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RESUMO  

Este trabalho constitui-se de quatro artigos desenvolvidos ao longo do programa de 

mestrado em análise do comportamento da Universidade Estadual de Londrina, 

versando sobre a temática da Homofobia. Há poucos ou nenhum estudo referente a 

temática na área da Análise do Comportamento, sendo as explicações encontradas 

referentes a causas internalistas do comportamento, sem descrever as possíveis variáveis 

ambientais. O primeiro artigo discorre sobre a heteronormatividade como conjunto de 

práticas culturais, sua seleção e mudanças ao passar dos anos, bem como sua possível 

relação com a homofobia. O segundo artigo consta de hipóteses funcionais sobre as 

agressões, a nível molecular, contra pessoas identificadas como homossexuais. Nesse 

sentido, coletou-se dados com 73 universitários homossexuais da cidade de Londrina, a 

fim de averiguar as as violências vivenciadas por eles, sendo o resultado apresentado no 

artigo 3. Mais além, o aprofundamento dos dados coletados nos questionários, realizado 

através de sete entrevistas, é apresentado no artigo 4. Tanto os dados dos questionários 

quanto das entrevistas mostraram-se preocupantes, dado a alta incidência de homofobia, 

manifesta em todas as modalidades de violência, sendo os familiares os principais 

autores das agressões. Também foi possível observar o despreparo da sociedade, como 

um todo, em lidar com a homossexualidade. O presente trabalho poderá servir como 

base para futuros estudos e intervenções sobre violências homofóbicas.  

PALAVRAS-CHAVES: Homofobia; Análise do Comportamento; Violência; 

Preconceito; Contingências; 

 

  



 
 

ABSCTRACT  

This study presents four articles developed over the master's program in behavior 

analysis at the State University of Londrina, dealing with the issue of homophobia. 

There are few or no studies relating the theme in the field of behavior analysis, and 

found the explanations concerning internalist causes of behavior, without describing the 

possible environmental variables. The first article discusses the heteronormativity as a 

set of cultural practices, their selection and changes over the years, and its possible 

relation with homophobia. The second paper consists of functional hypotheses about the 

attacks at a molecular level, against persons identified as homosexual. Accordingly, data 

that was collected with 73 gay college of the city of Londrina, about the violence 

experienced by them, with the result presented in Article 3. Further, the deepening of 

the data collected in the questionnaires, conducted across seven interviews is presented 

in Article 4 Both the data from the questionnaires as the interviews proved troubling, 

given the high incidence of homophobia manifests in all forms of violence, with the 

relatives of the principal authors aggression. It was also possible to observe the 

unpreparedness of society as a whole in dealing with homosexuality. This work could 

serve as a basis for future studies and interventions on homophobic violence. 

KEY WORDS: Homophobia; Behavior Analysis; Violence; Prejudice; Contingencies; 
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INTRODUÇÃO  

É dito que a homofobia1 é o termo utilizado para expressar a violência contra 

homossexuais, sendo assim definido em verbetes em dicionários (Houaiss, 2001; 

Michaelis, 1998-2009). Essa forma de violência se caracteriza por atitudes hostis, 

agressões, discriminações ou negligências (Herek, 2004). Para compreendermos a 

homofobia como forma de violência, é preciso entender, inicialmente, o que se está 

chamando de violência. De acordo com Chauí (1984 p 35),  

entenderemos por violência uma realização determinada das relações de força, 

tanto em termos de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar de 

tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, 

preferimos considerá-la sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como 

conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de 

desigualdade com fins de dominação, de exploração e de opressão. Isto é, a 

conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre 

superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano 

não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela 

passividade, e pelo silêncio, de modo que, quando a atividade e a fala de outrem 

são impedidas ou anuladas, há violência. (Chauí, 1984, p 35). 

 Dessa forma, pode-se observar que a violência não está restrita ao “bater” ou ao 

“xingar”, mas se manifesta de diferentes formas. Para a Análise do Comportamento, a 

violência não é considerada uma entidade que possui a pessoa, ou um traço de 

personalidade, ela é um conjunto de comportamentos ao qual a comunidade verbal 

assim o nomeou (Skinner 2008). Ao entender como qualquer outro comportamento, 

                                                           
1 Embora recentemente o termo “homofobia” tenha derivado outros termos, como lesbofobia 

(violência contra lésbicas) ou transfobia (violência contra transexuais), cada qual com sua 

particularidade, por motivos de praticidade (como a já popularizada utilização e facilidade na 

comunicação com os participantes), utilizaremos apenas “homofobia”. 
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tem-se que está sujeito as mesmas leis do comportamento, ou seja, ocorre em contextos 

e produz consequências que afetam o comportar-se dado o seu efeito no ambiente – 

aumentam ou diminuem a probabilidade de emissão do mesmo.  

 Assim, tem-se que as consequências selecionam os comportamentos. É válido 

dizer que o a seleção do comportamento ocorre em três níveis de contingências, 

filogenéticas, ontogenéticas e culturais (Skinner, 2007). As contingências filogenéticas 

dizem respeito a evolução da espécie, ou seja, a seleção do substrato biológico. 

Referente a ontogênese, tem-se a seleção de comportamento do indivíduo, ao longo de 

sua história de vida, que se diferem e divergem dos comportamentos de outros 

indivíduos de sua espécie. Para além da seleção da espécie e da comportamentos 

aprendidos do próprio organismos, tem-se que práticas culturais também são 

selecionadas, de acordo com o seu efeito sobre o grupo social no qual o organismo 

(Skinner, 2003)  

 Nesse sentido, o presente trabalho objetivou-se a levantar possíveis 

contingências relacionadas aos episódios de agressão contra homossexuais, as quais 

estarão apresentadas nos quatro artigos que o compõem. O primeiro artigo, intitulado de 

“Heteronormatividade na visão da Análise do Comportamento”, versará sobre algumas 

práticas culturais denominadas de heteronormativas que podem contribuir para 

homofobia, levantando hipóteses sobre a seleção e manutenção das mesmas. O segundo 

artigo, “Uma análise da homofobia sob a perspectiva da Análise do Comportamento”, 

levantará hipóteses funcionais a partir de uma análise molecular do comportamento. As 

ideias apresentadas nestes dois artigos constam como hipóteses funcionais ao fenômeno 

da homofobia, sendo necessário para se ter uma análise funcional adequada a 

manipulação de variáveis. Embora a descrição de hipóteses possa se apresentar como 

rudimentar e incipiente, é valido ressaltar que não foram encontrados trabalhos 
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publicados sobre a temática na Análise do Comportamento, sendo então o 

estabelecimento de hipóteses funcionais e o levantamento de possíveis contingências 

envolvidas no fenômeno primordiais a temática, fornecendo base para futuros trabalhos 

e intervenções.  

Nesse sentido, o terceiro artigo, “levantamento em episódio homofóbicos: 

estabelecendo possíveis vaiáveis” , descreverá os dados coletados com os questionários 

aplicados a universitários homossexuais de Londrina sobre as violências por eles 

vividas, bem como a descrição de possíveis variáveis que estariam envolvidas em tais 

episódios. Todavia, o levantamento de dados a partir dos questionários pode se 

demonstrar insuficiente para o estabelecimento de hipóteses mais fidedignas, e portanto, 

o artigo 4, “Hipóteses funcionais sobre agressões homofóbicas: relatos de experiência 

vivida”, apresentará o resultado de sete entrevistas realizadas com participantes 

sorteados aleatoriamente na primeira fase da pesquisa.   
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Resumo 

A heteronormatividade pode ser compreendida como uma premissa na qual a 

heterossexualidade seria considerada como “normal” ou a priori para a sexualidade 

humana, sendo este conceito referente a uma norma social, que se efetiva a partir de 

práticas culturais. Todavia, essa “normalidade” sofreu alterações ao longo da história e 

da evolução cultural. A Análise do Comportamento considera o conceito de 

normalidade como uma construção social, que não é universal e pode se alterar de 

acordo com a cultura. Nesse sentido, o presente trabalho irá discutir o conceito de 

heteronormatividade como sendo uma construção social representativa de práticas 

culturais, fazendo-se um breve resgate histórico, discorrendo sobre a evolução cultural e 

elencando alguns possíveis efeitos de tais práticas, como a homofobia e o machismo.  

Palavras-chave: heteronormatividade, análise do comportamento, história, cultura, 

sexualidade. 

ABSTRACT 

The heteronormativity could be understood as a premise in which heterosexuality would 

be considered "normal" or priori to the human sexuality, being a concept related to a 

social norm, which becomes effective from cultural practices. However, this 

"normality" has changed throughout history and cultural evolution. The Behavior 

Analysis considers the concept of normality as a social construction, which is not 

universal and may change according to culture. In this sense, this paper will discuss the 

concept of heteronormativity as a representative social construction of cultural 

practices, making a brief historical review, discussing cultural evolution and listing 

some possible effects of this practices, such as homophobia and sexism. 

Key Words: heteronormativity; behavior analisys; history; culture; sexuality.  
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Introdução 

“Azul é de menino e rosa é de menina”, e enquanto eu me propunha a escrever 

este artigo, várias outras frases que ouvi durante minha infância, e ainda ouço, vinham a 

minha memória. “Lugar de mulher é no tanque”; “Mulher dirige mal”; “Usar brinco é 

coisa de mulher”, são alguns exemplos. E para além destes, me recordo, por exemplo, 

que em todo almoço de família, as mulheres cozinhavam, arrumavam a mesa e lavavam 

a louça enquanto os homens, ainda que sozinhos, assistiam a programação da TV. 

 Possivelmente, não tenha sido o único a ouvir e presenciar isso. O que se tem é 

que com essas pequenas frases soltas e com a observação da diferença de atividades 

ainda que rotineiras, se constroem, para cada indivíduo, dois modelos, dois universos 

que por vezes não se tangem ou se combinam, com valores e papéis distintos 

sobrepostos: o masculino e o feminino. Vale ressaltar que não se está falando 

exclusivamente do sexo biológico homem-mulher, mas de dois conceitos que se 

apresentam como dicotômicos, incluindo elementos próprios de cada um, como o uso 

de algumas vestimentas e acessórios, atividades laborais diárias e até mesmo 

brincadeiras durante a infância. De acordo com Nascimento (2010),  

O dimorfismo fisiológico dos sexos (anátomo-biológico) teve grande impacto 

nos processos de subjetivação, no que diz respeito, às mudanças no trabalho, 

papéis sociais, no poder exercido sobre as mulheres e nos ideais de feminilidade 

e masculinidade, ou seja, se efetivou em práticas discursivas baseadas no 

machismo [...], heterocentrismo [...] e na heteronormatividade. (Nascimento, 

2010, p 228) 

Outro exemplo dessa diferença culturalmente posta se dá através do chamado 

“homem viril”, que consegue e é valorizado por isso, enquanto que, caso uma mulher 

faça o mesmo, recebe rótulos sociais pejorativos. Ou, dentro da família, é observado que 
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homens e mulheres desempenham papeis diferentes: a mulher, embora já tenha se 

inserido no mercado de trabalho, fica a cargo de realizar os serviços domésticos, como 

cozinhar e arrumar a casa, enquanto que ao homem é reservado o “direito” de descansar 

o seu corpo para engajar-se em uma nova jornada de trabalho.   

