas, que envolvem sua vida íntima, como também 

aspectos sociais e suas relações com as particularidades de cada sujeito. 

O método apresentado pelo entrevistado objetiva educar o jovem, para que, 

através do conhecimento adquirido e da sensibilidade estimulada, possa disseminar 
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o apreendido buscando melhorar as relações sociais nos espaços de convivência e 

sociabilidade. 

 

 

9.4.5 Função do diretor 
 

Um entrevistado abordou sobre o papel do diretor da escola, que deve 

cuidar da gestão de pessoal, atender a alunos e pais, gerenciar os recursos 

financeiros, zelar pelo patrimônio público sob sua responsabilidade, resolver 

questões legais e administrativas, buscar parcerias, resolver conflitos internos e, 

acima de tudo, fazer com que tudo isto esteja a serviço da aprendizagem dos 

alunos, função principal da escola. 

D.C (Docente) (...)Ao diretor cabe executar este projeto, que conta com 

educadores em todos os cursos que desenvolvem as atividades, avaliam os alunos 

e coordenam os produtos desenvolvidos (...) 

A função de direção, ou melhor, liderança é importante, pois retrata todo o 

desenvolvimento das ações propostas. É a partir da postura do gestor de cada 

projeto que é possível verificar a qualidade do andamento do trabalho, considerando 

índices de adesão e permanência dos jovens nas atividades, motivação dos 

profissionais que desenvolvem os trabalhos, relações com a comunidade, qualidade 

das atividades burocráticas, como os resultados obtidos frente a população alvo. 

 

 

9.4.6 Modo de avaliação institucional  
 

Um entrevistado abordou sobre o modo de avaliação institucional, sendo os 

cursos vistoriados pelos respectivos educadores (professores). 

D.C (Docente) (...) Cada curso é constantemente avaliado pelo respectivo 

educador junto à direção. Avaliações semestrais também são feitas por toda a 

equipe, em conjunto. A palavra dos alunos é sempre bem-vinda. 
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O processo de avaliar consiste em “colocar em questão” (BAPTISTA, 2000) 

a realidade planejada, confrontando-a com o executado. Em outras palavras, 

concordando com Baptista, a avaliação acontece desde o start de uma ação, mesmo 

ainda sem realizar a sua documentação. É tomar partido de uma realidade e analisá-

la sob o viés técnico, crítico e reflexivo. 

 

A avaliação é uma negação do planejado e do realizado para sua 
superação. Quando se está avaliando, está se colocando em 
questão a proposta, sua realização e seus resultados. Este “colocar 
em questão” não é simplesmente uma negação, mas também um 
caminho de superação da ação, apropriando-se dos aspectos que 
foram se mostrando frutíferos para o alcance das intencionalidades 
que a nortearam e modificando aqueles que se mostraram 
inadequados, ou que foram sendo superados no decorrer do 
processo (BAPTISTA, 2000, p. 114). 

 

O processo avaliativo é importante, pois além de negar o executado, 

proporcionará ao trabalho indicadores e resultados concretos que vise a superação 

de dificuldades e o aprimoramento do que deu certo colocar em prática. A 

participação de todos os envolvidos, desde direção, educadores e alunos se mostra 

importante para o exercício democrático e para a otimização do trabalho do E-

JOVEM.  

Colocando como desafio, seria interessante um trabalho de sensibilização 

familiar e inserir esta no processo de avaliação dos trabalhos, reportando a mesma 

para uma visão macro, ou seja, além E-JOVEM, considerando os impactos sociais 

do trabalho na esfera comunitária. 

 

 

9.4.7 Resultados obtidos pela E-JOVEM 
 

Três entrevistados acreditam que a E-JOVEM obtém resultados na luta 

contra a homofobia, mas dois deles apontam que a escola sozinha não tem como 

resolver o problema. 
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C.M. / L.B.:(Docente) Acho uma atitude pioneira e que apesar de eu 

acreditar que não sane o problema da Homofobia, esta é uma alternativa para 

reduzir atos de violência num futuro próximo. 

B.A.S.Q.:(Docente) Não depende de uma única entidade resolver as 

mazelas da comunidade LGBTTT, mas o E-JOVEM é uma ferramenta fundamental 

na conquista dos direitos LGBTTT. 

F.S.:( Docente) Acredito sim, pois só trabalho em algo que eu acredito, 

senão, nem estaria aqui. 

Dedicar-se ao trabalho, criar estratégias didáticas para despertar a atenção 

do alunado e resistir ao preconceito e aos valores retrógrados de uma sociedade 

ainda conservadora e hipócrita são mecanismos de otimização e potencialização do 

trabalho, pois somente levando as ações a sério, acreditando nos seus impactos 

sociais é que os alunos perceberão a seriedade das atividades e o que as mesmas 

podem oferecer de positivo aos mesmos. 

 

 

9.4.8 Oferecimento de um espaço sócio-afetivo 
 

Quatro entrevistados afirmaram que a escola oferece espaço onde a 

acolhida é primordial, que seus freqüentadores sentem a vontade para se 

expressarem, estabelecerem vínculos afetivos de amizade e cumplicidade, o que 

gera abertura e adesão nas propostas e ações. 

A.R.: (Discente) O gay direction(onde eu e meus amigos fazemos o cover de 

uma banda britânica muito famosa, e nesse caso, somos gays e vamos para shows, 

na escola jovem ficamos ensaiando e tudo mais, espaço que não encontramos fora 

dela). 

WILL VULGO. (Discente) (...) Muitas vezes pensei que na escola eu ia 

aprender até coisas relacionadas ao sexo, até ouvi de muita gente: Você aprende a 

dar o cu lá? Respondo dizendo que isso não! Mas acabamos em certos momentos 

falando sobre essas coisas, até mesmo, com quem ficamos no final de semana. 
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C.M / L.B: (Docente) Apesar de não acompanhar de perto fora do período de 

aulas, sinto que há uma convivência relativamente pacífica. 

