
Este artigo insere-se no eixo temático educação e diversidade, problematizando a inexistência
e/ou ineficiência de políticas públicas que promovam a reflexão sobre gênero e sexualidades
com adolescentes em pleno desenvolvimento psicossocial. Assim, objetiva descrever práticas
sociais homofóbicas entre os internos de uma dada instituição prisional através da observação
participante, partindo de um posicionamento teórico-metodológico marcado pelos estudos cul-
turais e de gênero de autores pós-estruturalistas. A análise reflete sobre as condições construí-
das que estabelecem e mantêm tais práticas em lugares onde a proposta pedagógica deveria
promover uma educação social que valorizasse a cidadania e o respeito, de acordo com as
normativas legais instituídas.

Palavras-chave: socioeducação, educação sexual, homofobia, psicologia

A socioeducação compreende uma das vertentes constituintes da educação brasileira, ao lado
da educação geral (formal/escolar) e da educação profissionalizante (cursos técnicos). Em seu
bojo encontram-se intervenções que convergem para a preparação de adolescentes para o conví-
vio social; no caso específico de adolescentes apreendidos pela lei, deve auxiliar o retorno em
meio aberto para que atuem como sujeito de direitos e deveres e também como futuros profissio-
nais. Para tanto, tenta promover condições psicopedagógicas para que os mesmos não reincidam
em práticas de atos infracionais e, assim, não regressem a uma instituição prisional.

Entretanto, durante o período da internação, é recorrente a observância de inúmeras situações
coercitivas que se materializam em práticas sociais violentas na ordem da intimidação, ameaças e
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ataques contra a integridade física dos adolescentes, uns em relação aos outros. Muitas dessas prá-
ticas também estão sujeitas à ordem do binarismo sexual (heterossexualidade/homossexualidade,
masculino/feminino, dominante/dominado), do machismo, da misoginia (aversão ao que se
remete ao feminino), da busca da virilidade e seus conseqüentes, entre eles, a homofobia (Louro,
1997, 2001; Welzer-Lang, 2001).

Na publicação da pesquisa Juventudes e Sexualidade, realizada com o apoio da UNESCO1, as
autoras Abramovay, Castro e Silva (2004) trazem dois apontamentos relevantes para este artigo no
que tange às temáticas, sexualidades e juventudes no contexto educacional. A primeira refere-se
ao silêncio conivente face às práticas homofóbicas de alunos contra outros acusados de homosse-
xuais. Em segundo, denunciam que os alunos brasileiros pesquisados indicam em uma escala de
ações violentas que o quesito bater em homossexuais é considerado menos grave em relação ao
uso de drogas e ao ato de roubar. Em um centro de socioeducação, onde a privação de liberdade
impõe o convívio restrito e obrigatório em tempo integral, as questões emblemáticas que circuns-
crevem a homofobia apresentam-se muito mais intensas e perigosas se comparadas com o
ambiente escolar – condição que justifica a importância de estudos nesta temática.

Primeiramente, salienta-se que a produção de conhecimento na área socioeducativa em sis-
tema de privação de liberdade, na perspectiva construcionista, requer uma atenção apurada sobre
duas das principais inquietações das produções pós-estruturalistas foucaultianas: o dispositivo dis-
ciplinar e o dispositivo da sexualidade.

O dispositivo disciplinar trazido por Foucault (1987) é apresentado mais fortemente na obra
Vigiar e Punir, discorrendo sobre o nascimento da prisão e as estratégias de poder, controle social
e, subsequentemente, do assujeitamento dos indivíduos na lógica do engendramento político de
corpos dóceis e domesticados pelas relações de poder em uma sociedade disciplinar. Em relação
ao dispositivo da sexualidade, o mesmo autor (2005) continuou a crítica à constituição da socie-
dade disciplinar e à fabricação dos sujeitos; no entanto, investe na ampliação dos estudos referen-
tes ao controle das sexualidades por meio da produção de subjetividades normatizadas, onde se
localizam práticas discursivas controladoras e de incitamento das sexualidades, dos corpos e da
constituição do objeto sexo. Esses conceitos permitem cartografar analogias discursivas que per-
meiam uma instituição socioeducativa, onde adolescentes ora se apresentam como algozes, ora
são vitimizados; entretanto, não existem equívocos em afirmar que os mesmos são produtos de
contextos favoráveis à produção de vulnerabilidades sociais.