 Mais além, como fruto dessa divergência entre o masculino e o feminino tem-se 

a eleição da heterossexualidade como a conduta normal ou aceitável socialmente, 

enquanto que o seu revés, a homossexualidade, junto com outras formas de expressão 

da sexualidade são categorizadas como erradas, anormais, doentias e pecaminosas. O 

que se tem, portanto, é a eleição de um modelo binário incrustado de valores culturais, 

considerado histórico-socialmente como o melhor. Assim,  

. . . ofereceu-se ao mundo moderno dois sexos diferenciados, um bom e normal 

(heterossexual) e outro, ruim, anormal e pervertido (homossexual). Essa 

dicotomia viria a dominar a visão do universo sexual, uma vez que a 

heterossexualidade passou progressivamente a ser vista como uma sensualidade 

normal relativa ao sexo oposto, tornando-se uma premissa cultural dominante e 

consagrada. (Nascimento, 2010, p 228) 

  Tem-se, então, o referido pelo termo heteronormatividade, cuja compreensão 

engloba a premissa de que a heterossexualidade seria comum, a priori a todas as pessoas 

(Nascimento, 2010), realizando-se pela reprodução de práticas tipicamente 

heterossexuais, como o casamento, a fidelidade conjugal e constituição da família em 

um modelo nuclear (Calegari, 2009). Não somente, de acordo com Darde (2008), a 

heteronormatividade estaria relacionada com as normas pelas quais nossa sociedade está 

organizada. Sendo assim, tudo que se opõe ou se diferencia dela é considerado como 

desviante (Darde, 2008, p 227). 



8 
 

 O direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a legalização do aborto, a 

diferença salarial entre homens e mulheres, o machismo e a homofobia são exemplos de 

desdobramentos que podem ter sua origem na heteronormatividade.  Não que a 

heteronormatividade seja a “causa” primária ou o agente iniciador, mas sim, trata-se de 

um modelo aprendido e reproduzido nas práticas culturais e, sobre tal, será discorrido 

mais especificamente abaixo.  

 Ao afirmar que a heteronormatividade é um conceito sócio histórico, um 

primeiro ponto a ser questionado é sobre sua construção através da história. Nesse 

sentido, o presente trabalho tem os objetivos de discorrer brevemente sobre a construção 

dessa prática cultural através de uma retomada histórica de como a heterossexualidade 

se elegeu como sendo o “normal” para a contemporaneidade; após esse resgate 

histórico, será abordado o debate sobre o conceito de normalidade para a Análise do 

Comportamento. Por fim, uma vez que a heteronormatividade envolve práticas 

culturais, será discorrido sobre o desenvolvimento dessa prática cultural em uma 

perspectiva analítico comportamental.  

Revisão histórica2 

Historicamente é possível afirmar que a sociedade mudou diversas vezes, de 

acordo com os contextos do período histórico observado. Tomemos por exemplo, a 

instituição família, baseada no Modelo Nuclear Burguês (Arié, 1981), considerada 

como núcleo da sociedade moderna, composta pelo pai, mãe e filhos. Esse modelo pode 

parecer comum e normal na contemporaneidade, todavia, nem sempre a instituição 

                                                           
2 Para este tópico, preferiu-se fazer um recorte de um período histórico correspondente 

as transformações ocorridas na transição do sistema feudal à contemporaneidade. Um 

resgate maior da história, envolvendo desde o patriarcado nas primeiras sociedades, 

como a Grécia Clássica, poderia se fazer necessário, dado as influências e a evolução 

das diferentes sociedades. Todavia, para fins do presente trabalho, decidiu-se, sem 

maiores prejuízos, fazer um recorte temporal menor. 
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familiar estruturou-se dessa forma. Durante o medievo, sua configuração foi outra, 

marcada por práticas e costumes difundidos por toda a sociedade da época. 

 Anterior ao surgimento da burguesia, ao final da Idade Média, as pessoas e as 

instituições sociais estavam voltadas muito mais para a vida pública, em sociedade, do 

que ligados a uma vida privada - não existia o conceito de uma família voltada para seu 

próprio núcleo (Ariés, 1981). Os filhos, ao nascerem, eram mandados para outras casas, 

para amas-de-leite contratadas, que tinham por função amamentá-los. Lá permaneciam 

até aproximadamente os dois anos de idade, quando retornavam às suas casas. Mais 

tarde, por volta dos sete anos, eram enviados a outra família para que pudessem 

aprender um ofício. Nesse outro lar, a criança era um aprendiz subordinado a um mestre 

de ofício, ou seja, a aprendizagem não se dava por uma escola, mas sim no meio 

doméstico. Nas palavras de Ariés (1981):  

. . . o serviço doméstico se confundia com a aprendizagem, como uma forma 

muito comum de educação (...) era através do serviço doméstico que o mestre 

transmitia a uma criança, não o seu filho, mas ao filho de outro homem, a 

bagagem de conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse 

possuir (...) e a escola era na realidade uma exceção, e o fato de mais tarde ter-se 

estendido a toda a sociedade não justifica descrever através dela toda a educação 

medieval: seria considerar a exceção como a regra. (p. 228-229) 

Foi a partir das invasões dos povos bárbaros na Europa, que o Sistema Feudal, 

com as práticas acima descritas e sem uma estrutura familiar tal qual conhecemos hoje, 

se formou, mas foi a partir das relações que se estabeleceram dentro do sistema que o 

mesmo findou (de Souza, 2010). O comércio exercido em volta dos burgos teve como 

consequência o surgimento de uma nova classe, a burguesia, e com ela, profundas 
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transformações socioculturais.  Na família, algumas práticas domésticas foram 

abandonadas em detrimento a novas práticas, como a permanência junto aos pais. A 

família, antes desprovida de um vínculo afetivo intenso entre seus membros, agora 

passa a existir com o estreitamento das relações afetivas. 

Esse estreitamento nas relações afetivas entre os membros da família ocorreu de 

forma simultânea com maiores cuidados referentes às crianças. A educação começou, 

então, a ser fornecida pelas escolas. Entretanto, sobre as transformações ocorridas na 

família e o fortalecimento da escola, não se pode dizer ao certo que uma é efeito direto 

da outra. Devido a uma rede interinstitucional, que pode ser compreendida como 

relações entre agências controladoras descritas por Skinner (1953/2003), mudanças em 

uma das instituições pode gerar mudanças nas outras, não de modo espontâneo e 

imediato, mas de forma lenta e progressiva, “como se a família moderna tivesse nascido 

ao mesmo tempo que a escola” (Ariés, 1981, p. 232). Assim, o método de mestre-

aprendiz foi substituído por uma educação escolar. 

Outra prática questionada e, de certo modo, abandonada pela burguesia foi o 

direito à primogenitura. Tradicionalmente, essa prática era mantida visando manter-se a 

glória e o prestígio, ou seja, os bens materiais e econômicos sobre posse da família, 

privilegiando o filho (e aqui realmente refere-se só ao filho do sexo masculino) mais 

velho. Agora, com um maior vínculo sentimental no núcleo familiar, todos os filhos 

eram tratados com iguais direitos (salvo as filhas mulheres que só vieram a obter seus 

direitos em tempos mais contemporâneos).  

Tem-se então, que nessa sociedade medieval, o social era o ponto central, 

enquanto a individualidade quase não existia. Então, ocorre que a família começa a 

centrar-se mais em seu núcleo, e juntamente com a ascensão do sistema capitalista que 
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obrigava as pessoas a intermináveis jornadas de trabalhos em fábricas, o convívio social 

foi deixado de lado. Assim, a expansão capitalista contribuiu para o surgimento da 

família moderna. 

Houve, então, o surgimento de sentimentos como os de individualidade e de 

privacidade. A família começou a isolar-se do social, tanto que isso se refletiu na 

própria arquitetura das casas (Ariés, 1981). Antes, os cômodos eram interligados, não 

havendo um corredor que conduzisse aos quartos; o acesso a eles dava-se mediante 

outro quarto, marcando assim, a coletividade presente na época. Com essa nova prática 

na construção das edificações, surgiram corredores e quartos separados, isolados uns 

dos outros, como descrito por Ariés (1981): 

No século XVIII, a família começou a manter a sociedade à distância, a confiná-

la a um espaço limitado, aquém de uma zona cada vez mais extensa da vida 

particular. A organização da casa passou a corresponder a essa nova 

preocupação de defesa contra o mundo. Era já a casa moderna, que assegurava a 

independência dos cômodos, fazendo-os abrir para um corredor de acesso. 

Mesmo quando os cômodos se comunicavam, não se era mais forçado a 

atravessá-los para passar de um para o outro (...) essa especialização dos 

cômodos da habitação, (...) foi certamente uma das maiores mudanças na vida 

cotidiana. Correspondeu a uma nova necessidade de isolamento. (p. 265) 

 Além da construção das casas, todos os costumes e valores da época foram 

substituídos pelos valores que a classe emergente, a burguesia, determinou, inclusive a 

forma de família. Ariés (1981) nos diz que:  

. . . essa família estendeu-se à medida que a sociabilidade se retraiu. É como se a 

família moderna tivesse substituído as antigas relações sociais desaparecidas para 
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permitir ao homem escapar a uma insustentável solidão moral (...) somos tentados 

a crer que o sentimento de família e a sociabilidade não eram compatíveis, e só 

podiam desenvolver à custa um do outro. (p. 274) 

 Uma vez instituído e naturalizado o modelo de família nuclear burguês, é 

possível observar a sua propagação até a atualidade. Ainda que dado algumas 

diferenças, como o surgimento de famílias homoafetivas ou monoparentais, a 

constituição da família permanece baseada no modelo referido, a ponto de ser 

incorporada na Constituição como tal (Brasil, 1988).  Todavia, é possível observar que a 

própria construção do conceito de família se alterou conforme as mudanças nas práticas 

sociais, sendo que o considerado “normal” hoje também pode ser alterado através do 

contexto social. Nesse sentido, cabe discorrer sobre como a Análise do Comportamento 

compreende o conceito de normalidade. 

(A)normal: A importância do ponto de vista no estabelecimento da norma 

 Tradicionalmente, ao falar em normal, ou mesmo em seus possíveis sinônimos, 

como ajustado e adaptado, criam-se classes ou categorias que são excludentes ao dito 

“normal”. Geralmente, essas classes ou categorias são marginais, no sentido de 

encontrar-se à margem da sociedade, recebendo rótulos por vezes vexatórios, como 

anormais, doentes, errados, desajustados, entre outros. Os homossexuais, as travestis, as 

prostitutas e os doentes mentais são exemplos desses grupos por vezes classificados 

como desviantes ou anormais. 

A classificação de “anormal” utilizada aos grupos minoritários citados acima, 

ainda que não visível ou declarada publicamente, pode ser considerada, em uma 

observação inicial, como sendo predominante. Muitas instituições, por exemplo, podem 

afirmar que certo modo de agir no mundo seria considerado incorreto. Nesse sentido, o 
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discurso de alguns saberes ou agências de controle vêm de encontro à validação da 

normalidade.  

Tomemos por exemplo o saber psiquiátrico, pautado no modelo médico. De 

acordo com a atuação do profissional (médicos, enfermeiros, algumas abordagens da 

psicologia, entre outros) desse modelo, há a diferenciação entre patológico e saudável, 

ou, sem perdas de efeito para a presente análise, entre o “normal” e o “anormal”, sendo 

que o critério diagnóstico e o tratamento se dão sobre a sintomatologia apresentada. De 

acordo com Gongora (2003), os distúrbios considerados mentais são definidos por 

critérios universalizados, ou seja, podem ser considerados como modalidades que tem a 

possibilidade de ocorrer com qualquer pessoa, independente da cultura em que se está 

inserida. A autora também aponta que o conceito de patologia seria utilizado não 

somente para as alterações biológicas, mas também para os desvios às normas sociais.  

Em contrapartida ao modelo médico, Ullmann e Krasner (1975) afirmam que 

todo comportamento, seja ele dito saudável ou patológico, e por extensão, “normal” ou 

“anormal”, está pautado nos mesmos princípios de aprendizagem, ou seja, os processos 

de aprendizagem de um comportamento considerado normal ou anormal seriam os 

mesmos. Essa compreensão refere-se, sobretudo, ao objeto de estudo da Análise do 

Comportamento. De acordo com Gongora (2003),   

 . . . os princípios de aprendizagem não são, em si mesmos, nem normais nem 

anormais, “nem patológicos nem saudáveis”; quanto a isso, eles são neutros [...] 

as diferenças entre as pessoas quanto ao que pode ser considerado normal ou 

anormal (saudável ou patológico para a medicina) está no produto da 

aprendizagem, nos comportamentos aprendidos [...] e não nos processos pelos 
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quais tais comportamentos foram aprendidos. (Gongora, 2003, p. 96, grifo da 

autora) 

 Dessa forma, tanto o comportamento chamado de “normal” como o “anormal” 

estão sujeitos aos mesmos princípios comportamentais: ambos foram aprendidos ao 

longo da história de cada indivíduo e ambos são mantidos pelas suas consequências. 