Will Vulgo: (Discente) Sim! Difícil responder isso, mas ajuda e muito. Parece 

que tudo muda aqui, somos vistos de outra forma e também, ganhamos prêmios por 

isso. Se ganhamos algo, é motivo de mostrar que funciona. 

Segundo os entrevistados, estar na Escola Jovem permite aos mesmos 

dialogarem questões pessoais e sociais que em outro espaço talvez não fosse 

viável. Essa troca e diálogo favorece o processo socioeducativo, pois a partir das 

falas dos jovens é possível elencar indicadores de que ter um espaço sócio- afetivo  

seguro e acolhedor é importante para a população LGBTTT. 

 

 

9.4.9 Visão sobre a E-JOVEM  
 

Um entrevistado relatou sobre a visão da comunidade LGBTTT diante da 

abertura da E-JOVEM na cidade de Campinas, sendo vista com bons olhos, mas, 

segundo ele, a sociedade em geral ainda vê de forma conservadora 

B.A.S.Q.: (Docente) A comunidade LGBTTT sentiu-se contemplada, tendo o 

E-JOVEM como referência no trato as políticas de juventude. A sociedade em geral 

ainda vê o movimento por uma ótica muito conservadora. 

Campinas avançou com o estabelecimento do E-JOVEM, representando 

uma iniciativa de resistência ao conservadorismo e de emancipação do respeito à 

visibilidade LGBTTT. As políticas para a juventude ganham com ações da natureza 

apresentada pela Escola Jovem e a sociedade, mesmo resistente, passa a enxergar 

(o que é muito importante em um processo de ruptura e desenvolvimento) o trabalho 

da Instituição. 
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9.4.10 Críticas à E-JOVEM 
 

Um aluno disse em sua entrevistada que não vê sentido em uma escola para 

homossexuais, onde o mesmo diz que o conservadorismo deve ser deixado de lado 

e que o respeito pelas diferenças seja o direcionador de vidas. O outro diz que a 

escola deve ser acolhedora, todas, não apenas uma escola inclusiva. 

WILL VULGO (Discente) Não vejo sentido em escola inclusiva, mesmo 

estando em uma, pois o respeito deve acontecer independente da orientação sexual 

dos alunos. O ponto de partida é deixar de lado o conservadorismo e educar da 

forma adequada, mesmo que aqui na escola, eu não seja tratado de outra forma, 

pois sou igual a todos, mas ser igual cansa, tem horas. Tecnicamente as escolas 

hoje são inclusivas pois aceitam os estudantes diferente por força de lei. O que acho 

que falta são mais ações de educação e orientação, aos professores e aos alunos 

também. 

L.R.:(Docente) Uma escola inclusiva é aquela que acolhe e respeita TODAS 

as pessoas, combatendo assim qualquer forma de preconceito e discriminação. 

Neste sentido, sou contrário a uma instituição que represente um "gueto", porque 

não ajuda seus participantes a se fortalecerem para serem cidadãos plenos em 

todas as esferas da sociedade. 

Está nítida a noção de igualdade social para os entrevistados. Pensa-se que 

para incluir é necessário segmentar um determinado grupo para assim, se 

promoverem dentre os demais. Define-se assim as ações da E-JOVEM, que a partir 

da preferência pelos jovens LGBTTTs em suas ações, abrem espaços aos jovens 

heterossexuais para aprenderem mais sobre a múltiplas expressões da diversidade 

sexual. 

A visão de Will Vulgo é interessante, pois este jovem compreende que a 

educação por si deveria tratar igualmente todos os cidadãos independente de suas 

particularidades de qualquer natureza, todavia, mesmo criticando a escola inclusiva, 

o mesmo a freqüenta compreendendo a sua importância. 

O docente L.R. rebate sob o viés da totalidade, quando a Instituição aceita 

todos, esta está promovendo inclusão com respeito e dignidade. Todavia, a 
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educação brasileira ainda apresenta dificuldades para trabalhar com seus alunos 

nesta perspectiva, sendo um dos maiores desafios a ser superados. 

 

 

9.4.11 Por escolas inclusivas não somente ao público LGBTTT 
 

Dois entrevistados mostraram que é importante na educação brasileira, 

noções de direitos humanos, para que a juventude aprenda desde os primeiros anos 

escolares a lidar com questões que transcendem as morais particulares de cada 

pessoa dentro do seu contexto sociohistórico e cultural. 

E.F.: (Discente) A proposta é bacana, mas sinto que deva ser amadurecida 

para: educar para diversidade. Se em um ambiente como o nosso, da escola, tem o 

respaldo dos professores e pais, eu acho ótimo, porém, penso que muitos pais aqui 

nem querem ver os filhos. Tenho ainda meu caso, que sofri bullying e preconceito 

desde a 5 serie até....bem...até hoje. A educação inclusiva esta no caminho certo, e 

aos poucos vai amadurecendo. Vamos contribuir para esse amadurecimento e não 

para sua extinção, pois é um movimento muito bonito, a escola aqui de Campinas é 

bonita, mas poderia estar nas outras também, seria uma boa. 

F.S.(Docente) (...)Lembro que a escola que eu estudei valorizava o respeito 

ao ser humano. Com 9 anos, quando entrei para o fundamental, comecei a estudar 

uma matéria que abordava vários assuntos ligados à ética e a cidadania, entre eles, 

a sexualidade e a diversidade da mesma. Tive, além de colegas, professores(as) e 

coordenadores (as) homossexuais assumidos e com eles, também nunca presenciei 

uma atitude homofóbica. Tive a sorte de ter “aprendido” a respeitar a diversidade 

desde pequena. Participei na escola de projetos culturais, debates, palestras com 

psicólogos, entre outros, que me ajudaram a formar-me uma pessoa melhor. 