Assim, indica-se que os adolescentes brasileiros, principalmente aqueles pertencentes à classe
social popular ou de baixa renda (que também faz interface com raça/etnia, baixo nível cultural,
gênero, entre outras categorias que promovem a estigmatização), se apresentam em contextos de
vulnerabilidades sociais, podendo o conjunto dessas condições favorecer o envolvimento com
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algum tipo de ato infracional. De acordo com Abramovay, Castro e Silva (2004) e Nascimento
(2007), as vulnerabilidades referem-se à falta de acesso a recursos que dificultam, para alguns
grupos sociais específicos, o usufruto de oportunidades ofertadas pela sociedade, como, por
exemplo, a freqüência escolar. Pode-se citar, ainda, a falta de acesso à informação sobre preven-
ção de gravidez precoce, a falta de assistência médica de qualidade em postos de saúde que efeti-
vem programas de cuidados característicos para a adolescência, o que, de maneira direta ou indi-
reta, dificulta a superação das adversidades impostas socialmente.

Partindo desta perspectiva, as notas etnográficas se atentaram para a observância e a indicação
que, neste espaço microfísico institucional, as vulnerabilidades podem ser potencializadas quando
relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, ou seja, reificam práticas discursivas refe-
renciadas pela cultura heterossexual e machista (Connell, 1995) que impõem ao sujeito um modo
único sobre a construção das masculinidades2. A existência (ou pressuposição) de pessoas não-
-heterossexuais em instituições fechadas dispara subjetividades normativas reproduzidas por práti-
cas de intolerância, medo e incoerências.

1. A trajetória jurídica-processual de adolescentes privados de liberdade à luz da legislação
brasileira

Na literatura específica, observa-se uma aproximação consensual sobre a adolescência e a
juventude no que se refere à compreensão de que esses são pertencentes às identidades de classes
e de estratificação social nas sociedades modernas. Também é revelado (Groppo, 2000) que, na
contemporaneidade, a divisão do ciclo vital por faixas etárias descreve funções e expectativas
sociais referentes à participação que esta população deve apresentar enquanto atores sociais, seja
na esfera familiar, educacional, intelectual, seja nas vivências das emoções e afetos, sociabilidades,
entre outros.

No entanto, para caracterizar mais especificamente o grupo estudado, tornou-se necessário
contextualizar os aspectos legais que determinam a trajetória jurídico-processual dos adolescen-
tes que cometeram algum tipo de ato infracional3 de natureza grave ou reiterada e que, por tais
práticas, foram privados de liberdade em um centro de cumprimento de medida judicial socio-
educativa.
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É considerado adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
(Brasil, 2005), toda a pessoa com idade compreendida entre 12 e 18 anos. Abaixo de 12 anos
completos a pessoa é considerada criança e, acima de 18, atinge a maioridade penal, estando,
portanto, sujeita à imputabilidade penal. Sendo penalmente inimputáveis, crianças e adolescentes,
mediante a prática de atos infracionais, recebem um tratamento legal diferenciado dos réus impu-
táveis. Enquanto estes últimos são condenados e cumprem penas, os primeiros são responsabiliza-
dos legalmente pelos atos cometidos conforme legislação específica.

Assim, em substituição ao antigo Código de Menores de 1979 (Brasil, 1983), baseado na dou-
trina da situação irregular, o ECA – Lei nº 8 069, de 13 de Julho de 1990 (Brasil, 2005), baseia-se
na doutrina da proteção integral e, de acordo com García Méndez (1998) e Volpi (1997, 1999,
2001), legisla nacionalmente as questões pertinentes ao adolescente em conflito com a lei. Consi-
derado internacionalmente avançado em termos de direitos humanos, o ECA é fundamentado nas
normativas nacionais e internacionais, integrantes do Sistema de Proteção dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Dentre tais normativas que caracterizam a criança e o adolescente como pes-
soas de direitos e em condições peculiares de desenvolvimento destacam-se: a Constituição Fede-
ral de 1988; a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos da Criança
de 1989, em vigência no Brasil desde 1990; as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Adminis-
tração da Justiça da Infância e da Juventude – Regras de Beijing; as Regras Mínimas das Nações
Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade (aprovada pela ONU em 1990); e as
Diretrizes de Riad (Princípios das Nações Unidas para a Prevenção da Delinqüência Juvenil de
1990).

O ECA (Brasil, 2005) estabelece dispositivos com bases legais, éticas e pedagógicas para fun-
damentar um rol de direitos específicos à criança e ao adolescente e indica a execução das medi-
das socioeducativas exclusivamente aos adolescentes autores de atos infracionais.