Não há um comportamento “anormal” em si, tão pouco uma mente ou uma 

personalidade doentia como um agente iniciador; o que há são comportamentos que, 

apenas de acordo com o referencial social, são chamados de “anormais”.  

O comportamento, considerado como a interação com o meio físico e social, só 

pode ser considerado como anormal, patológico, errado ou pecaminoso mediante ao 

referencial cultural ou às agências controladoras envolvidas. Dessa forma, tem-se que o 

considerado “normal” apresenta-se como uma característica ou uma prática comum a 

todos os indivíduos pertencentes a um grupo específico, sendo o destoante do mesmo 

considerado “anormal”. Entretanto, os grupos, bem como suas práticas culturais, são 

diferentes de acordo com o contexto e podem variar em função do tempo, lugar, entre 

outros. Logo, tem-se que a concepção de normalidade não é um valor universal, mas 

sim, é uma construção conceitual, cultural, ética e ideológica vigente a partir de normas 

sociais, obedecendo aos usos e costumes do grupo em questão (Gongora, 2003). O que é 

normal, então, depende da práxis de cada grupo.   

Nesse sentido, é importante ressaltar a ação do grupo na seleção dos 

comportamentos, posto que muitas das consequências do comportamento são mediadas 

por outras pessoas (Skinner, 1953/2003). Por exemplo, um pai que mantém um 

discurso, em tom de deboche, contra as mulheres – “lugar de mulher é no tanque”, 

“mulher só deveria pilotar o fogão”, “mulher minha não deveria trabalhar”, entre outros 
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inúmeros exemplos – poderia ensinar aos seus filhos modelos de desrespeito às 

mulheres.  

 A possibilidade de selecionar o comportamento de outros indivíduos se dá, 

principalmente, mediante ao reforço social, o qual necessita da presença de outra pessoa 

ou grupos de pessoas. De forma generalizada, a atenção, aprovação, afeição ou mesmo 

o desprezo e a rejeição podem ser considerados como formas de reforço social 

utilizados pela comunidade verbal em que se está inserido e, portanto, selecionam 

comportamentos do indivíduo (Skinner, 1953/2003).  

As agências controladoras, como a economia e a religião, também atuam na 

seleção de comportamentos. Essas agências são importantes na seleção e manutenção de 

comportamentos, pois conseguem manipular conjuntos específicos de variáveis 

(Skinner, 1953/2003). Essa manipulação de variáveis tem seu efeito potencializado a 

partir do estabelecimento de leis e códigos de condutas que especificariam os 

comportamentos adequados e os que seriam punidos (Skinner, 1974/2008).  Assim,  

A moral, as leis e os costumes são mais adequadamente considerados como um 

conjunto de contingências aplicadas pelos vários membros de uma comunidade 

aos desempenhos relevantes do indivíduo. Reciprocamente, se os desempenhos 

do indivíduo são considerados como sendo causados pela maneira como eles 

mudam o meio, as contingências de reforçamento aplicadas pela cultura 

determinam realmente as práticas dos indivíduos. Os comportamentos habituais 

de um indivíduo ocorrem devido ao reforçamento e não-reforçamento constante 

da comunidade. (Ferster, 1966/1972, p. 14) 

Para além de uma classificação do comportamento em “normal” e “anormal”, 

tem-se que o próprio grupo exerce controle sobre o comportamento dos indivíduos, 
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ensinando os comportamentos que deveriam ser mais adequados ao contexto de acordo 

com os valores de cada grupo social. Uma primeira maneira de fazê-lo é modelando 

comportamento, reforçando comportamentos de modo que o mesmo se aproxime do 

esperado pelo grupo. Outra forma é aprender por imitação de modelos fornecidos por 

outras pessoas. Ainda, há a aprendizagem por regras, que são descrições das relações 

contingenciais, que, para o caso analisado, são dispostas pelo grupo. 

Ao nascer, muitas contingências já estão determinadas nas práticas do grupo, 

sendo que, conforme o indivíduo cresce, aumenta e especifica suas relações com o 

grupo, o que promove a aquisição das práticas culturais vigentes. A língua que será 

aprendida, a inserção em alguma religião, o desenvolvimento de alguma prática 

desportiva e até a expressão da sexualidade são exemplos de repertórios desenvolvidos 

no grupo em que se está inserido, não sendo esse desenvolvimento restrito aos primeiros 

anos de vida, mas sim, produto de uma interação contínua que acompanha o ser humano 

até o fim de sua vida.  Deste modo, ainda que considere-se diferenças idiossincráticas de 

cada indivíduo, é possível afirmar que duas pessoas inseridas no mesmo grupo social e 

que compartilhem práticas sociais semelhantes estão também inseridas na mesma 

cultura (Zilio & Carrara, 2009). 

 Como já mencionado anteriormente, as agências de controle, como a educação, a 

religião e a própria legislação também se apresentam como selecionadoras de 

comportamento (Skinner, 1953/2003). As leis, práticas pedagógicas e regras morais 

podem ser suficientes para que se exerça um controle sobre o comportamento dos 

indivíduos. Isso ocorre devido à consequenciação desses comportamentos. De acordo 

com Skinner (1953/2003),  
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A principal técnica empregada no controle do indivíduo por qualquer grupo de 

pessoas que viveram juntas por um período de tempo suficiente é a seguinte: o 

comportamento do indivíduo é classificado como “bom” ou “mau”, ou, com o 

mesmo efeito, “certo” ou “errado”, e reforçado ou punido de acordo com isso. 

(Skinner, 1953/2003, p. 353) 

 Assim, afirmar que um dado padrão de comportamento é “bom” ou “mau”, certo 

ou errado, normal ou anormal significa reforçar ou punir o comportamento. Afirmar que 

uma pessoa agiu “de maneira correta” é dizer que esta se comportou em conformidade 

com o grupo e, se dito diretamente a pessoa, espera-se que seu comportamento seja 

reforçado e volte a ocorrer em situação semelhante. O mesmo vale ao inverso, ao rotular 

como “errado”, espera-se que o comportamento diminua sua frequência ou que o 

mesmo não volte a ser emitido. Este efeito se dá mediante ao reforço social 

generalizado, já discutido anteriormente. 

 Todavia, ainda resta compreender quais são as variáveis que mantém tais 

práticas no grupo ético e nas agências de controle. Por exemplo, um “mau” 

comportamento como roubar gera efeitos para o grupo, possivelmente relacionados a 

uma estimulação aversiva (no caso, a retirada de reforçadores). Não é de se espantar, 

então, que o grupo reaja a esta estimulação, seja prendendo a pessoa que roubou, ou 

exigindo da mesma o ressarcimento pelos bens tomados ou mesmo formando instâncias 

governamentais legislativas e executivas que operem sobre o delito.  

 Nesse sentido, o grupo seleciona comportamentos. No exemplo descrito acima, o 

grupo valeu-se de procedimentos de punição para tentar suprimir um comportamento 

considerado como “errado” para a sobrevivência do grupo. Assim, é possível adentrar 

na discussão a respeito da evolução cultural.  
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Cultura: construindo um conceito “normal” 

 Como pôde ser observado na descrição histórica, tal qual o modelo de família, as 

concepções acerca da sexualidade também variaram de acordo com o contexto histórico 

de cada época. O que se tem é que a expressão da sexualidade, ou o que é dito “normal” 

em relação a ela é função das normas sociais vigentes em cada período, sendo que tais 

normas variam em diferentes culturas, grupos, tempos e contextos (Gongora, 2003). 

 Então, o que se pode observar é que a heterossexualidade, considerada como 

“normal” na contemporaneidade, não é uma regra geral, ou um status a priori do ser 

humano. Suas formas de expressão (como o casamento monogâmico) e aceitação da 

“transgressão” (casais homoafetivos, travestis e transexuais) variam de acordo com 

grupos, contextos e em tempos diferentes. Tomemos como exemplo a religião, 

importante agência controladora descrita por Skinner (1953/2003). Em algumas 

religiões mais tradicionais, a homossexualidade não é aceita e ainda é passível de 

punições, enquanto que em outras é considerada como algo natural3. 

 Essa diferença de postura adotada por diferentes religiões  é produto dos 

processos pelos quais a cultura evoluiu. A cultura, tal qual a filogênese e a ontogênese, 

também está sujeita a variações e seleções de suas práticas (Skinner, 1981/2007).  

Variações das práticas culturais surgem e dado o seu efeito sobre o grupo, sua eficácia 

em solucionar os problemas do mesmo, a prática poderá sobreviver. Nas palavras do 

autor,  

A cultura evolui quando práticas que se originam dessa maneira contribuem para 

o sucesso de um grupo praticante em solucionar os seus problemas. É o efeito 

                                                           
3 Vale ressaltar que não se está debatendo aqui as origens, no sentido da dicotomia 

genético versus aprendido, da homossexualidade ou da heterossexualidade, mas sim, 

sua aceitação ou rejeição de acordo com a prática cultural de diferentes grupos 
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sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para seus membros, o 

responsável pela evolução da cultura. (Skinner, 1981/2007, p. 131) 

 A compreensão de que a cultura evolui conforme a efetividade de suas práticas 

coloca-a, para o Behaviorismo Radical, no mesmo patamar que a evolução da espécie e 

desenvolvimento de repertórios individuais. Isso se deve ao fato das três contingências 

(filogênese, ontogênese e cultura) estarem pautadas no modelo de seleção pelas 

consequências, não sendo necessária, então, a criação de algum outro mecanismo 

explicativo que dissertaria sobre a evolução cultural (Skinner, 1984). 

 Todavia, embora a variação das práticas culturais ocorra e em alguns grupos ela 

seja selecionada, não significa que, de forma geral, a classificação de “anormal” será 

abandonada, ou seja, o comportamento continua com uma nomeação que outrora 

possuía (Skinner, 1953/2003). Mudanças no meio físico ou social podem ter ocorrido e 

o comportamento, antes classificado como “mau”, embora não produza mais os seus 

efeitos aversivos pode mesmo assim ser considerado como “mau”. Talvez isso ocorra 

porque a seleção se deu em apenas alguns grupos que compõem a sociedade, ou então, 

que os grupos estejam insensíveis às contingências, respondendo somente à regra 

(Albuquerque & Paracampo, 2010). Possivelmente, esse é o caso que ocorre com a 

homossexualidade. 

 Devido a fins de procriação, necessidade do aumento da população ou alguma 

outra variável presente em outro tempo, a homossexualidade poderia produzir efeitos 

indesejáveis para o grupo e, portanto, fora classificada como errada. Instaurada como 

um “erro” em normas sociais escritas nas leis e documentos, pode facilmente ter 

mantido seu status, ainda que o contexto atual possa ter mudado e um contingente 

populacional maior não seja mais necessário. 
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 A heteronormatividade, considerada aqui como um conjunto de práticas sociais 

como a homofobia, o machismo ou mesmo o modelo de família, também passou pelo 

processo de seleção pelas consequências, elucidado pelo exemplo do modelo de família 

descrito acima. De maneira geral, a cultura evolui de acordo com a seleção de suas 

práticas, ou seja, as práticas que proporcionam a sobrevivência do grupo são 

selecionadas. Embora se concorde com a assertiva de que a evolução cultural ocorra de 

acordo com o modelo de seleção pelas consequências, deveríamos nos questionar e, 

quiçá, planejar quais práticas deveriam ser selecionadas e mantidas por uma cultura.  