Acredito que todas as escolas deveriam ter um exemplo assim, pois além de ser 

doloroso para uma criança gay a discriminação, todas as pessoas que estão ao 

redor da mesma, também “aprenderão” a respeitar e aceitar a diversidade. 

Interpretando a fala dos entrevistados, compreende-se que é importante que  

educação brasileira, insira no seu currículo noções de direitos humanos, para que a 

juventude aprenda desde os primeiros anos escolares a lidarem com questões que 
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transcendem as morais particulares de cada pessoa dentro do seu contexto 

sociohistórico e cultural. 

 

A expressão direitos humanos é uma forma abreviada de mencionar 
os direitos fundamentais da pessoa humana. Esses direitos são 
considerados fundamentais porque sem eles a pessoa humana não 
consegue existir ou não é capaz de se desenvolver e de participar 
plenamente da vida (DALLARI, 2004, p. 12). 

 

São direitos fundamentais: o direito à vida, à alimentação, à higiene, a ser 

tratada como pessoa, ao emprego, à higiene, ao teto, ao vestuário, ou seja são 

direitos que visam garantir o mínimo necessário para uma pessoa sobreviver no 

meio em que vive. Segundo Dallari, 2004, esses direitos devem ser garantidos 

desde o nascimento. 

Esses direitos “correspondem a necessidades essenciais da pessoa 

humana”, ou seja, “necessidades que são iguais para todos os seres humanos e que 

devem ser atendidas para que a pessoa possa viver com a dignidade que deve ser 

assegurada” (id. p. 13). 

Direitos implicam em garantir a dignidade e cidadania. A dignidade 

compreende na pessoa ser respeitada e poder usufruir dos direitos para uma 

qualidade de vida satisfatória, a cidadania consiste no direito de participar da vida 

em sociedade, das decisões políticas, de se inserir na política, de usufruir de direitos 

como saúde, trabalho, moradia, desde que cumpra com seus deveres.  

A dignidade e cidadania proporcionam liberdade a essas pessoas. A 

liberdade é um direito que a pessoa tem de ir e vir, de se expressar, de fazer o que 

quiser, onde quiser, desde que respeitando as normas de conduta estabelecidas no 

seu meio social, respeitando s diferenças e a diversidade de comportamentos e de 

cultura. 

No tocante a estes direitos, a esta compreensão de “ser humano”, a 

educação básica tem o fundamental papel de ensinar aos jovens as múltiplas 

expressões sociais, biológicas e culturais das pessoas, inferindo sempre o conceito 

de respeito, tolerância e diversidade, formando cidadãos preparados para lidar e 
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disseminar conhecimentos que poderão transformar para melhor a sociedade 

contemporânea. 

 

 

9.5  HOMOFOBIA 

 

 

9.5.1 Representações sobre a homofobia 
 

Os dez entrevistados apresentaram seus conceitos referentes à homofobia. 

Todas as falas aparentam ser diferentes, todavia, partem para um mesmo caminho: 

o medo do semelhante (WEINBERG, 1972 apud JUNQUEIRA, 2007, p. 03). Os 

entrevistados expressam os termos como repulsa, ódio, rejeição, discriminação, 

medo, preconceito, aversão e não aceitação como palavras-chave da compreensão 

desta expressão criada em 1972. 

A.R.:(Discente)Homofobia é tratar de forma desrespeitosa alguém por ser 

homossexual. É considerar alguém inferior ou indigno de um tratamento humano por 

sua orientação sexual. É um sentimento de pessoas que não conhecem ou que tem 

medo do diferente. 

D.C.: (Docente)É a repulsa a tudo o que é diferente do padrão 

heteronormativo, ou seja, tudo que é trans ou não heterossexual. 

C.M. / L.B.: (Docente) É um estado emocional e mental de rejeição às 

pessoas homossexuais que se traduz em atitudes abertamente contrárias à 

existência das mesmas 

B.A.S.Q.: (Docente) É a discriminação e o preconceito a sexualidade que 

foge a heteronormatividade. 

L.R.: (Docente) Ódio total pelos gays... Pessoas que querem nos matar por 

sermos homossexuais. 

F.S.:( Docente) Homofobia caracteriza o medo e o resultante desprezo pelos 

homossexuais que alguns indivíduos sentem. Para muitas pessoas é fruto do medo 
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de elas próprias serem homossexuais ou de que os outros pensem que o são. O 

termo é usado para descrever uma repulsa face às relações afetivas e sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo, um ódio generalizado aos homossexuais e todos os 

aspectos do preconceito heterossexista e da discriminação anti-homossexual. 

L.V.:(Discente) É a não aceitação, de amores diferentes, é a ignorância a 

respeito de pessoas diferentes mas não anormais, é o barulho feito sobre a maioria 

silenciosa... Homofobia para mim, assim como o machismo, parte do extremismo de 

algumas pessoas, pela agressão verbal ou física explicita e direta, e pelo 

preconceito mais sutil a partir dos olhares, comentários breves, da forma 

diferenciada de tratamento, variando entre extremamente forçado e controlado ou 

pelo menosprezo. Não diria que seria uma doença, mas uma deficiência social em 

virtude de ser uma deformação na construção moral de um individuo. 

D.S.: (Discente)Como toda "fobia" trata-se de um medo, vejo que são 

pessoas que possuem o medo do diferente. Que não conseguem enxergar além do 

que a sociedade sempre impôs. Uma ação preconceituosa pode evoluir para uma 

ação de violência mental e psicológica. É um sentimento de pessoas que não 

conhecem ou que tem medo do diferente. 