As medidas socioeducativas são aplicadas pelo juiz e variam conforme o tipo de ato praticado,
as circunstâncias envolvidas e a capacidade do adolescente de cumpri-las. São especificadas pelo
ECA no cap. IV, artigo 112º: I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de
serviços à comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI –
internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no artigo 101º, I a
VI (ibidem).

A medida socioeducativa de internação, que se constitui numa medida privativa de liberdade
(artigo 121º do ECA), é aplicada pelo poder judiciário somente quando não houver nenhuma
outra medida mais adequada ao caso, tendo em vista que a institucionalização é considerada o
último recurso disponível pela socioeducação, devendo, portanto, ser evitada ao máximo. É uma
medida que não comporta prazo determinado, tendo como limite máximo três anos e sendo com-
pulsória quando o adolescente atinge os 21 anos de idade. Sem prazo determinado, e uma vez
que considerada uma medida de rigor máximo, deve ser reavaliada pelo juiz no máximo a cada
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seis meses, mediante a apresentação de relatórios técnicos de acompanhamento (ECA, artigo 121º,
parágrafos 2º, 3º, 5º). Requer, por parte de quem a executa, a observação e seguimento zeloso da
legislação que normatiza sua execução, de forma a evitar irregularidades, negligências ou proibi-
ções de direitos ou mesmo excessos descabidos (Brasil, 2005).

Apesar de a medida socioeducativa possuir um conteúdo sancionatório, é fato que, pelas nor-
mativas, o conteúdo pedagógico deve sobressair à sanção, estruturando-se em três dimensões
convergentes e complementares que são: o respeito aos direitos fundamentais do adolescente
(aspecto jurídico), a segurança cidadã (aspecto de segurança) e a ação socioeducativa (pedagó-
gica). Para que se efetue uma ação socioeducativa em uma unidade de internação, pressupõe-se
que haja um alinhamento conceitual, estratégico e operacional nas ações que envolvam o trato
com o adolescente, referenciando o desenvolvimento globalizado enquanto cidadão.

A partir dos pressupostos apresentados, adverte-se que a questão que envolve o adolescente
em conflito com a lei e privado de liberdade se constitui em um assunto bastante preocupante no
que tange à segurança pública, políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente, dispositi-
vos legais e, conseqüentemente, às especificidades do contexto social que possibilita a trajetória de
um adolescente até um ambiente que restringe a sua liberdade de ir e vir em meio social aberto.
No entanto, as normativas existentes não mencionam metodologias e intervenções em que se apli-
quem e promovam o respeito às diversidades de maneira globalizada, sendo o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Brasil, 2006) um documento que possibilita aberturas significativas no
campo do educar para a diversidade, porém ainda em caráter de implantação na Federação.

2. Apontamentos teórico-metodológicos a partir dos estudos de gênero e dos estudos cul-
turais para a compreensão das práticas sociais homofóbicas: ampliando os horizontes do
educar para a diversidade

A socioeducação visa estabelecer um modo possível de vida para que o adolescente não rein-
cida nas infrações legais e, assim, consiga buscar outros estilos de existência para o cuidado de si
e o convívio em sociedade, partindo de proposições pedagógicas. Em relação aos aspectos peda-
gógicos, a socioeducação brasileira tem-se baseado no relatório apresentado pela UNESCO, de
coordenação de Delors (2001). Este relatório sugere quatro pilares da educação para o exercício
do desenvolvimento de competências, sejam elas pessoais (aprender a ser), relacionais (aprender
a conviver), produtivas (aprender a fazer) ou cognitivas (aprender a conhecer). Dessa maneira,
tentou-se aplicar a proposta pedagógica de Delors (2001) como eixo norteador reflexivo das temá-
ticas sexualidades e gêneros.

Seguindo essa proposta, refletiu-se sobre a educação para a diversidade, designadamente
sobre a educação sexual, como mais uma possibilidade para os internos (re)pensarem suas vidas
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após a desinternação. Deste modo, vale salientar que as discussões de gêneros e das sexualidades
configuram-se de suma importância para a vivência social e desenvolvimento pessoal, sejam quais
forem os grupos de onde esses adolescentes são oriundos. Dessa maneira, Guacira Louro (1998:
87-88) indica:

É indispensável admitir que a escola, como qualquer outra instância social, é, queiramos ou não, um espaço
sexualizado e generificado. Na instituição escolar, estão presentes as concepções de gênero e sexuais que, his-
tórica e socialmente, constituem uma determinada sociedade. A instituição, por outro lado, é uma ativa consti-
tuidora de identidades de gêneros sexuais.