Considerações finais 

 Ao descrevermos sobre como as normas sociais e a cultura se alteram ao longo 

da história, podemos perceber que as questões relacionadas à homossexualidade ou a 

heterossexualidade tiveram diversas mudanças, sobretudo na aceitação daquela. A essas 

mudanças, podemos afirmar que trata-se de um exemplo de evolução cultural, na qual, 

as práticas dos diferentes grupos foram mudando. Dessa forma, é passível a afirmação 

que a heteronormatividade seria tal qual um Zeitgeist, um “espírito da época” que 

influenciaria a prática de toda a sociedade durante um determinado período de tempo.  

Todavia, de acordo com o corpo teórico do Behaviorismo Radical, filosofia que 

embasa a Análise do Comportamento, não é possível tomar esse “espírito 

heteronormativo” como um agente iniciador no sentido causal das práticas culturais 

(Skinner, 1981/2007). Nesse sentido, o termo heteronormatividade seria meramente 

uma nomenclatura utilizada para referir-se a um conjunto de práticas culturalmente 

estabelecidas que foram selecionadas ao longo da história da humanidade. 

Embora tenha se discorrido sobre a evolução da cultura, dando-se ênfase a um 

recorte sobre a sexualidade, o tema não se esgota. Ainda que a explicação de como a 

cultura evolui esteja baseada no modelo de seleção pelas consequências (Skinner, 
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1981/2007), seriam necessários mais estudos, sobretudo no campo da História, para 

melhor compreender como ocorreu a seleção de algumas práticas. A literatura científica 

da área não é clara, e por vezes contraditória, no que tange a história da 

homossexualidade.  

Outro ponto que merece mais atenção refere-se à classificação ou valorização de 

um comportamento como sendo “mau” ou “errado”. Há uma vasta literatura na Análise 

do Comportamento que explica como um comportamento assume valor de “bom” ou 

“mau” (Castro, 2007; Dittrich, 2008; Dittrich & Abib, 2004; Skinner, 1953/2003; Zilio 

& Carrara, 2009), porém, talvez ainda se faça necessário mais estudos sobre os conflitos 

entre a classificação e os comportamentos que seriam contrários a ela – como exemplo, 

a discordância entre ser homossexual em uma sociedade em que a heterossexualidade é 

considerada como normal, esperada e até desejada. 

 Talvez possa ser que o conflito entre a classificação de “errado” ou “anormal” e 

a crescente visibilidade da expressão da homossexualidade não ocorra de forma 

“pacífica” – ou entre algumas práticas culturais ou mesmo grupos com aquilo que é 

considerado marginal, no caso, a homossexualidade. Isso poderia auxiliar a 

compreender o aumento de 166% da violência considerada homofóbica no Brasil, como 

apontado pelo segundo relatório sobre homofobia da Secretaria de Direitos Humanos 

(Brasil, 2013).  

 Nesse sentido, mais estudos sobre a violência associada à homofobia, tanto a 

nível molar quanto molecular do comportamento se fazem necessários. Entender como 

as práticas culturais foram estabelecidas na história, como se perpetuam e se mantém se 

faz necessário para a compreensão do fenômeno denominado de homofobia. Para além 

da compreensão do fenômeno, talvez seja possível que se estabeleçam, então, 
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parâmetros para a efetivação de políticas públicas que garantam maior equidade de 

direitos entre os diferentes grupos que compõem uma sociedade. Mais além, possa-se 

planejar a cultura de forma que essa equidade de direitos mantenha-se ao longo das 

gerações. 
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RESUMO 

O termo homofobia refere-se a uma expressão coloquial que exprime atitudes e 

comportamentos negativos, de medo ou de ódio, contra gays e lésbicas, sendo que mais 

de um terço dos homossexuais são vítimas de violência, embora as causas sejam pouco 

estudadas. Definiu-se o fenômeno em termos da análise do comportamento, como sendo 

um conjunto de comportamentos complexos, envolvendo comportamentos operantes e 

respostas emocionais, relativos às várias modalidades de agressão (seja física, 

psicológica ou sexual) contra indivíduos homossexuais ou que se identifiquem com a 

cultura homossexual, relacionando-se com o conceito de controle aversivo. Ao agressor, 

a presença de homossexuais poderia ser considerada aversiva, havendo, portanto, uma 

maior probabilidade de que o sujeito se comporte de forma agressiva. Essa aversividade 

pode ter sido aprendida ao longo da história de vida do agressor. Do ponto de vista da 

vítima, a agressão pode ser considerada como punição aos seus comportamentos. Pode-

se observar a presença de efeitos colaterais, como respostas emocionais, e o 

reforçamento de comportamentos contrários aos punidos. Ainda se fazem necessários 

mais estudos, principalmente sobre a prevalência da agressão junto à população LGBT. 

Entender as causas de tal fenômeno, sua incidência na população, e as formas como se 

manifesta faz-se importante para compreender e combater agressões. Além disso, a 

partir do conhecimento do fenômeno, é possível pensar em diversas estratégias que 

poderiam aumentar o número de denúncias, se aproximando do número real de casos 

existentes, o que daria maior visibilidade ao problema, refletindo em políticas públicas 

de combate a essa violência. 

PALAVRAS-CHAVE: Homofobia; Análise do Comportamento; Controle Aversivo; 

Agressão contra homossexuais.  
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ABSTRACT 

The term homophobia refers to a colloquial expression that expresses negative attitudes 

and behaviors, fear or hatred against gays and lesbians, and more than one third of 

homosexuals are victims of violence, although its cause is not studied. Defining the 

phenomenon in terms of behavior analysis, as complex behaviors involving operant 

behaviors and emotional responses, related to various forms of aggression (whether 

physical, psychological or sexual) against homosexuals or individuals who identified 

with the homosexual culture, linking up with the concept of aversive control. To the 

aggressor, the presence of homosexuals could be considered aversive, and therefore 

there is a greater probability that he/she behaves aggressively. This aversiveness may 

have been learned along the life history of the offender. From the point of view of the 

victim, aggression can be seen as punishment for their behavior. Is possible to observe 

the presence of side effects, such as emotional responses, and reinforcement of behavior 

opposed to punished. Yet, more studies are necessary, mainly on the prevalence of 

aggression on the LGBT population. Understand the causes of this phenomenon, its 

incidence in the population, and the ways it manifests is important to understand and 

combat aggressions. Moreover, from knowing the phenomenon, it is possible to think in 

different strategies that could increase the number of denouncement, approaching the 

actual number of existing cases, which would give greater visibility to the problem, 

reflected on public policies to combat such violence. 

KEY-WORDS: Homophobia; Behavior Analysis; aversive control; Aggression against 

homosexuals.  
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RESUMEN 

El término homofobia se refiere a una expresión coloquial que expresa actitudes  y 

comportamientos negativos, de miedo u odio contra los gays y las lesbianas, y más de 

un tercio de los homosexuales son víctimas de la violencia, aunque las causas no se 

comprendan bien. Definición del fenómeno en términos de análisis de comportamiento, 

como un conjunto de comportamientos complejos que involucran conductas operantes y 

las respuestas emocionales, en relación con las diversas formas de agresión (ya sea 

física, psicológica o sexual) contra los homosexuales o las personas que se identifican 

con la cultura homosexual , en relación con el concepto de control aversivo. El autor, la 

presencia de los homosexuales podría ser considerado aversivo, y por lo tanto hay 

mayor probabilidad de que el sujeto se comporte agresivamente. Esta aversión puede 

haber aprendido a lo largo de la historia de vida del delincuente. Desde el punto de vista 

de la víctima, el ataque puede ser visto como un castigo por su comportamiento. Se 

puede observar la presencia de efectos secundarios, tales como las respuestas 

emocionales, y el refuerzo del comportamiento contrario a castigados. Aunque se 

necesitan más estudios, sobre todo en la prevalencia de la agresión por parte de la 

población LGBT. Comprender las causas de este fenómeno, su incidencia en la 

población, y las formas em las que se manifiestan resulta importante para comprender y 

combatir las agresiones. Además, desde el conocimiento del fenómeno, es posible 

pensar en diferentes estrategias que podrían aumentar el número de denuncias, 

acercándose al número real de casos existentes, lo que daría mayor visibilidad al 

problema, lo que refleja las políticas públicas para combatir este tipo de violencia 

PALABRAS-CLAVE: Homofobia; Análisis del Comportamiento; Control Aversivo; 

Agresión contra homossexuales; 
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Introdução 

“Irmãos são agredidos ao andarem abraçados em Camaçari; um morreu” (G1, on line, 

2012). Essa manchete foi postada no portal de notícias do G1, no dia 27 de junho de 

2012. Segundo relato, os irmãos gêmeos teriam sido atacados ao serem confundidos 

com um casal homossexual, sendo que os agressores não apresentaram justificativas 

para o seu ato. Ao observar a quantidade de notícias relacionadas a esse tema é possível 

perceber uma crescente visibilidade da agressão contra homossexuais, denominada 

popularmente de homofobia. Todavia, apenas tornar o fenômeno visível não é explicá-

lo e se faz necessário compreender o que se está chamando por homofobia.  

O termo homofobia refere-se a uma expressão coloquial, de uso popular, utilizada para 

exprimir atitudes e comportamentos negativos, de medo ou de ódio, contra gays e 

lésbicas (Nardi & Bolton, 1991; O’Brien, 2001). Embora o termo seja popularmente 

empregado, alguns autores (Adams, Wright & Lohr,1996; O'Brien, 2001; Parrott, 2008; 

Parrott & Zeichner, 2005), sugerem que os termos “preconceito antigay” (antigay 

prejudice) ou “preconceito sexual” (sexual prejudice) seriam melhor utilizados, uma vez 

que o termo “homofobia” poderia conotar uma resposta fóbica psicopatológica, não 

refletindo a extensão de agressões e atitudes contra homossexuais. Mais além, tais 

explicações apresentam-se pouco funcionais para a compreensão do fenômeno, suas 

consequências e causas. 

Pesquisas indicam que mais de um terço dos homens e mulheres homossexuais são 

vítimas de violência e 94% relataram algum tipo de vitimização devido a sua 

sexualidade (Parrott & Zeichner, 2005), sendo a maioria das vítimas homens 

homossexuais ou com características mais femininas (Brasil, 2012; O’Brien, 2001). 

Mais além, encontra-se na literatura que há relação entre orientação sexual e restrições 

ao mercado de trabalho, sendo que os homens gays enfrentam perspectivas mais pobres 

no mercado de contratação do que seus colegas heterossexuais (Drydakis, 2009). No 
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Brasil, foi realizado, no ano de 2011, pela Secretária de Direitos Humanos uma 

caracterização da violência homofóbica no país, através de denúncias realizadas ao 

disque 100, contabilizando o total de 6.809 relatos de violações dos direitos humanos 

contra lésbicas, gays, bissexuais e transsexuais (LGBT), envolvendo 1.713 vítimas e 

2.275 suspeitos. Segundo os dados levantados, corroborando com O’Brien (2011), a 

maior população vítima pertence ao gênero masculino, na faixa etária entre 15 a 29 

anos. Um dado interessante apontado no relatório mostra que a maioria das violações 

aos direitos humanos da vítima ocorrem em vias públicas e dentro de casa, sendo que 

61,9% das vítimas conhece o seu agressor. As formas de violência reportadas mais 

frequentes foram: violências psicológicas (42,5%), discriminação (22,3%) e violências 

físicas (15,9%). É valido ressaltar que tais números são referentes apenas às denúncias 

realizadas ao disque 100, podendo não expressar significativamente a realidade 

brasileira. 