Will Vulgo: (Discente) É a aversão a qualquer comportamento que sinalize 

uma transgressão às regras socialmente impostas do que é ser homem ou mulher. 

Esta expressão significa medo do homossexualismo. O medo do homossexualismo 

empurra as pessoas em direção ao sexo oposto com objetivos de reprodução e de 

garantir ao sujeito sua identidade heterossexual. A homofobia é típica de pessoas 

que, consciente ou inconscientemente, ainda têm muitas dúvidas e angústias sobre 

sua identidade sexual.  

E.F.: (Discente) Homofobia é o preconceito que gays e lésbicas sofrem pela 

sua condição sexual. Falta de cultura, tolerância, respeito ao próximo e falta de 

aceitação de si próprio.  É um sentimento negativo que as pessoas sentem quando 

se deparam com um casal homossexual. Um sentimento que desperta coisas ruins 

na pessoa que o sente. Faz com que ela não suporte esse tipo de situação. É o 

indivíduo que não consegue aceitar a opção sexual do semelhante, independente do 

que ele escolha pra vida dele. Falta de cultura, educação. É que nem um 
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vegetariano reclamar de carne, se não vai comer que tem que reclamar Homofobia 

pra mim é um comportamento que se manifesta pela não aceitação de que uma 

outra pessoa possa ter uma opção sexual diferente da sua, podendo se manifestar 

desde de atitudes de agressão até por comportamentos de exclusão da vítima em 

núcleos sociais. 

Estas expressões se atrelam às sexualidades e suas manifestações fora do 

eixo heteronormativo. Assim é possível afirmar que a homofobia consiste no 

estabelecimento da intolerância frente às relações entre pessoas do mesmo sexo ou 

entre pessoas sexualmente reconfiguradas a partir de tratamentos médicos para 

mudança de sexo. 

A pesquisa de Silva (2009) reporta para o despreparo da sociedade em 

admitir e aceitar definitivamente a multiplicidade de expressões sexuais e também 

reforça destacando que o desconhecimento de muitas pessoas acaba por construir 

estigmas e paradigmas que segregam a população LGBTTT da esfera social. 

A visão distorcida sobre as expressões homossexuais também é 

apresentada nas ciências biológicas em estudos sobre a evolução das espécies. 

Segundo Roughgarden (2008) Darwin fala da teoria da seleção natural, onde os 

mais fortes e espertos sobreviverão desenvolvendo a espécie. A bióloga indaga 

sobre as falhas nas teorias darwinistas, pois como o ser humano surgiu para 

multiplicar a espécie, sendo que existem milhares de pessoas que agem de forma 

contrária, no caso, se relacionando com pessoas do mesmo sexo.  

“Se uma teoria diz que algo está errado com tantas pessoas em tantas 

culturas e épocas diferentes, então o erro esteja na teoria – e não nas pessoas” 

(ROUGHGARDEN, 2008, p. 50), dessa forma “nos seres humanos, a 

homossexualidade é comum demais para ser considerada como uma aberração 

genética” (id, p. 55), fala esta apresentada por tantas obras das ciências médicas e 

biológicas. 

Falas preconceituosas como esta, prejudicam a construção e manutenção 

das práticas de sociabilidades entre homossexuais e a sociedade. Segundo Nallin, 

2005, o preconceito é um vilão que atrapalha a integração e interação de grupos 
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LGBTTT’s nos espaços sociais, em termos de construção de vínculos afetivos e 

também, conquista de trabalho. 

 

O preconceito social é evidente e agressivo. Não se vê este ser, 
como qualquer ser humano e sim como uma aberração. Seus atos 
são considerados abomináveis, eles são vistos como seres doentes 
que deveriam receber tratamento e, os atos homossexuais são 
transgressores e, necessitariam de punição legal e dissuasão social 
(NALLIN, 2005, p. 01). 

 

Cabe aqui destacar que os LGBTTTs, em parcela expressiva não possuem 

garantidos seus direitos, assim, para se construir políticas públicas é importante 

conhecer as violações para intervir nelas. 

Fragilidades pessoais, somam-se às barreiras de sociabilidade apontando-

as para a dificuldade de se assumir homossexual. 

Em consonância a esta fala, Butler (2003) aborda algumas reflexões sobre 

identidade de gênero, como se identificar, como relacionar gênero às formas de 

hegemonia de poder. Para muitas pessoas, é difícil se olhar no espelho, por 

exemplo, e dizer a si mesmo “sou homem” ou “sou gay”, “se eu for lésbica, deixo de 

ser mulher?”, “tenho corpo de homem, porém gosto de me vestir e agir como 

mulher... odeio o meu corpo assim” ou ainda “gosto do meu corpo de homem, mas 

gosto de agir e de ser mulher”. São essas expressões que representam a 

diversidade sexual, a identidade de gênero, compreendida pela autora como uma: 

 

Afirmação que tende a subordinar a noção de gênero àquela de 
identidade, e a levar à conclusão de que uma pessoa é um gênero e 
o é em virtude do seu sexo, de seu sentimento psíquico do eu, e das 
diferentes expressões desse eu psíquico, a mais notável delas sendo 
a do desejo sexual (BUTLER, 2003, p. 44).  

 

Pautando-se ainda na esfera da identidade de gênero e como surge essa 

identidade, a autora coloca que: 

 

O gênero só pode denotar uma unidade de experiências, de sexo, 
gênero e desejo, quando se entende que o sexo, em algum sentido, 
exige um gênero – sendo o gênero uma designação psíquica e/ou 
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cultural do eu – e um desejo – sendo o desejo heterossexual e, 
portanto, diferenciando-se mediante uma relação de oposição ao 
outro gênero que ele deseja (p. 45). 