A partir da citação acima, apreende-se que uma das principais constatações para a realização
de uma proposta de trabalho em educação para a diversidade sexual com adolescentes seria a
compreensão da constituição subjetiva desta população. Essa última, por sua vez, é constituída
por um emaranhado de acontecimentos sócio-históricos que também estão relacionados com os
gêneros (feminino e masculino) e às expressões e vivências das sexualidades nas sociedades con-
temporâneas. Sobre essas construções sociais, a mesma autora (1997: 21) afirma:

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como essas carac-
terísticas são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetiva-
mente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que
se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade, importa observar não seus
sexos, mas sim tudo o que socialmente se constrói sobre os sexos.

Desse modo, entendeu-se que as construções sociais pelas quais passam os referidos adoles-
centes são marcadas, historicamente, por idéias que estão pulverizadas pelo modus operandi de
como as sociedades modernas lidam com seus tabus, crenças e preconceitos. Nesta perspectiva, é
indicado em Foucault (2005) que as concepções médico-higienistas, influenciadas pela medicina
social do século XVIII surgidas na Europa, atuaram no século XIX como um potente dispositivo
de sexualidade, ou seja, de controle das sexualidades dos sujeitos, contribuindo para o investi-
mento da política de procriação e constituição familiar. Costa (1979) e Abramovay, Castro e Silva
(2004) apontam que a gênese da educação sexual no Brasil se encontra pautada nessas concep-
ções que são difundidas nos bancos escolares brasileiros.

Observou-se que, em síntese, a reflexão de como se propunha a educação sexual no centro
de socioeducação (local onde foi realizada a pesquisa) estava embasada nas origens das concep-
ções médico-higienistas, o que dificultava a aceitação dos adolescentes sobre a temática educação
sexual, pois o terrorismo dos discursos científicos inadequados e intimidativos sobre as doenças
sexualmente transmissíveis (DST) e, principalmente, sobre a AIDS fazia com que os internos evi-
tassem procurar informações pelo receio de produzir mais sofrimento do que já lhe era imposto
pela vivência da privação de liberdade.
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Nos estudos de Arilha, Unbehaum e Medrado (1998) defende-se que, até meados dos anos
1990, as pesquisas intervencionistas com a população masculina eram quase inexistentes, o que
ocasionou a necessidade de políticas públicas que assistissem a este contingente populacional.
Entretanto, ainda hoje muitas pesquisas se reduzem a uma visão biologizante, buscando apenas a
prevenção de DST/HIV/AIDS e não privilegiando as construções sociais das sexualidades e identi-
dades de gênero.

Avançando nestes estudos, Abramovay, Castro e Silva (2004) indicam que as investigações
sobre a adolescência despontam como uma das grandes áreas de pesquisa, principalmente no
âmbito das políticas públicas que atuam junto a esta população, revelando dados comparativos de
diferentes regiões do Brasil sobre práticas sociais homofóbicas de adolescentes brasileiros que
ingressam em uma instituição escolar. Estes dados nos levaram à reflexão da importância do
estudo do gênero, na tentativa de compreender as práticas das construções das masculinidades e,
conseqüentemente, desenvolver trabalhos intervencionistas que contemplem não somente a pre-
venção de DST, mas também o planejamento familiar, a violência de gênero e as expressões do
preconceito e discriminação, ou seja, que ampliem a realização de uma ação que também se
paute na luta contra a intolerância disseminada pela sociedade e, consequentemente, reproduzida
por educadores sociais e internos.

No sentido exposto acima, o processo de coleta dos dados fez-se mediante observações dire-
tas e participativas, atividades em grupos focais com os adolescentes, conversas com a equipe
multidisciplinar e participação como membro do Conselho Disciplinar4, bem como o registro de
incursões no campo de pesquisa, em outras localidades e em centros de socioeducação do
mesmo estado brasileiro.

Concomitante às observações realizadas e ao diagnóstico situacional, pode constatar-se que
estas discussões propostas para se efetivar uma educação para a diversidade não eram de inte-
resse da instituição, sendo necessária a busca interventiva de um alinhamento conceitual, estraté-
gico e operacional com toda a unidade de internação, visto que muitas práticas sociais homofóbi-
cas que os adolescentes estabeleciam entre si (em relação a outros adolescentes e também em
relação à equipe de funcionários) eram mantidas pelos próprios adolescentes e funcionários, que
quase na sua totalidade eram do gênero masculino.