Sobre as causas, não há muitos estudos que apontem para as possíveis explicações de tal 

comportamento. O que se encontra na literatura são causas “mentalistas”, sobretudo de 

teorias psicodinâmicas, que explicariam a homofobia como uma ameaça aos impulsos 

homossexuais do próprio indivíduo agressor, causando negação, repressão, ou reação de 

formação, um tipo de homossexualidade latente (Adams, Wright & Lohr 1996), ou 

como sendo uma defesa egóica (Herek apud O’Brien 2001). Tais formas de explicações 

são de pouca (ou nenhuma) ajuda para compreender o fenômeno da homofobia, 

primeiramente porque atribuem as causas da violência a uma entidade ontológica, a qual 

é inacessível e imutável. Desconsideram-se os contextos nos quais este indivíduo esteve 

inserido ao longo de sua vida, e, não raro, acaba-se por desconsiderar, também, o sujeito 

que aprende formas de agir no mundo, ensinado através de seus pares.  



32 
 

Mais além, ao afirmar que a homofobia é uma defesa contra os próprios impulsos 

sexuais, dito como uma “formação reativa”, seria o mesmo que tomar “a parte pelo 

todo”. Ou seja, ao considera-se tal explicação, estar-se-ia assumindo que todas as 

pessoas homofóbicas seriam homossexuais, os popularmente chamados de “enrustidos”. 

É possível que para alguns indivíduos isto seja verdade, mas a generalidade de tal 

conceituação é perigosa, pois desconsidera as idiossincrasias.  

Ademais, ao atribuir as causas a uma função egóica, imputaria a responsabilidade dos 

atos violentos a uma entidade metafisica, ausentando algumas agências sociais, como a 

educação ou o próprio governo, de tornarem-se ativos em prol de mudanças sociais. 

Pois bem, “se é algo do próprio indivíduo, por que eu, Estado, deveria intervir?”. Nada 

mais se faz do que buscar “bodes expiatórios”.  

Uma possível melhora na compreensão pode ser dada ao definir o fenômeno em termos 

analítico-comportamentais. O behaviorismo radical, enquanto filosofia de uma ciência 

comportamental, trabalha com o comportar-se, com a interação entre o organismo e o 

ambiente. Segundo Matos (1999), “o behaviorista radical não trabalha propriamente 

com o comportamento, ele estuda e trabalha com contingências de reforçamento, isto é, 

com o comportar-se dentro de contextos” (Matos, 1999 p 45).  Mas, para analisar o 

contexto, faz-se necessário, inicialmente, definir o comportamento que será estudado. 

Dessa forma, uma possível definição de homofobia em termos comportamentais seria a 

de um conjunto de comportamentos complexos, envolvendo comportamentos operantes 

e respostas emocionais, relativos às várias modalidades de agressão (seja física, 

psicológica ou sexual) contra indivíduos homossexuais ou que se identifiquem com a 

cultura homossexual. 

Pode ser considerado como um comportamento operante, pois pode ser aprendido ao 

longo das relações do indivíduo em diferentes contextos ao longo da sua vida, como por 
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exemplo, a interação com alguma instituição religiosa mais ortodoxa. Outro fato 

importante que auxilia compreender a homofobia como comportamento operante dá-se 

mediante a seleção e manutenção pelas consequências. As consequências do comportar-

se retroagem sobre o organismo, selecionando-o, ou seja, alterando a probabilidade do 

mesmo ocorrer novamente em uma situação parecida (Baum, 2005; Skinner, 1953). 

Chamam-se de reforçadoras as consequências que aumentam a probabilidade de 

emissão do comportamento, enquanto que a diminuição da probabilidade por uma 

consequência dá-se o nome de punição 4(Skinner, 2003).  

Ao definir a homofobia em termos de comportamento operante, não estamos afirmando 

que há um comportamento operante, mas sim, uma classe de respostas com as mais 

diversas topografias, como bater, insultar, torturar, espancar, excluir, discriminar, entre 

outras. De acordo com Baum (2005), “uma classe ou categoria funcional é definida pelo 

que seus membros fazem – como agem ou funcionam – e não por sua composição ou 

aparência” (Baum, 2005 p 100) e segundo Matos (1999), “para o behaviorista radical, 

são definidos como classe exatamente pela natureza da mudança que produzem” 

(Matos, 1999 p 51) Denomina-se, então, de classe de resposta não pela forma 

(topografia) que o comportamento assume, mas sim, sua função.  

Ao se falar em função, está se falando das possíveis causas do comportamento, as 

variáveis ambientais envolvidas em seu controle e manutenção. Segundo Skinner (1953) 

“uma “causa” vem a ser uma “mudança em uma variável independente” e um “efeito”, 

uma “mudança em uma variável dependente”. A antiga “relação de causa e efeito” 

transforma-se em uma “relação funcional” (Skinner, 1953 p 24). Para reconhecer a 

função de um comportamento, é necessário recorrer à análise funcional, a qual consiste 

                                                           
4 A punição não é o único processo pelo qual classes de respostas diminuem sua probabilidade. O próprio 

reforçamento de uma classe de respostas já ocasiona a diminuição de outras classes que não a selecionada. 

Também há o processo de extinção comportamental, pelo qual, um comportamento não mais produz a 

consequência reforçadora que o mantinha. 
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em descobrir as variáveis que influenciam e controlam o comportamento, seja a história 

de vida do organismo, o contexto e as consequências.   Vale ressaltar que, para a 

realização de uma análise funcional, faz-se necessário a experimentação (manipulação 

de variáveis) e, devido a aspectos éticos, o presente artigo versará sobre o 

estabelecimento de uma hipótese funcional que possa auxiliar na explicação da 

homofobia.  

Dessa forma, uma possível maneira de compreendermos a homofobia, esta forma de 

violência que incide sobre um elemento tão idiossincrático como a sexualidade, possa 

ser melhor compreendido através do conceito de controle aversivo. 

CONTROLE AVERSIVO E HOMOFOBIA5 

Ao se falar em controle aversivo, tem-se a ideia de 

eventos que, no linguajar comum, chamamos de “irritantes”, “desconfortáveis”, 

“dolorosos”, “desagradáveis”, “nocivos” e assim por diante. A maioria desses 

termos envolve um domínio de referências não comportamental que, 

provavelmente, não será adequado para uma análise funcional. Com um 

sinônimo [...], o termo “aversivo” é mais neutro que qualquer um desses 

adjetivos e tem a vantagem de sugerir a noção apropriada de “evitar”, “mover-se 

para longe de” ou “fugir de” uma situação” (Millenson, 1975 p 384). 

Imaginemos uma pessoa dita homofóbica, que se depara, como na notícia trazida pelo 

portal G1, com dois homens abraçados e os agride. O que se pode dizer sobre tal 

episódio? Inicialmente, não muito além do fato de que os dois homens foram agredidos 

devido a demonstração pública de afeto por alguém do mesmo sexo. Excluindo-se 

                                                           
5 Optou-se aqui por fazer um recorte didático de uma contingência de três termos (antecedente, resposta, 

consequente). Embora as contingências envolvidas nas agressões possam envolver mais termos, a análise 

apresentada aqui poderá servir como uma base para a compreensão do fenômeno.  
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outras variáveis como uma possível embriaguez do agressor, o que se tem é uma análise 

contextual da agressão, ou seja, na presença de uma ou mais pessoas reconhecidas como 

homossexuais, observa-se um aumento da probabilidade da emissão de comportamentos 

agressivos por parte do sujeito homofóbico.  

Todavia, a presença de homossexuais, como estímulo discriminativo, pouco nos explica 

sobre as “causas” da agressão. Uma possível melhora no entendimento da situação se dê 

através do conceito de reforçamento negativo. De acordo com Millenson (1975), “os 

reforçadores negativos constituem-se daqueles eventos cujo término (ou redução na 

intensidade) fortalecerá e manterá operantes” (Millenson, 1975 p 383).  Voltando-se 

ao exemplo, poderíamos assinalar a agressão como uma forma de remover, reduzir o 

estímulo. Ou seja, ao agressor, a presença de homossexuais seria considerada aversiva, 

havendo, portanto, uma maior probabilidade de que o sujeito se comporte de forma 

agressiva. Ressalta-se que apenas a redução na intensidade do estímulo aversivo já é 

suficiente para que ocorra o reforçamento das respostas. Caso considerássemos apenas o 

término como reforçador, infelizmente, todo o caso de violência seria acompanhado de 

morte, posto que o estímulo seja outro ser humano. 

Outro ponto a ser relembrado é que “agressão” não se configura apenas na modalidade 

de ataques físicos contra a vítima. Obviamente, esta forma caracteriza-se pela sua 

gravidade, pois causa dano a integridade física da vítima, impondo-se desde uma leve 

dor a um atentado contra a vida (Cassado, Gallo, & Willians, 2003; Day et al. 2003). Já 

a violência psicológica caracteriza-se por danos à individualidade, à autoestima, à moral 

ou à socialização, através de atos que menosprezem, degradem, humilhem, aterrorizem, 

negligenciem, rejeitem, ridicularizem, ignorem ou isolem outro individuo (Day et al, 

2003; Kairys & Jonhson, 2002). Também se pode falar em violência sexual, a qual se 

configura como a exposição de outrem a conteúdos ou atos sexuais, valendo-se de força 
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física ou mesmo de pressões psicológicas para tal (Day et al, 2003). Há na literatura 

outros tipos de violência, demonstrando assim que a agressão física não é a única 

existente.  

É valido fazer uma ressalva. O comportamento é definido como “violência” ou 

“agressão” dada sua função em determinados contextos. Por exemplo, dois amigos que 

se referem um ao outro como “viadinho” – termo geralmente usado com caráter 

pejorativo – poderiam não estar se agredindo; tal comportamento poderia ter função de 

obter a atenção do outro, ou de expressar entrosamento e intimidade entre eles, dado seu 

contexto de interação. Todavia, se o termo for usado e gerar na vítima o efeito de se 

sentir triste, constrangida, humilhada ou de ter   sido agredida , poderia, então, se 

caracterizar como uma situação em que houve agressão verbal, um episódio de 

violência psicológica.  

Torna-se, então, questionável o motivo de se considerar a presença de homossexuais 

como sendo estímulo aversivo. Deveras, não há, nesse caso, algo em si, no próprio 

estímulo, que seja aversivo e este parece ser um caso de aprendizagem. A Análise do 

Comportamento compreende a aprendizagem como “todo e qualquer processo de 

interação entre um organismo vivo e seu ambiente, que produza alteração no repertório 

comportamental desse organismo, podendo envolver a aquisição e a extinção de um 

comportamento” (Haydu, 2009, p 15). Quanto à aquisição ou extinção de 

comportamentos, notam-se três processos distintos: a modelagem do comportamento, 

que ocorre em termos de reforço diferencial, o seguimento de instruções (regras) e a 

imitação de um modelo de comportamento ou modelação. 

Em um caso de homofobia, muito possivelmente poderá se encontrar os três processos 

acima mencionados, relacionados ao desenvolvimento desse tipo de preconceito. Para 
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exemplificar, pode-se imaginar que uma pessoa seja homofóbica devido a um modelo 

parental ou de seus pares, ou ainda, que tenha, ao longo de sua vida, frequentado 

instituições ortodoxas que pregam contra a homossexualidade. Mais provável é que 

todos os três processos de aquisição de comportamento estejam envolvidos no 

desenvolvimento do preconceito e de agressões contra homossexuais.  

Falando-se da manutenção das agressões por homofobia, estaríamos nos referindo às 

consequências do comportamento do agressor, pois “as consequências do 

comportamento podem retroagir sobre o organismo [...], podem alterar a probabilidade 

de o comportamento ocorrer novamente” (Skinner, 1953 p 65). Ou seja, estamos 

falando sobre os eventos que ocorrem contingentes à agressão. 