 

Pensa-se que as dificuldades psicossociais de se assumir como 

homossexual, a problemática do preconceito do mais simples ao mais severo e a 

ainda escassa difusão de informação13 sobre a diversidade sexual sem dúvida 

prejudica o sujeito em viver sua identidade fielmente sem qualquer medo ou receio, 

construindo uma sociabilidade pacífica, tranqüila com direitos garantidos. 

 

 

9.5.2 Preparação para a luta contra a homofobia 
 

Três entrevistados abordaram sobre o preparo diante da luta contra a 

homofobia. Um deles acredita estar preparado, pois se pauta diante do amor e 

respeito pela humanidade. O outro diz que por trabalhar com diversos 

homossexuais, consegue enxergar a ignorância daqueles que não aceitam ou não 

respeitam as diferenças. Outro diz que não aceita nem de colegas de trabalho, 

brincadeiras que possam denegrir o outro, uma forma de combater o preconceito e a 

homofobia. 

A.R.: (Discente) Eu acredito estar preparado em virtude de estar disposto em 

mostrar o quão natural o amor e o respeito é, e que devem andar juntos. 

L.V.: (Discente) Trabalho com um grande número de homossexuais e tenho 

maturidade e conhecimento suficientes para mostrar a enorme ignorância que cerca 

a homofobia. 

D.S.: (Discente) Acredito que a maior dificuldade na luta contra a homofobia 

seria no meio profissional, onde não posso ser o que sou, pois posso ser mandado 

embora com facilidade (nem posso dar pinta). 

                                                 
13 O conhecimento científico tem evoluído muito nas produções acadêmicas sobre a 
diversidade sexual, suas contradições em um sistema heteronormatizado, tradicional, 
capitalista e preconceituoso, entretanto a carência está em fazer com que a informação 
chegue às classes sociais mais vulneráveis, pois os LGBTTT’s que se situam nessas 
classes sociais se tornam desprovidos de informação que possa empoderá-los frente às 
adversidades sociais. 
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B.A.S.Q (Docente) Atualmente não admito que colegas de trabalho, ou 

outras pessoas que também não sejam homossexuais, digam essas palavras 

pejorativas perto de mim. O pior é que essa “agressão psicológica” se transforma 

facilmente em “agressão física”, pois quando um homofóbico espanca um gay, ele 

faz aquilo achando que está com a razão. 

O conhecimento empodera positivamente uma pessoa. Neste caso, um 

homossexual desprovido de conhecimento sobre os seus direitos, sobre a sua 

história, sobre a militância acaba por sofrer mais do que aquele que é empoderado 

de conhecimentos pertinentes para sua rotina do dia-a-dia, lutando por um espaço 

de sociabilidade e não permitindo as expressões da discriminação. 

Alguns entrevistados acreditam que essa realidade está mudando. É 

coerente essa fala, pois as mobilizações do Estado e Sociedade Civil, o próprio 

movimento homossexual está mais visível não só em termos de sociabilidade, mas 

também em reivindicação de direitos e de igualdade perante os heterossexuais. 

Esta visibilidade somada à disposição da luta pelo fim do preconceito, 

desafia a população LGBTTT nesta era marcada pela homofobia, pelos 

fundamentalismos religiosos, pela fragilidade da laicidade do Estado Nacional à 

resistir às opressões de conservadores, impondo o devido respeito em todos os 

espaços sociais, seja na comunidade, nas instituições de ensino, mercado de 

trabalho e na exigência de políticas públicas de combate aos preconceitos instalados 

na sociedade. 

É possível afirmar que as políticas sociais são respostas às manifestações 

do cotidiano de grupos de pessoas. No caso deste trabalho, será tratado dos grupos 

de homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais. Segundo Rossi 

(2008), as mobilizações do segmento LGBTTT proporcionaram a criação de políticas 

que materializaram as contestações deste segmento, a favor de uma cidadania justa 

e igualitária. 

 

A luta homossexual nessa perspectiva se limita à reivindicação de 
direitos para o seu grupo específico. Não queremos com isso 
desconsiderar que a luta contra a homofobia e pela equiparação de 
direitos civis dos homossexuais não seja legítima, mas que esta não 
supera um viés individualista. Pelo contrário, ela vai ao encontro das 
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políticas públicas neoliberais que visam, sobretudo formar sujeitos 
que desenvolvam esse tipo de comportamento individualista (ROSSI, 
2008, p. 02). 

 

Mesmo relacionadas a uma cultura individualista e específica, os 

movimentos homossexuais, colaboram para um chamado a toda a sociedade: as 

militâncias LGBTTT, feminina, de negros, pessoas com deficiência, idosos, 

categorias historicamente definidas como minorias, mostram que essa definição já 

ultrapassou qualquer olhar conservador e demonstra que o problema é social e não 

apenas a desses grupos específicos. Se não existissem problemas ou dificuldades, 

não existiriam movimentos sociais. 

Esses movimentos visam o ideal da igualdade, mesmo reconhecendo “as 

contradições produzidas a partir do modelo de organização da sociedade 

capitalista”, entretanto podem ser consideradas, como referência o autor, como “um 

primeiro passo para o reconhecimento de que a luta dos negros, das mulheres, dos 

jovens e demais movimentos sociais é também uma luta que diz respeito a todos 

nós” (ROSSI, 2008, p. 02). 

O texto de Alexandre Rossi aponta para uma discussão de dois tipos de 

políticas sociais: O Programa Brasil sem Homofobia e a inserção de 

homossexualidade e orientação sexual nos temas transversais dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais14. Baseando na leitura dos documentos ele afirma que esses 

movimentos materializaram as reivindicações até hoje levantadas pelo público 

LGBTTT desde a repressão da ditadura militar. 

A partir da proposta de combate ao preconceito e garantia de cidadania pelo 

Estado, o autor indaga sobre a formação de um novo sujeito, que responderá 

positivamente à diversidade, tanto cultural como sexual que promoverá igualdades e 

será tolerante a todas as formas de expressão da pessoa. 