Assim, o processo exploratório denominado de pesquisa participante com matriz etnográfica
(Brandão, 1999; Schmidt, 2006) auxiliou na configuração de ações de proximidade investigativa
com os acontecimentos institucionais, atentando-se à construção do sentido, do significado, ou
seja, dos processos de subjetivação normatizada que circunscreviam as cenas cotidianas de práticas
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sociais homofóbicas. No caso específico dessa pesquisa participante, as observações e construção
do diário de campo duraram aproximadamente 18 meses, período em que se participou, entre mui-
tas atividades, de grupos focais, jogos interativos, práticas de atividades físicas e culturais, atendi-
mentos psicológicos, registro de motins e rebeliões, reuniões com familiares e equipe institucional.

A produção de subjetividade, evidenciada por meio do discurso dos internos e profissionais da
instituição, indicava as representações construídas a partir do controle exercido pelo poder, seja
ele referenciado pelo Estado ou pelas relações microfísicas sociais estabelecidas dentro e fora da
instituição. A análise do que era dito (práticas discursivas) e do não-dito (observações) permitiram
a captação das linhas históricas dos discursos homofóbicos que possibilitam o delineamento de
prováveis cartografias, revelando vivências, informações vinculadas que atravessavam o sujeito,
modos de sujeição, produção de práticas sociais, entre outros. Assim, Foucault (2003: 256) afirma:

trata-se de considerar o discurso como uma série de acontecimentos, de estabelecer e descrever as relações
que esses acontecimentos – que podemos chamar de acontecimentos discursivos – mantêm com outros acon-
tecimentos que pertencem ao sistema econômico, ou ao campo político, ou às instituições.

A pesquisa exploratória de cunho qualitativo iniciou-se com a implicação do pesquisador no
contexto a ser estudado, promovendo a reflexão de conceitos abstratos e vivenciais que até então
poderiam ter uma tendência a serem cristalizados pelo cotidiano, tais como liberdade, amor, famí-
lia, vida-morte, moral e ética, desigualdade social, entre outros, visto que nestas instituições valo-
res, crenças, práticas e realidades se apresentam, muitas vezes, amplos e distintos de experiência
de uma sociedade burguesa. Entretanto, esses questionamentos evidenciaram-se ainda mais a partir
do emparelhamento daqueles em conjunto com assuntos referentes às sexualidades e gêneros; no
espaço institucional, eles não emergiam como questões prioritárias, ou mesmo eram tomados
como inexistentes, não sendo, portanto, discutidos formalmente.

Dessa maneira, eram encontrados discursos de ordem normativa (Foucault, 2006) proferidos
no âmbito da convivência da comunidade institucional; esses discursos apresentavam-se na ordem
da exclusão, interdições e negação no que tange às expressões das sexualidades não-hegemôni-
cas. As práticas discursivas em relação à construção dos gêneros – o que é ser homem e mulher,
masculino e feminino, mais especificamente sobre as masculinidades – eram referenciadas como
xingamentos de caráter sexual/erótico e passivo/submisso para os homens: viado, bicha, boiola.
Quando se referiam à imagem feminina, eram pronunciadas palavras pejorativas, tais como: gali-
nha, vagabunda, prostituta, entre outras (Arango, 1991; Zanello, 2007). Os mesmos autores discu-
tem que, quanto mais obscenos os xingamentos, mais humilhação se impõe, sendo os palavrões
de cunho sexual reconhecidos como os piores e mais ofensivos.

Assim, notava-se que a construção das masculinidades se apresentava no sentido de afastar-se
dos estigmas do caráter sexual passivo e submisso (Welzer-Lang, 2001), assim como sugeriria a
concomitância com o empoderamento advindo da agressividade (Connel, 1995) e da constituição
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da paternidade e virilidade (Villa, 1999; Arilha, Unbehaum & Medrado, 1998). Sobre o conjunto
dessas categorias que legitimam a construção das masculinidades para essa população pesquisada,
ilustra-se explicitamente:

O que me faz ser homem? Eu sou macho! Gosto de mulher, porque para mim mulher é mulher… os caras têm
medo de mim aqui... porque sabe que se eu tiver que matar eu mato mesmo. Bom, meus espermatozóides fun-
cionam porque vai nascer meu segundo [filho] daqui uns dias aí. Nunca viu meu filho no dia da minha visita?
Ele é a minha cara: pretinho e cara de bravo. Tem uma louca aí, uma vizinha que está falando que tem um filho
meu também, mas já pedi para minha mãe falar para ela que não é meu, porque desse jeito a Ana vai saber que
eu traio ela com outras mulheres. E por aí vai. (Rafael5, 16 anos, conjugalizado com Ana, 15 anos, há 2 anos)

Sobre a afirmativa «eu sou macho!» (sic) é indicado que a condição da masculinidade está atre-
lada à prática de ter filhos, sair com várias mulheres, ter namorada, não «levar desaforo para a
casa» (sic), não ter medo de morrer e não «amarelar» (sic), quando chamado para um enfrenta-
mento. Esta descrição aponta que as masculinidades são medidas a partir da identidade do
homem promíscuo, agressivo e que valoriza a prática violenta dos anti-heróis (o traficante, o cafa-
jeste, o encrenqueiro, algumas vezes, o pai que abandonou a família, entre outros), moradores
dos bairros periféricos de onde estes adolescentes são oriundos.