Já mencionamos anteriormente que a presença de homossexuais pode ser considerada, 

pelo homofóbico, como um estímulo aversivo, tendo o comportamento a função de 

remoção dessa estimulação. Concomitante ao reforçamento negativo, pode-se também 

falar do reforçamento positivo, caracterizado pela apresentação de uma consequência 

contingente ao comportamento e que aumenta a probabilidade do mesmo em situações 

semelhantes. Talvez uma melhor maneira de diferenciá-los se de, de acordo com 

Sidman (2003): 

Quando produzimos coisas ou eventos que usualmente consideramos uteis, 

informativos, ou agradáveis em si mesmos, estamos sob controle de 

contingencias positivas. Mas quando nos livramos, diminuímos, fugimos ou 

nos esquivamos de eventos perturbadores, perigosos ou ameaçadores, 

reforçadores negativos estão no controle; com esse tipo de controle eu falo de 

coerção (Sidman, 2003 p 56).  
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Em uma situação em que houve uma agressão, como no exemplo já citado, além do 

possível reforçamento negativo, ainda pode-se  hipotetizar sobre a existência de reforço 

social, fornecido pelos pares, através da aprovação do grupo. De acordo com Skinner 

(1953) 

Diversos reforçadores generalizados importantes originam-se em ocasiões em 

que o comportamento é reforçado por outra pessoa. [...] Outra pessoa 

provavelmente reforçará apenas aquela parte de nosso comportamento que 

aprova e qualquer sinal de sua aprovação torna-se assim por si próprio 

reforçador (Skinner, 1953 p86-87).  

Nesse sentido, é importante ressaltar a ação do grupo na seleção dos comportamentos, 

posto que muitas das consequências do comportamento são mediadas por outras 

pessoas. A possibilidade de selecionar o comportamento de outros indivíduos se dá, 

principalmente, mediante ao reforço social, o qual necessita da presença de outra pessoa 

ou grupos de pessoas. De forma generalizada, a atenção, aprovação, afeição ou mesmo 

o desprezo e a rejeição podem ser considerados como formas de reforço social 

utilizados pela comunidade verbal em que se está inserido e, portanto, selecionam 

comportamentos do indivíduo (Skinner, 1953/2003). Dessa forma, pode-se observar que 

a cultura também exerce importante papel seletivo. 

Vale ressaltar que tanto o reforçamento positivo quanto o negativo são formas de 

controle comportamental, porém, apenas o reforço negativo está relacionado ao controle 

aversivo. Ambos envolvem o aumento da probabilidade de emissão do comportamento, 

mas são processos distintos; este se dá através da remoção de uma estimulação aversiva, 

enquanto aquele se dá pela apresentação de um estímulo reforçador.  
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A consequência imediata da agressão é a remoção da estimulação aversiva. Todavia, o 

comportamento pode produzir consequências em longo prazo, próprias de um processo 

que tenderia a diminuir a probabilidade do comportamento, consequências ditas 

punitivas. Processos penais, multas e prisões poderiam se originar da agressão, como 

forma de punição, porém, seu surgimento ocorreria apenas em tempo delongado. 

Porém, além do fato de o comportamento estar mais sensível às consequências 

imediatas (Skinner, 1969; Skinner, 1987; Catania, 1998/1999; Millenson, 1967/1975; 

Albuquerque & Paracampo, 2010), pode ocorrer de o agressor nunca entrar em contato 

com as consequências aversivas que seu comportamento possa produzir, primeiramente, 

pois não há, no atual código penal, agravantes para a homofobia, e pelo reduzido 

número de denúncias registradas, como indica o relatório da Secretária de Direitos 

Humanos da Presidência da República (Brasil, 2012). 

SOBRE A PERSPECTIVA DA VÍTIMA 

Sobre a ótica da vítima de agressão, podem-se observar as consequências que o próprio 

indivíduo deve ter entrado em contato. Mas, para tal, faz-se necessário compreender 

melhor o conceito de “punição” para a análise do comportamento. De acordo com 

Sidman (2003), a punição pode ser definida como “o término ou retirada de alguma 

coisa que comumente seria reforçador positivo” (Sidman, 2003 p 59) ou como “a 

produção de algo que normalmente seria um reforçador negativo. Eu defino estas duas 

contingências de punição. [...] Como reforçadores, punidores vêm depois do 

comportamento” (Sidman, 2003 p 59).  Dessa forma, pode-se encarar “punidores” como 

consequências do comportamento, e, portanto, retroagem sobre o mesmo, tendo como 

efeito a diminuição da probabilidade de emissão do comportamento em contextos 

similares. Embora a punição seja amplamente conhecida pelo seu efeito na 

probabilidade de emissão do comportamento, defini-la a partir deste pode gerar 
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problemas, posto que outros procedimentos, como a extinção operante, possuem efeitos 

análogos sobre a emissão do comportamento, sendo o processo distinto.  

Retomando o exemplo anterior, vamos ponderar sobre o fato dos dois homens estarem 

abraçados. Independente da função que este comportamento tenha, é um 

comportamento operante e, portanto, também produz consequências. Possivelmente, 

estar abraçado produziria consequências como carinho, afeto, companheirismo ou 

amizade6, um em relação ao outro, mas, infelizmente, houve a produção de uma 

estimulação aversiva, a agressão.  Muito provavelmente, dependendo da intensidade da 

violência sofrida, os dois homens não voltem a se abraçar no mesmo local, ou em 

contextos parecidos, ou na presença de pessoas com alguma característica que lembre o 

agressor, ou, simplesmente, não abraçam mais.  

Torna-se, então, questionável os motivos de se utilizar a punição como forma de 

controle do comportamento. De acordo com Millenson (1967),  

o procedimento de punição parece ser usado frequentemente não porque 

funcione tão bem, mas porque (1) tem efeito imediato; e (2) sua liberação e/ou 

efeitos colaterais são quase sempre positivamente reforçadores para a pessoa 

que administra a punição [...] No momento, todavia, o comportamento 

indesejável é temporariamente suprimido e essa supressão serve para 

proporcionar reforçamento positivo imediato para o comportamento do 

punidor” (Millenson 1967 p 399). 

Ou seja, ao utilizar-se de punição, o comportamento que está sendo punido cessa 

imediatamente, sendo reforçador a quem está punindo. Outro fator que influencia no uso 

                                                           
6 Embora estas sejam classes amplas de comportamento, envolvendo diferentes topografias, seu valor 

reforçador deve-se, muito provavelmente, a história de reforçamento e ao reforço social. 
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de punição como técnica de controle comportamental é a facilidade no arranjo das 

contingências. Ou seja, “a curto prazo, a punição é frequentemente o caminho fácil [...] 

é fácil no sentido de que não requer treinamento especial” (Sidman, 2003, p 232-233).  

Porém, inicialmente o comportamento punido seja suprimido, gradualmente ele volta a 

ocorrer (Sidman, 2003). Embora a consequência seja imediata e o comportamento 

punido para de acontecer, não há garantias de que o mesmo não volte ocorrer. Dessa 

forma, pode ser que os dois homens do exemplo possam voltar a se abraçar, pois os 

efeitos de uma punição são perdidos ao longo da passagem do tempo. 

Não obstante, além de não impedir que o comportamento pudesse ser reestabelecido, 

punições geram efeitos colaterais tão nocivos quanto os próprios métodos de punir. 

Segundo Sidman (2003) 

Efeito colateral é um termo que frequentemente se refere a consequências não-

pretendidas e supostamente pouco importantes ou improváveis de drogas, mas, 

como todos sabemos, os efeitos colaterais de uma droga frequentemente são 

suas características mais importante. [...] Os efeitos colaterais da punição 

também, longe de serem secundários, frequentemente tem significado 

comportamental consideravelmente maior que os esperados “efeitos 

principais” (Sidman 2003 p 94).  

O primeiro efeito diz respeito ao condicionamento da punição, que se caracteriza por 

“dar a qualquer sinal de punição a habilidade de punir por si mesmo” (Sidman, 2003 p 

101). Este processo é um exemplo de controle ambiental, no qual, algum estímulo 

presente no ambiente sinaliza que, naquele contexto, há maior probabilidade de ocorrer 

uma punição. Sobre tal, a análise experimental do comportamento fornece vários dados 
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de experimentos realizados, como por exemplo7, em uma situação na qual o sujeito 

experimental (usualmente um infra-humano) leva um choque após um sinal luminoso 

estar presente por um tempo. Com a repetição do experimento, o sinal luminoso passa a 

ter características de estímulo aversivo, exercendo os mesmos efeitos que o choque 

exerceria. 

O mesmo pode ser transposto para humanos, em situações não laboratoriais, ou seja, no 

cotidiano. A vítima de uma violência pode não mais ir ao local onde a agressão ocorreu, 

ou pode ser punido, cessando o comportamento que estaria emitindo na presença do 

agressor ou de pessoas com características semelhantes e, em alguns casos, o indivíduo 

pode não mais sair de casa, isolando-se socialmente, parando, inclusive, de trabalhar.  

De acordo com alguns teóricos, a supressão momentânea do comportamento ocorre à 

transferência da aversividade a um estímulo neutro diz respeito a respostas emocionais, 

outro efeito colateral da punição.  

Quando uma resposta operante é punida, o primeiro efeito observado é uma 

redução imediata na sua freqüência. Para Skinner, essa redução se deve à 

eliciação de respostas emocionais (processo respondente), as quais são 

incompatíveis com a emissão da resposta (operante) punida. Em seguida, essas 

respostas emocionais são eliciadas tanto pelo contato com estímulos 

ambientais presentes na sua ocorrência anterior, como pelas primeiras 

instâncias de ocorrência da resposta (operante) que foi originalmente seguida 

de estimulação aversiva. Estes dois eventos, por terem sido emparelhados com 

a estimulação aversiva, tornam-se estímulos aversivos condicionados e, 

                                                           
7 O exemplo encontra-se brevemente descrito. Para maiores detalhes, consultar, Catania (1999), Millenson 

(1975) ou Sidman (2003). 



43 
 

consequentemente, passam a prevenir a ocorrência da resposta operante, 

originalmente punida (Mayer & Gongora, 2011) 

Respostas emocionais podem ser entendidas “como fenômenos complexos que 

envolvem tanto a eliciação de condições corporais específicas quanto à emissão de 

operantes” (Darwich & Tourinho, 2005 p 112). Ou seja, em situações de punição, a 

nível fisiológico há liberação de várias substâncias químicas, enquanto que a nível 

publicamente observável há emissão de respostas como xingar, bater e correr. Nesse 

sentindo, uma resposta emocional, como a raiva, encontram-se presentes componentes 

fisiológicos e comportamentais. Não se está afirmando que as duas respostas, a 

emocional e a pública, estão em relação de causa-efeito, mas sim, que ambas ocorrem 

simultaneamente. 

Não obstante, o indivíduo pode começar a emitir comportamentos incompatíveis com o 

comportamento punido. De acordo com Meyer, Oshiro, Donadone, Mayer & Starling, 

(2008), a punição fortalece formas incompatíveis de comportamento, pois reduziria a 

estimulação aversiva condicionada, sendo reforçado por isso. Em um exemplo citado 

por Meyer et al. (2008), tapar a boca previne uma resposta falada e, embora o exemplo 

não esteja descrito, assume-se que “tapar a boca” poderia ser uma resposta incompatível 

com um contexto de discussão. No que tange a homossexualidade, permanecer em casa, 

evitar relacionamentos ou até o ficar “no armário”, expressão utilizada para designar 

pessoas que não assumem sua homossexualidade, podem ser consideradas como 

respostas incompatíveis e que preveniriam uma estimulação agressiva, uma agressão. 

Mais além, não apenas respostas incompatíveis podem ser reforçadas, mas também, 

respostas opostas a situação. O que se chama de “formação reativa” em algumas escolas 

tradicionais da psicologia é, de acordo com Sidman (2003), interpretado pela análise do 
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comportamento como a emissão de comportamentos contrários ao comportamento que 

foi seguido pela produção de uma estimulação aversiva. Investir em relacionamentos 

heterossexuais – ainda que esta não seja a orientação sexual da pessoa – ou entrar para 

ordens religiosas e fazer o voto celibatário podem ser considerados como 

comportamentos que foram fortalecidos devido a uma punição (a qual pode estar 

presente ao longo na história de aprendizagem do organismo). Ou ainda, pode ser que a 

agressão por parte de alguns homofóbicos seja decorrente da sua própria 

homossexualidade, punida ao longo de sua história. 