                                                 
14 Documento que normatiza e norteia o processo de ensino – disciplinas, métodos de 
avaliação e nota, além de temáticas para construção da capacidade de respeitar, de criticar, 
de exercer a cidadania e de responder positivamente às diversas formas de expressões 
sociais, culturais e sexuais existentes no país. 
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Nagel (2003, apud Rossi, 2008) coloca que “a tolerância chega aos países 

pobres como o dever ético de compreender o outro, de não se impor ao outro em 

função do respeito à diversidade” (2008, p. 03).  

Esta reflexão parece bem pertinente ao objetivo deste trabalho, pois com a 

construção de políticas em diversas áreas como saúde, educação, direito, 

assistência social e partir dessas áreas expandirem-se para a sociedade – 

empresas, famílias, colegas de sala, professores, diretores, monitores será possível 

implantar paulatinamente a tolerância frente à diversidade. 

Esse trabalho é necessário, pois a sociedade brasileira foi desenvolvida em 

paradigmas que foram norteados pela heteronormatividade. Baseado nessa 

colocação, “deve-se tolerar aquilo/aquele que se apresenta como distinto da forma 

de pensar, sentir, expressar-se e agir segundo as normas e condutas sociais 

estabelecidas através da relação entre os jovens” e essa tolerância só será possível 

a partir do momento em que se formar um novo sujeito “que não se sinta superior ao 

outro, somente diferente, porém igual enquanto cidadão” (id. p. 03). 

Para promover a igualdade entre as pessoas, devem ser trabalhadas várias 

questões, sendo uma delas a própria tolerância, e a ruptura com modelos 

conservadores que dificultam o processo de construção de uma cidadania exercida 

por todos. Rossi (2008) faz alguns apontamentos quanto a igualdade, apresentando 

uma abordagem falseadora da real situação país. O autor reporta os problemas 

psicológicos e neurológicos, religiosos e culturais que afastam a igualdade dos 

valores de cada pessoa. Discriminar as diferenças é errado, por mais uma pessoa 

muçulmana não será igual a outra que é católica, ou um pernambucano do 

paulistano, uma mulher de uma transexual, é importante frisar a igualdade em linhas 

legais, para que esse preconceito não seja instalado na sociedade causando 

conflitos sociais.  

Encerrando a presente idéia, é possível verificar que qualquer grupo de 

pessoas, com interesses semelhantes, pode agir através de movimentos que 

pressionem o Estado a responder através das políticas suas dificuldades, porém não 

se esquecendo que mesmo sendo específicas as reivindicações o problema social 

instalado diz respeito a todos. Não é necessário encontrar culpados, mas sim o 



 

 

120 

 

porquê da ocorrência dessas situações e buscar formas para transformar essa 

realidade. 
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CONCLUSÃO 

 

Para Sen (2000), a liberdade está associada aos direitos que as pessoas 

possuem para viverem sem restrições. Ele considera oportuno agregar todas as 

garantias: políticas, protetoras e, civis aos cidadãos, para que possam exercer de 

fato a cidadania.  

O economista aponta 05 tipos de liberdades que compõem “O exercício 

pleno da cidadania das pessoas: “(1) liberdades políticas; (2) facilidades 

econômicas; (3) oportunidades sociais; (4) garantias de transparência; (5) segurança 

protetora” (SEN, 2000, p. 25). No tocante ao tema proposto, falar em liberdade de 

expressão sexual leva à reflexão sobre as oportunidades sociais e segurança 

protetora, nos termos de Sen.  

O Brasil vivencia ainda hoje o fato de partidos políticos de cunho religioso e 

outros grupos moralistas interferindo nas questões referentes à sexualidade, 

considerando todas as manifestações não heteronormativas uma afronta “à moral e 

aos bons costumes”.  

No entanto, a diversidade sexual não fere direitos correlatos à liberdade das 

pessoas. Compreender, legitimar e politizar a diversidade sexual é atentar-se à 

garantia da liberdade incondicional que todo ser humano necessita para se 

desenvolver.  

Quando um Estado, representado por políticos moralistas defendem ideais 

excludentes, como por exemplo, quando negam reconhecer direitos aos LGBTTTs, 

estão ferindo não só as pessoas, mas também a carta constitucional e tratados 

internacionais que preconizam a liberdade. 

A liberdade política e as liberdades civis são imediatamente importantes em 

si mesmas e não têm de ser indiretamente justificadas pelos seus efeitos na 

economia. Pessoas sem liberdade política ou direitos cívicos estão privadas de 

liberdades importantes para a construção de suas vidas e vêem recusada a 

oportunidade de participarem em decisões cruciais relativas à vida pública (SILVA, 

2000, p. 06 – 07).  
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Deixar de reconhecer e legitimar a existência digna dos LGBTTTs nesta 

nação é perpetuar um histórico de violência e preconceito frente a este público; é 

manter a nação estagnada no tempo, desrespeitando o povo que aqui nasceu ou 

que escolheu o Brasil como território para moradia e desenvolvimento. Para Sen, a 

liberdade vai além daquela comumente apresentada, ligada a uma rentabilidade 

econômica, transformando sua condição de pobreza. A liberdade se associa à 

outras vertentes de grande importância que garante qualidade de vida.  

A visão do economista pode ser refletida a partir da fala dos entrevistados, 

que ofereceram uma gama de informações que retratam as privações de direitos e a 

consequente restrição de liberdades que vivenciaram durante suas vidas. 

Observam-se como obstáculos aspectos culturais oriundos da família e da 

sociedade, descompromisso educacional com a diversidade sexual, que geram 

homofobia e agressões físicas, sexuais e psicológicas a homossexuais, havendo 

falta de espaço de expressão a essa população.  