Em relação específica às práticas homofóbicas dos adolescentes privados de liberdade, eram
observadas diversas formas de legitimação da violência. De acordo com Borrilo (2003), a homofo-
bia pode ser entendida como um medo da homossexualidade concomitante ao desprezo por gays
e lésbicas ou aqueles que são presumidos em sê-los. O autor Welzer-Lang (2001) complementa
indicando que a homofobia reflete a discriminação a toda e qualquer pessoa à qual se conferem
qualidades (ou defeitos) atribuídas ao gênero oposto. A rejeição aos homossexuais (ou aos presu-
midos) podia ser expressa de duas maneiras coercitivas e complementares: hostilização velada
(isolamento, piadas e gírias pejorativas relativas às práticas homoeróticas6) e/ou ocorrências extre-
mas (violência física, que poderia ocasionar óbitos). Os referidos adolescentes possuíam lingua-
gem própria (gírias) para decodificar situações ou descrever características de pessoas, de modo
dinâmico e contextualizado de acordo com cada região do país e período histórico, conforme
aponta Silva (2004). As práticas de intolerância em relação à diversidade sexual, neste sistema de
internação, podem ser caracterizadas como sendo mais coercitivas e intensas do que as encontra-
das em outras instituições (como, por exemplo, a escola), pois existem continuamente torturas
psicológicas, restrição de convívio e risco de morte iminente aos adolescentes ditos homossexuais.
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As práticas discursivas agressivas que a maioria dos internos verbalizava em relação à rejeição
de qualquer prática que se assemelhasse ao homoerotismo ou à imagem feminina podem ser
identificadas como: «sou homem, não sou bicha!» (sic) e, «pra mim, bicha tem que sair da ala, tem
que virar seguro7 e tem que morrer!» (sic). Entretanto, no primeiro momento em que os
adolescentes identificavam algum adolescente com a possibilidade de apresentar alguma prática
homoerótica, os mesmos solicitavam aos educadores para que aquele fosse transferido para o seu
alojamento.

De acordo com o exposto acima, Welzer-Lang (2001) analisa metaforicamente o processo de
sociabilidades masculinas (condicionando homoerotismo e agressividade). Para isso, sugestiona a
idéia da casa dos homens, onde os machos responsáveis pelo processo de ensino/aprendizado em
constituir-se homem poderiam transpor a dor e o sofrimento a fim de naturalizar a violência/domi-
nação e as práticas homoeróticas como elementos pertencentes ao masculino. Sobre essa relação
trazida pelo autor, aponta-se o seguinte relato: 

Ah, se o cara é bicha, eu transo mesmo, ele querendo ou não. Ele não gosta de homem? Ele quer fazer fres-
cura agora? A gente não tem visita íntima aqui, não tem mulher, vai homem mesmo! O errado é quem é viado!
E outra, quem transar com um, tem que transar com todos da ala. Só que neste lugar aqui é difícil porque é
muita vigilância e as alas são pequenas, mas em outra instituição que eu vim, era direto. Coitado dos novi-
nhos, dos fraquinhos, dos bobinhos. (Fábio, 17 anos, adolescente transferido para a instituição devido a alto
grau de periculosidade e manipulação)

Neste relato o informante nega que tenha realizado tal prática na instituição, mas revela que
em outras instituições o adolescente mais fraco (fisicamente) é coercitivamente forçado a ter rela-
ções sexuais sem o seu consentimento. O mesmo informante revela que as brincadeiras e os
toques (masturbação, pegar no pênis uns dos outros, exibir ereção) não são reconhecidos como
práticas homoeróticas, pois «as pessoas se conhecem e sabem que o outro não é bicha!» (sic).