CONCLUSÕES 

Por trás de episódios de violência contra homossexuais, encontra-se um contexto, 

responsável pela emissão das respostas agressivas. A homofobia, assim popularmente 

denominada, pode não ocorrer em todos os locais ou com todas as pessoas identificadas 

com o universo LGBT, mas nem por isso, sua ocorrência ou relevância deve 

permanecer oculta aos olhos da ciência ou da elaboração de políticas públicas – ela 

ocorre, e isto é um fato.  

Mais além, não se pode considerar qualquer ato como sendo uma violência homofóbica. 

Deve-se olhar aos comportamentos a partir de sua função em determinados contextos. 

Chamar alguém de “viadinho” pode ser sim uma forma de agressão, se com tal palavra 

cause na vitima sentimentos de humilhação, constrangimento, menosprezo ou desvalia 

alguém. Todavia, em uma relação onde ambos utilizam tal termo como sendo uma 

forma amistosa de comunicação, sem que um se sinta inferior ao outro, não se pode 

falar em homofobia. Atentar-se ao contexto pode auxiliar, em muito, a não cometer 

erros em acusar uma pessoa de ser homofóbica. 

Cabe, então, pensar sobre os motivos plausíveis de considera-se a homofobia como uma 

forma de agressão que mereça atenção especial. Embora se tenha discorrido sobre o 
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controle aversivo relacionado com episódios de violência contra homossexuais, é valido 

apontar que os efeitos da punição se dão sobre o comportamento consequenciado por 

uma estimulação aversiva, mas, o agressor não estaria agindo na perspectiva do recorte 

temporal aqui adotado. Sua agressão não seria por ver dois homens abraçados, 

comportamento que pode ser comum em uma relação pai-filho, seu ataque seria 

direcionado à homossexualidade. Dentro da ciência, sobre tudo as ciências biológicas, 

observa-se uma tendência a considerar a homossexualidade como algo natural, 

biológico, ocorrendo em diferentes espécies (Bagemihl 1999; Harold 1999; Menezes, 

2005; Sommer & Vasey 2006; Vasey, 1995).  

Embora se discuta sobre tal, fato é que não se explicou a origem da homossexualidade. 

Partindo-se de um ponto de vista pragmático, não se faz necessário explicar as possíveis 

causas do fenômeno da homossexualidade para que se promovam políticas públicas que 

incidam sobre o combate e a prevenção dessa forma de violência, uma vez que a 

homossexualidade está em vias de ser naturalizada, tal qual a cor da pele ou o gênero. 

Talvez, tal qual ocorre com essas duas populações, possa haver uma contenção nos 

números de violência a partir de formulações de leis que criminalizem a homofobia. 

Tal ação poderia ter efeitos imediatos, mas, ainda assim se faria necessário adoção de 

medidas que combatessem o preconceito a médio e longo prazo. Os investimentos em 

educação, sobre tudo na educação sexual emancipatória – que propõe a vivência plena 

da sexualidade, contextualizada sócio-historicamente, a prática da autonomia e o 

questionamento dos valores e preconceitos postos (Poletti, 2010, Nunes & Silva, 2000; 

Figueiró, 2010) – pode se configurar como uma medida que vise o combate a 

homofobia e o respeito à diversidade sexual.  
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Obviamente, a temática é polêmica e envolve diferentes instâncias e instituições sociais, 

tangendo valores e dogmas sócio-históricamente, postos e reproduzidos, tal qual sua 

caracterização pela adoção de ações, por vezes coercitivas, incididas sobre uma 

população que, em momento algum, teve possibilidade de escolha sobre sua própria 

orientação sexual. Todavia, deixar o fenômeno da homofobia ao relento, sem preocupar-

se cientificamente com o mesmo, é reafirmar o preconceito em suas diferentes formas e 

incidências. No presente artigo, optou-se por fazer uma análise preliminar que 

envolvesse alguns dos possíveis processos comportamentais envolvidos na homofobia.  

Ainda se fazem necessários mais estudos teóricos, principalmente sobre a prevalência 

da agressão junto à população LGBT. Possivelmente, a violência homofóbica ocorra 

mais frequente do que suas relativas denúncias ou sua visibilidade. Assim, entender as 

causas de tal fenômeno, sua incidência na população, e as formas como se manifesta 

faz-se importante para compreender e combater agressões, dando maior equidade de 

direitos entre a população. Além disso, a partir do conhecimento do fenômeno, é 

possível pensar em diversas estratégias que poderiam aumentar o número de denúncias, 

se aproximando do número real de casos existentes, o que daria maior visibilidade ao 

problema, refletindo em políticas públicas de combate a essa violência.  
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LEVANTAMENTO EM EPISÓDIOS HOMOFOBICOS: ESTABELECENDO 

POSSÍVEIS VARIÁVEIS   

 

Resumo: Muito tem-se visto na mídia sobre agressões homofobicas, aparentando haver 

um aumento no número de casos. Todavia, o fenômeno ainda encontra-se pouco 

explorado, sendo as poucas explicações disponíveis insuficientes no sentido de 

descrever as possíveis variáveis ambientais envolvidas. Nesse sentido, o presente 

trabalho coletou com 73 universitários, todos homossexuais, informações sobre as 

agressões por eles vividas, através de questionário elaborado para este fim. Os dados 

foram tabulados e analisados de acordo com suas correlações. Observa-se que 82,2% 

dos participantes já sofreram alguma forma de violência homofóbica ao longo da vida, 

sendo pouca a diferença entre o genêro masculino e o feminimo, sendo xingamentos e 

comentários maldosos como as de maior incidência. Levantou-se a escola e dentro de 

casa como os ambientes em que mais ocorrendo as agressões, sendo a família como a 

principal autora das agressões.  Outra variável analisada foi o fato do participante ser 

assumido ou não. Buscou-se levantar dados sobre as atitudes tomadas pelo participante 

frente as agressões, sendo que 98,33% dos participantes relataram não adotarem 

nenhuma medida legal, como fazer denúncia ou registro da ocorrência. Pesquisas 

futuras deverão buscar aprofundar as variáveis aqui apontadas para que um plano de 

intervenção seja mais efetivo. 

Palavras-Chaves: Homofobia; Análise do Comportamento, Variáveis Ambientais; 

Hipóteses Funcionais;   

 

Abstract: Much has been seen in the media about homophobic attacks, appearing to be 

an increase in the number of cases. However, the phenomenon is still underexplored, 
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and the few available insufficient explanations as meaning describe the possible 

environmental variables involved. In this sense, this paper collected with 73 students, all 

homosexuals, information about the assaults experienced by them through questionnaire 

prepared for this purpose. Data were tabulated and analyzed according to their 

correlations. It is observed that 82.2% of participants had experienced some form of 

homophobic violence throughout life, with little difference between the male and the 

feminimo, swearing and being nasty comments as most common. Rose school and at 

home as the environments in which most assaults occurring, and the family as the main 

author of aggression. Another variable analyzed was the fact that the participant is 

assumed or not. We attempted to collect data on the attitudes taken by the participant 

aggression front, with 98.33% of the participants reported not adopt any legal measure, 

how to report or record of occurrence. Future research should seek to deepen the 

variables identified here for a plan of intervention is more effective. 

Key-Words: Homophobia; Behavior Analyses; Environmental variables; Functional 

Hypotheses 
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Introdução 

Muito tem-se visto nas mídias sobre situações de violência contra homossexuais, 

sendo não raro encontrar notícias a respeito – sobretudo em casos hediondos, 

envolvendo mortes. Exemplo disso foi o assassinato de um jovem de 18 anos, ocorrido 

no Município de Londrina em dezembro de 2012, motivado por homofobia (G1, online, 

2012).  Embora tal reportagem possa transmitir a ideia de ter sido um caso isolado, não 

é possível estabelecer, com real certeza, um índice do números de violência contra a 

população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgênero e Transexuais 

(LGBT), uma vez que a ocorrência não é registrada como um crime motivado por 

homofobia, mas como lesão corporal, homicídio ou outra categoria (Anistia 

Internacional, 2014) 

No ano de 2012, o governo federal recebeu, através do sistema do Disque-100, 

3084 denúncias de violação dos direitos humanos referentes a homofobia (Brasil, 2013). 

Este número representa um aumento de 166% denúncias em relação ao ano de 2011. 

Todavia, este acréscimo nos casos denunciados, pode não refletir a extensão real da 

violência contra homossexuais. Pesquisas tem indicado que, independente do gênero, 

94% dos homossexuais são vítimas de alguma forma de violência devido a sua 

sexualidade (Parrott & Zeichner, 2005), sendo a maior incidência sobre homossexuais 

do gênero masculino ou homens que apresentem características femininas (Brasil, 2012; 

O’Brien, 2001). Também é possível encontrar estudos que correlacionam a orientação 

sexual e restrições ao mercado de trabalho (Drydakis, 2009). 

Popularmente, a agressão contra o público LGBT é chamada de homofobia. A 

literatura afirma que o termo homofobia é uma expressão coloquial utilizada para 

exprimir ações negativas, de medo ou de ódio, contra homossexuais (Nardi & Bolton, 

1991; O’Brien, 2001). Todavia, apenas referir-se a homofobia em termos de agressões 



56 
 

contra homossexuais, independentemente de ser ações físicas, verbais ou de outra 

categoria, pouco ou quase nada diz a respeito sobre as possíveis variáveis que podem 

estar envolvidas nos episódios. 

Em revisão bibliográfica realizada por Fazzano & Gallo (No Prelo), em 

diferentes bases de dados, os autores apontam para a ausência de artigos que descrevam 

o fenômeno da homofobia em termos de variáveis ambientais. O que fora encontrado no 

levantamento de dados diz respeito a explicações internalistas da homofobia, a qual 

seria descrita como sendo um mecanismo de defesa do agressor (Adams, Wright & 

Lohr 1996; Herek apud O’Brien 2001).   

Uma possível melhora na compreensão do fenômeno pode se dar através da 

Análise do Comportamento. De acordo com Fazzano & Gallo (No Prelo), a homofobia 

poderia ser considerada como um conjunto de comportamentos operantes, com 

diferentes topografias, ocorrendo dentro de contingências. Ou seja, as respostas de 

agressão a indivíduos homossexuais poderiam estar em função de eventos ambientais, 

tanto a nível de práticas culturais quanto a recortes ontogenéticos do episódio. 

Assim como outros comportamentos operantes, devemos entender a agressão 

contra homoafetivos dentro dos contextos de sua ocorrência, considerando tanto 

contingências culturais, quanto em análises mais molares, como a situação em que a 

violência ocorreu. Considerando a falta de estudos que levantem possíveis contextos da 

violência, bem como a necessidade de compreender o fenômeno dentro de hipóteses 

funcionais, o presente trabalho teve por objetivo levantar algumas das possíveis 

variáveis, no sentido de antecedentes, consequentes e variáveis culturais, que possam 

auxiliar na compreensão da homofobia. 

Método 
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Participantes: A pesquisa foi realizada com 73 universitários de instituições públicas e 

privadas do Município de Londrina, que se identificassem como homossexuais ou 

bissexuais, independente do gênero. 

Local: Em uma sala reservada, na Universidade Estadual de Londrina, em horário 

previamente agendado com o participante. 

Instrumento: Foi utilizado um questionário com 18 perguntas fechadas sobre possíveis 

violências sofridas por conta da homossexualidade.  O questionário foi elaborado de 

forma que pudesse ser autoaplicativo, contemplando questões que envolvessem 

possíveis antecedentes e consequentes a violência sofrida. Este instrumento passou pela 

avaliação de juízes e por aplicação de um piloto antes de sua utilização para a coleta de 

dados. 