Discutir sexualidade e suas múltiplas expressões é pensar nas 

oportunidades sociais, civis e políticas que todos merecem possuir. Debater a 

questão sexual e as implicações sociais nesta é pensar em melhores condições de 

vida aos LGBTTTs. 

Para isso, é necessário que a sociedade repense suas tradições, pois estas, 

à luz de Sen, ainda compreendem a uma forma de imposição de suas ideologias, 

formatando comportamentos, hábitos, autorizando determinadas práticas, proibindo 

outras. As tradições, quando enriquecem uma nação e preservam uma história e 

cultura é de grande valia, mas quando restringem as liberdades humanas devem ser 

repensadas.  

Para Silva (2000, p.10),“ considerar o desenvolvimento em termos das 

liberdades concretas das pessoas tem implicações de longo alcance, como a da 

importância central da privação de restrições”. 

Nota-se que muitas pessoas têm se mobilizado no sentido de questionar as 

privações a que estão submetidas e exigem uma olhar mais sensível por parte do 

Estado para questões de ordem racial, de gênero e de sexualidade. Estes aspectos 

se tornam, portanto, fundamentais quando se pensa desenvolvimento humano e 
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social. Sen afirma que para a sociedade viver a plena liberdade é necessário um 

processo de desenvolvimento amigável, distante de imposições, violências ou outras 

formas coercitivas de silenciar a população.  

Abordar uma escola destinada ao público LGBTTT em um programa de Pós 

– Graduação em Desenvolvimento Regional é saber reconhecer a importância de 

estudos que podem ser úteis para a ampliação nas produções científicas referentes 

ao segmento LGBTTT, além de refletir sobre possibilidades para garantia de seus 

direitos e sociabilidade na sociedade contemporânea, mostrando que a humanidade 

se desenvolve de acordo não só com as mudanças econômicas e sim com 

mudanças sociais. 

A E-JOVEM proporciona aos alunos momentos de libertação diante da 

opressão vivida por cada um, pode se verificar, nas falas dos entrevistados que o 

preconceito que ainda existe contra pessoas que vão em caminhos inversos do que 

a sociedade coloca como padrão, é forte e preocupante. Ao se ter momentos de 

afetividade e de abertura diante das falas e da preocupação daqueles que sofrem, a 

E-JOVEM passa para seus alunos e a comunidade, o sentido da liberdade diante da 

aceitação de suas orientações sexuais, sem medo de represálias, mesmo se isso 

existir ao menos no espaço escolar da E-JOVEM. 

Como em todo momento de mudança, a realidade de hoje guarda várias 

contradições. Ao mesmo tempo em que vemos e convivemos cada dia mais com 

uma diversidade sexual cada vez mais rica e menos rotulada, se mantêm e até se 

reforçam atitudes preconceituosas, discriminatórias e violentas de pessoas, grupos e 

instituições conservadoras. Esse embate entre o novo e o conservador, entre a 

conquista dos direitos e a repressão originada nos preconceitos se dá em todo o 

corpo social, em diferentes lugares e momentos. Na família, no círculo de amigos, 

na comunidade, no trabalho e, é claro, na escola. 

É fundamental hoje que se ampliem, criem e estabeleçam políticas públicas 

voltadas para profissionais de educação que trabalhem para deslocar as discussões 

sobre a homossexualidade. 
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É importante ampliar o debate sobre sexualidade, gênero, sexismo, enfim, 

uma série de questões mais amplas e que são fundamentais para a superação de 

um ambiente homofóbico na escola. 

Gadotti (2000, p 41) questiona “que tipo de educação necessitam os homens 

e as mulheres dos próximos 20 anos, para viver este mundo tão diverso?” 

Certamente, eles e elas, necessitam de uma educação para a diversidade, 

necessitam de uma ética da diversidade e de uma cultura da diversidade. Uma 

escola que eduque para a pluralidade cultural, que perceba o outro como legítimo 

outro, o qual possui uma história, uma cultura, uma etnia e que perceba a turma de 

alunos como heterogênea, visto que cada aluno possui um diferencial, pois provém 

de lugares, culturas e famílias distintas, apresentando ritmos diferentes para 

aprender, o que caracteriza a pluralidade no espaço escolar. 

A luta dos educadores da E-JOVEM pelos direitos e pelo reconhecimento 

das diferenças não pode ser dar de forma separada e isolada. É preciso que 

políticas governamentais apóiem os programas educacionais, bem como os meios 

de comunicação, os quais tem forte influência de persuasão. O professor não pode 

pensar que a inclusão é exclusividade de deficientes ou de pessoas vistas como 

“não pertencentes” ao convívio social (visão homofóbica) e que para esta acontecer 

basta adaptar o espaço físico e ter profissionais qualificados. Isto é preciso, mas não 

é o suficiente, porque uma escola com olhar voltado para a inclusão social, jamais 

irá pensar somente no “diferente”, mas sim em todo tipo de diferença que existe e 

que surge a cada dia. É necessário que a escola prepare as novas gerações para 

esta educação, voltada para a diversidade. Através desta perspectiva, acredita-se 

que irão se romper as barreiras negativas construídas ao longo do processo 

histórico, “o preconceito”. 

Campinas avançou com o estabelecimento do E-JOVEM, representando 

uma iniciativa de resistência ao conservadorismo e de emancipação do respeito à 

visibilidade LGBTTT. As políticas para a juventude ganham com ações da natureza 

apresentada pela Escola Jovem e a sociedade, mesmo resistente, passa a enxergar 

(o que é muito importante em um processo de ruptura e desenvolvimento) o trabalho 

da Instituição. 
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Mudar não é tarefa fácil e todos sabemos disso, mas o prazer da mudança 

surge quando a própria escola se torna espaço de (trans)formação. E somente 

através desta prática (trans)formadora é que poderemos construir uma sociedade 

mais justa, que inclui e não exclui, que perceba a escola como espaço de 

construção, através da valorização das individualidades, do respeito para com as 

diferenças, com a cultura de cada um, onde a educação é o elemento essencial para 

um mundo menos violento. 