Em convívio, quando os internos estão no solário, em atividades grupais ou no horário do
banho, o adolescente dito efeminado ou homossexual é vitimizado com chacotas, perseguição, e
a todo o momento tem que se defender para não introduzirem dedos ou objetos em seu ânus, ou
ainda ter que fazer sexo oral em outros adolescentes. É fato que alguns agentes de segurança per-
mitem a chacota ou até mesmo participam delas (possivelmente por acreditarem que seja correto
tratar homossexuais desta maneira e/ou não pretender criar atritos com os adolescentes da ala),
porém, não permitem agressões físicas evidentes, uma vez que é de sua responsabilidade a segu-
rança de qualquer interno na instituição.
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Dessa maneira, neste convívio imposto pela lei, é fato que existiriam dificuldades de adapta-
ção, entre elas, ligadas às expressões das sexualidades. As práticas homofóbicas evidenciadas
nestes centros de socioeducação reproduzem, de maneira maximizada, ações da sociedade em
geral, sendo potencializadas pelo grau elevado de coerção e da efetivação de práticas sociais vio-
lentas contra internos efeminados ou homossexuais. A problemática ainda se agrava, uma vez que
se torna impossível para o adolescente homossexual esquivar-se da violência (seja ela verbal ou
física), pois trata-se de um sistema de privação de liberdade do qual ele sairá apenas mediante
decisão judicial, após cumprir sua medida socioeducativa.

Verificou-se, ainda, que a representação das homossexualidades dentro destes ambientes também
se respalda em dimensões religiosas intransigentes. Quando questionados sobre a razão de intole-
rância às homossexualidades, a maioria dos internos indicava que Deus perdoava tudo, até
mesmo quem matasse e se redimisse do que fez; entretanto, ser homossexual era ser anormal, era
ser doente e estar em pecado, não merecendo o perdão divino, pois tratava-se de uma questão de
escolha em ser ou não ser homossexual. Esta visão era difundida pela evangelização que todos os
sistemas de privação de liberdade têm enfrentado no Brasil, uma vez que o trabalho das igrejas
evangélicas fundamentalistas é intenso e freqüente nestes sistemas.

A partir das informações coletadas, realizou-se um diagnóstico para a identificação das ques-
tões emblemáticas relativas à construção social das sexualidades e dos gêneros na instituição,
onde se pode indicar:

a) Falta de acesso a informações, despreparo e pouca prontidão de funcionários e dirigentes
institucionais para a promoção das reflexões relacionadas com as temáticas das sexualida-
des e dos gêneros. Estas temáticas eram tratadas por funcionários, de acordo com suas
crenças e valores pessoais, corroborando para uma confusão instrucional, informativa e for-
mativa dos internos;

b) Internos oriundos de regiões em situação de extrema pobreza e, subsequentemente, per-
tencentes a culturas extremamente coercitivas, baseadas no histórico territorial de violência,
como a violência de gênero (relatadas cenas familiares e da comunidade), e pautadas no
paradigma da norma heterossexual e das condições do machismo e viriarcado, sendo estes
alguns pilares sustentadores da homofobia;

c) Ausência de aprendizagem em efetivar o cuidado de si (corpo, afeto e sexualidade); e
d) Propagação cultural de mitos e crenças relacionados com as sexualidades, entre eles práti-

cas sexuais, orientação sexual e identidade de gênero, relação com o prazer, etc., marcados
também pelo machismo e pelo discurso religioso fundamentalista. Nesse último, a sexuali-
dade é tratada como algo desvinculado do prazer e condicionada ao matrimônio e à pro-
criação (sem a possibilidade de negociação de métodos contraceptivos e preventivos para a
infecção de DST e o uso de preservativo).
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Após o diagnóstico realizado, analisaram-se as conseqüências observadas, advindas dos aspec-
tos identificados neste estudo:

1. Vulnerabilidade às DST/HIV/AIDS, drogadição, ocorrência de paternidade inesperada, pro-
miscuidade;

2. Construção social das masculinidades pautadas pelo binário sexual homem/mulher, onde o
feminino ocupa um lugar de submissão e pejorativo mediante a dominação masculina. O
ser homem é referenciado por características ligadas à reprodução de práticas sociais violen-
tas (rude, grosseiro e descomprometido, envolvendo-se com a criminalidade), sendo essas
características condições que dificultam a expressão de sentimentos (condicionada à mulher
romântica); e

3. Naturalização e reprodução de práticas sociais homofóbicas mais intensas no espaço institu-
cional socioeducativo, onde a masculinidade é condicionada pela demonstração de força
física e humilhação aos homossexuais ou a quem se presume sê-los.