Pensar a questão da implementação das políticas públicas contra a 

homofobia importa em uma tentativa de definirmos as políticas públicas. Para Celina 

Souza, não existe uma única, nem melhor definição sobre o que seja política pública 

e sintetiza dizendo:  

  

Pode-se, então, resumir o que seja política pública como o campo do 
conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em 
ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor  mudanças no rumo ou curso dessas ações 
(variável dependente). Em outras palavras, o processo de formulação 
de política pública é aquele através do qual os governos traduzem 
seus propósitos em programas e ações,que produzirão resultados ou 
as mudanças desejadas no mundo real. (Souza,2002). 

 

Conclui-se que a E-JOVEM proporciona aos alunos momentos de libertação 

diante da opressão vivida por cada um, pode se verificar, nas falas dos entrevistados 

que o preconceito que ainda existe contra pessoas que vão em caminhos inversos 

do que a sociedade coloca como padrão, é forte e preocupante. Ao se ter momentos 

de afetividade e de abertura diante das falas e da preocupação daqueles que 

sofrem, a E-JOVEM passa para seus alunos e a comunidade, o sentido da liberdade 

diante da aceitação de suas orientações sexuais, sem medo de represálias, mesmo 

que isso pareça existir somente no espaço escolar da E-JOVEM. 

A implementação dos programas de políticas públicas contra a homofobia 

vem atender dispositivo constitucional e garantia suprema dos direitos humanos, 

objetivando ações proativas dos organismos de segurança pública no combate aos 

crimes de intolerância, assim como promover no seio da sociedade a cultura da 

tolerância e respeito às diferenças.  Não se concebe à luz do estado democrático de 

direito que ainda existam sociedades que pratiquem fomentem ou se omitam em 
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relação aos crimes de ódio que vêm dizimando membros de sua sociedade, 

relegando-lhes a um segundo plano, empurrando-os para um armário sombrio onde 

muitos vivem durante toda a vida com medo da discriminação, privados do maior de 

todos os direitos dados ao ser humano: a felicidade. Apesar de termos já políticas 

públicas orientadas para este fim, o resultado em termos de diminuição da violência 

contra a população LGBTTT ainda é insatisfatório no Brasil. É necessário avaliar a 

eficácia das  políticas públicas já em andamento, como é o caso deste estudo, mas 

também implementar novas políticas que contribuam com a mudança de 

mentalidade da população. 
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ANEXO I: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,______________________________________________________, 

abaixo assinado, concordo com a participação na pesquisa sobre a 

“DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E HOMOFOBIA: um estudo de caso em 

uma escola destinada ao público LGBTTT”, que tem como pesquisador responsável 

Renan Antônio da Silva, tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as 

condições que constam do documento "ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA 

PESQUISA". Declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições 

que me foram assegurados, a seguir relacionados: 

A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 

de qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 

situações relacionadas com a pesquisa a que serei submetido. 

A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do 

estudo a qualquer momento. 

A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada a minha privacidade. 

O compromisso de que me será prestada informação atualizada 

durante o estudo, ainda que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele 

participando. 

O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido 

durante todo o período de minha participação no projeto. 

Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me 

foram apresentadas e que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do 

referido projeto. 

Franca, _________ de ______________________ de ________   

Assinatura do participante: ______________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: _____________________________________________ 

Assinatura da orientadora: ______________________________________________ 
 

UNI-FACEF - Centro Universitário de Franca 
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ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Nome da pesquisa: “DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE E 

HOMOFOBIA: um estudo de caso em uma escola destinada ao público LGBTTT”. 

Pesquisador responsável: Renan Antônio da Silva 

Orientadora: Profª. Drª. Daniela de Figueiredo Ribeiro a quem poderei 

contatar a qualquer momento que julgar necessário através do telefone nº. (16) 

3713-4688 ou o e-mail: ribares@netsite.com.br. 

Descrição das informações que deverão ser, obrigatoriamente, 

prestadas aos sujeitos da pesquisa: 

                     Realizaremos entrevistas individuais, tratando de assuntos como: 

história de vida, luta contra a homofobia, ambiente familiar, violência, vida social. 

 A entrevista será gravada, para que as informações possam ser mantidas. Serão 

tomados todos os cuidados técnicos na condução da entrevista, com o intuito de 

proteger os participantes de eventuais dificuldades, e as informações obtidas serão 

utilizadas somente para fins científicos, não havendo identificação pessoal de 

nenhum participante. 

Data ________/_________/________ 

Nome e assinatura do pesquisador responsável: 

 

____________________________________________________ 
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ANEXO III - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

Descrição do entrevistado: 

Idade: 

 

      História de vida 

1.1  Família 

1.2  Aceitação da Família 

1.3  Relação com a mãe 

1.4  Relação com o pai 

 

 Agressões 

2.1  Quais agressões 

2.2  Escola 

2.3  Local público 

2.4  Trabalho 

2.5  Não sofreu agressões  

 

E-JOVEM 

3.1  Abertura 

3.2  Função da escola 

3.3  Proposta de trabalho 

3.4  Método de trabalho 

3.5  Função do diretor 

3.6  Modo de avaliação institucional 

3.7  Resultados obtidos pela E-JOVEM 

3.8  Oferecimento de um espaço sócio – afetivo 

3.9 Visão sobre a E-JOVEM 

3.10 Críticas a E-JOVEM 

 Homofobia 

4.1  Representações sobre a homofobia 

4.2 Preparo contra a homofobia 

 