Com a pesquisa efetivada, observou-se a falta de efetividade das instituições dessa natureza
em auxiliar a prevenção e controle do avanço da infecção de DST/HIV/AIDS por meio de infor-
mações, principalmente em grupos de adolescentes de baixa renda. Outro impasse encontrado foi
indicado no discurso de um interno em uma oficina de educação sexual, onde ele relatava a falta
de perspectiva de vida e a falta de seu compromisso com o uso de preservativo:

Para quê esse papo de prevenção, de não ficar doente, se eu não vou viver muito tempo? A vida da gente é
viver no máximo até 21 anos. Ou a gente morre com bala na cabeça fugindo da polícia ou o tráfico mata por
dívida. Não se preocupe comigo, não chegarei a morrer de AIDS, morrerei antes. (Eduardo, 15 anos, apreen-
dido por furtos reiterados e porte de drogas)

As ações sobre educação sexual realizadas na instituição eram referenciadas por um modelo
participativo, em formato de oficinas pedagógicas com duração aproximada de 50 minutos, em
uma periodicidade de um encontro semanal. Os temas eram elencados partindo dos interesses
indicados pelos participantes e mesclados com as emergências dos acontecimentos institucionais
cotidianos, abrangendo diversas temáticas, entre elas: prevenção das DST/HIV/AIDS, construção
social das sexualidades e dos gêneros, vivências afetivo-sexuais (namoro, ficar, relação de cuidado
com o corpo, sensações, práticas sexuais, paternidade), respeito para com as diversas expressões
das sexualidades, entre outras. Nessas ocasiões, também se aproveitava a temática das sexualida-
des para realizar interfaces com outras categorias propostas por Weeks (1999), tais como classe
social e econômica, gênero, geração e raça/etnia, a serem problematizadas. Para o desenvolvi-
mento das atividades das oficinas eram utilizadas diversas estratégias e intervenções criativas, uma
vez que nem sempre os recursos selecionados eram disponibilizados pela instituição, ou ainda,
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alguns materiais não eram liberados pelo sistema de segurança por serem descritos como «artefa-
tos potencialmente perigosos» (sic) para a incidência de práticas violentas.

Por fim, as observações nesta instituição apontaram algumas estratégias que poderiam minimi-
zar a expressão coercitiva nestes ambientes. Uma destas estratégias foi trabalhar com a história de
exclusão dos internos, possibilitando que os mesmos entrassem em contato com sentimentos de
segregação e rejeição, o que poderia ocasionar a reflexão acerca de suas práticas excludentes e
sobre a realidade na qual estão inseridos. A informação sobre sexualidades e questões de gênero
(procuraram-se exemplos no ambiente familiar ou na comunidade de onde eram oriundos) e sobre
direitos humanos e cidadania permitiu a observância do respeito ao diferente, inclusive do respeito
às próprias diferenças que eles poderiam apresentar (sejam elas de crença, cor de pele, raça/etnia,
nível socioeconômico e cultural, deficiência física, entre outras). Desse modo, neste campo de
atuação é bastante necessária a busca de respostas eficientes e mais rápidas, como é o caso da
solicitação de tolerância, de modo a promover a segurança daqueles que sofrem com a homofobia
nestes ambientes e, consequentemente, possibilitar mudanças na cultura institucional machista.

Promover a educação para a diversidade sexual em um centro de socioeducação envolve a
sensibilidade em compreender que este modelo de instituição agrupa pessoas (comunidade insti-
tucional) de distintas culturas e diversas vivências e, portanto, extrapola a visão padronizada do
que se compreende por valores, relações sociais e institucionais, respeito às dimensões jurídicas,
filosóficas, culturais, políticas e cotidianas. Neste sentido, educar para a diversidade sexual deve
expor uma proposta que não dissocie os conhecimentos formal e informal, os sentimentos, as
vivências, o contexto sócio-histórico e cultural e as especificidades de cada grupo e de cada indi-
víduo, ou seja, ela deve ser tratada de maneira globalizada, articulando os temas transversais da
educação brasileira. Para tanto, de modo a efetivar essa proposta, torna-se importante a configura-
ção de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar que desenvolva a discussão nos diferentes
níveis do sujeito (coletivo e individual), promovendo uma visão crítica dos conceitos discutidos e
pertinentes às sexualidades e sempre pautada em exposições participativas, dialógicas e respei-
tando as especificidades subjetivas dos adolescentes.

Contacto: Departamento de Psicologia Social e Institucional, Universidade Estadual de Londrina (UEL), Rodovia
Celso Garcia Cid, PR 445, Km 380, Campus Universitário, Caixa Posta 6001, CEP 86055-900, Londrina-PR – Brasil.

Email: marcioneman@gmail.com
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