Procedimento: Buscou-se contato com os participantes em locais usualmente 

frequentados pela população LGBT, seja em espaços físicos ou através de grupos em 

redes sociais. Os objetivos da pesquisa eram explicados ao participante, e caso o mesmo 

mostrasse interesse em participar da pesquisa, era agendado um horário. Ao comparecer 

ao local em que a coleta seria realizada, os objetivos da pesquisa eram novamente 

expostos e o questionário era apresentado, explicando ao participante como deveria 

proceder o preenchimento, alertando que ao final do questionário havia um campo a ser 

preenchido caso o participante tivesse interesse em participar da segunda fase da 

pesquisa, a qual se constituiu em entrevista sobre a violência vivenciada. O pesquisador 

ou colaborados treinados permaneciam na sala com o participante caso houvesse 

dúvidas no preenchimento. O termo de consentimento livre e esclarecido foi dispensado 

para a fase dos questionários, pois no piloto, ao coletar dados dos participantes, como 

nome e assinatura, mesmo sigiloso, argumentaram que somente responderiam 



58 
 

anonimamente, ou seja, a presença do mesmo dificultaria a realização desta fase da 

pesquisa. 

Resultados e Discussão 

        Os dados coletados indicam que 82,2% dos participantes já sofreram alguma 

forma de violência relacionada a sua sexualidade ao longo da vida. Esta porcentagem 

encontra-se reduzida se comparada ao apontado por Parrott & Zeichner (2005), a qual 

indica que 94% dos homossexuais já sofreram algum tipo de vitimização. Esta diferença 

entre as porcentagens encontradas pode se dar pela diferença de contexto em que a 

pesquisa foi realizada, sendo os dados de Parrott & Zeichner relativos ao contexto norte-

americano, enquanto que a presente pesquisa realizou-se no Brasil e com universitários. 

Outro fator que poderia influenciar na diferença dos dados diz respeito a passagem do 

tempo. Os dados de Parrott & Zeichner são referentes ao ano de 2005, enquanto a 

presente pesquisa realizou-se em 2013, sendo que, durante estes 8 anos, uma maior 

tolerância em relação a homossexualidade pode ter sido alcançada. 

Em relação ao gênero do participante, observa-se que houve um maior número 

de respostas de pessoas do gênero masculino (63%) em relação ao gênero feminino 

(37%). A primeira hipótese que se pode levantar quanto a diferença no número de 

participantes entre os gêneros se dá por vias metodológicas da coleta; possivelmente, os 

locais em que se efetuou o contato com os participantes é menos frequentado pelo 

gênero feminino. Outra possibilidade para explicar a discrepância se daria por vias de 

uma menor adesão à participação por mulheres. É possível que, como relatado por 

Almeida (2005), há uma menor visibilidade de mulheres identificadas com o universo 

LGBT. 

Todavia, embora tenha-se encontrado diferença quanto ao número de 

participantes em relação ao gênero, aparentemente, não é possível afirmar que há 
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diferenças condizentes a violência homofóbica sofrida por homens e mulheres. Entre os 

participantes do gênero masculino, 84,78% apontaram já ter sofrido alguma forma de 

violência em relação a sua sexualidade ao longo de sua vida, enquanto 77,8% das 

mulheres relataram o mesmo. Considerando-se a diferença no total de participantes de 

cada gênero, não é possível corroborar com Brasil, 2012 e O’Brien, 2001, pois a relativa 

pouca diferença entre os gêneros pode ser derivada da diferença entre o número de 

participantes para cada sexo. Possivelmente, caso aumente-se o número de participantes 

do sexo feminino seja possível encontrar diferenças, maiores ou menores, na incidência 

de homofobia sobre os dois gêneros. 

Outro fator analisado no presente trabalho refere-se a variável do indivíduo ter 

ou não assumido sua sexualidade. Todavia, é necessário inicialmente compreender o 

que “assumir-se” significa. Para tal, no questionário, havia uma optativa com possíveis 

respostas sobre o que o participante considerava como “ser assumido”. As respostas 

eram “falar publicamente sobre minha sexualidade” (69,86%), “ter contado da minha 

sexualidade para minha mãe” (68,49%), “ter contado da minha sexualidade para meus 

amigos” (61,64%), “ter contado de minha sexualidade para meu pai” (56,16%), “beijar e 

abraçar publicamente alguém do mesmo sexo” (45,21%), “ter contado da minha 

sexualidade (42,47%) para meus irmãos”, “ter contado da minha sexualidade para 

algum outro parente” (23,29%) e “outros” (10,96% respostas, sendo estas todas 

referentes a “aceitar meus próprios sentimentos por alguém do mesmo sexo”). A 

questão seguinte perguntava se o participante considerava-se assumido, bem como a 

idade em que havia o feito, sendo 74% dos participantes se declararam assumidos e 

destes, 51% declararam assumir-se antes dos 18 anos de idade. 

Considerando-se que “assumir”, em geral, se refere a demostrar publicamente a 

sexualidade, seja falando a outrem ou mesmo expressando-a de modo gestual mais 
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afetivo, esta poderia ser uma variável às agressões. Como discutido por Fazzano & 

Gallo (No Prelo), o caráter público de demonstrações, no caso “assumir”, poderia ser 

considerado um estímulo aversivo ao agressor, o qual poderia se comportar para retirar 

a estimulação aversiva, agredindo. A Tabela 1 apresenta dados que demonstram a 

correlação entre ser assumido e a violência sofrida. 

   Assumido  

Já 

sofreu 

  Sim  Não  

   Total % Total % 

 Sim 47 82,45  13 68  

 Não 7 17,54  6  32 

  

        Em uma primeira análise, é possível afirmar que os dados da correlação entre 

assumir-se e sofrer algum tipo de violência corroboram com Fazzano & Gallo (No 

Prelo). Onserva-se que a proporção de violência sofrida entre assumidos e não sumidos 

é de 3,61:1, ou seja, aparentemente, assumir-se gera mais episódios de violência 

homofóbica Todavia, a própria correlação nos indica de que tal análise é demasiada 

simplória. Ao observa-se apenas os dados referentes as pessoas que se declararam não 

assumidas, tem-se que 68% relataram já terem sofrido alguma forma de violência 

devido a sua sexualidade. Este dado aponta que “assumir-se” pode não ser relevante 

para ocorrência da homofobia, uma vez que sua incidência sobre os não assumidos é 

alta.  
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Outra possibilidade de interpretação seria um caminho inverso, no sentido das 

agressões influenciarem no “assumir”, ou seja, quanto mais episódios homofóbicos 

experienciados, maior a tendência a assumir-se. Um dado que corrobora com esta 

hipótese diz respeito a idade em que ocorreram os episódios de agressão homofóbica. 

Os participantes que relataram alguma forma de violência em relação a sua sexualidade, 

36,52% responderam terem sofrido entre os 16 aos 20 anos; 29,57% entre os 10 aos 15 

anos; 15,65% entre os 21 aos 25 anos; 11,3% até os 10 anos de idade e; 6,96% entre os 

25 aos 30 anos de idade. Ou seja, é possível observar que a maior concentração de 

episódios de homofobia ocorreram até os 20 anos de idade, e ao comparar com o dado 

que indica que a maioria dos participantes assumiu-se antes dos 18 anos, a hipótese de 

que “assumir-se” poderia estar em função da violência vivida ganha mais consistência. 

Na literatura da Análise do Comportamento, é possível encontrar efeito semelhante em 

duas ocasiões descritas por Sidman (2003). A primeira, diz respeito a competição direta 

entre reforço positivo e punição, ambos oriundos do mesmo comportamento. Por 

exemplo, as agressões, embora aversivas, poderiam concorrer diretamente com ter um 

parceiro, que poderia ser uma importante fonte de reforçadores. Ainda que descrevendo 

experimentos laboratoriais, nas palavras de Sidman (2003) 

As duas conseqüências de pressionar a barra - alimento e choque - estavam, 

portanto, em competição direta, uma tendendo a fazer o animal pressionar a 

barra mais frequentemente, a outra menos frequentemente. Quanto mais tempo o 

animal parou, mais faminto se tornou; finalmente o reforçamento positivo por 

pressionar a barra tornou-se mais poderoso que a punição. O animal retornou a 

sua atividade “ilegal” porque aquela era sua única maneira de obter alimento 

(86). 
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Já a segunda possível explicação diz respeito a possibilidade de “assumir-se” 

como sendo uma forma de contracontrole às situações de punição. De acordo com 

Sidman (2003), “se as pessoas não podem fugir ou esquivar-se, elas descobrirão outra 

maneira de acabar com punições ou ameaças de punição; elas aprenderão como 

controlar seus controladores” (224). Ambas explicações precisariam de mais estudos 

referentes a possível relação entre assumir-se e a violência vivida. 

        Outro dado obtido que parece apontar para a mesma direção se dá quanto ao 

local em que as agressões ocorreram.  As maiores incidências, de acordo com o 

assinalado pelos participantes, foram escola (21,18%), rua (18,23%) e em casa 

(13,79%), sendo os menos apontados Shopping Center (3,94%), Estádios e Ginásios 

Esportivos (1,48%) e hospitais (0,99%), enquanto que nenhum participante assinalou ter 

sofrido alguma forma de violência ao procurar empego (possivelmente devido ao fato 

da pesquisa ter sido realizada com universitários). Todavia, estas porcentagem apenas 

indicam os locais com maior e menor incidência de homofobia, não revelando a 

tipologia da agressão, frequência ou mesmo um “quantum” de sua incidência. Nesse 

sentido, a Figura 1 aponta para a correlação entre a violência vivida e o local de sua 

ocorrência. 

        O primeiro ponto a ser considerado nesta correlação diz respeito ao ambiente 

escolar, o qual se apresenta como local com maior incidência de agressões homofóbicas. 

Nesse ambiente, o aspecto que mais ressaltar aos olhos é o montante de violência que 

ocorreu – e talvez ainda ocorra – obtendo 26,83% do cumulativo de respostas de 

episódios de agressão. Entre estas, a “Comentários maldosos” e “Xingamentos” são as 

que possuem maior frequência, sendo 30,91% e 30% de respostas para cada uma 

respectivamente, seguido por “Humilhação” (20% de respostas); “Ameaças” e 

“Tapa/Soco/Chute” (5,45% derespostas); Chantagem (3,73%); Negligência (1,82%) e; 
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“Abuso Sexual” (0,91%). Não é surpreendente o fato de modalidades de violência 

psicológica (xingamentos e comentários maldosos) despontarem como as mais 

frequentes, uma vez que há uma “tolerância” por parte da sociedade sobre esta agressão, 

posto que não deixa marca física e ainda há uma culpabilização da vítima ao não se 

defender (Brasil, 2002). 

Figura 1: Correlação entre local da agressão e a modalidade ocorrida. 

 

Figura 1: A Figura 1 mostra a correlação entre o local em que a agressão ocorreu e a 

modalidade da agressão, bem como demonstrando o cumulativo total a cada local 

Porém, o mais preocupante em relação aos dados se dá pelo fato de sua 

ocorrência no ambiente educacional. De acordo com Skinner (2003/1953) as agências 

educacionais funcionam no sentido de ensinar (estabelecer) comportamentos que 

poderão ser vantajosos para o próprio indivíduo ou para o grupo, no futuro. Nesse 

sentido, torna-se passível questionar o ambiente escolar como sendo um mantenedor e 

perpetuador de preconceitos e intolerâncias para com a comunidade LGBT. 
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        Outra agência educacional apontada por Skinner (1953/2003) e cujos dados 

obtidos também são interessantes, é a família. O primeiro aspecto quanto a agência 

família, se dá mediante ao montante total de episódios agressivos que pode ser 

observado no campo “casa” da Figura 2. Nos dados gerais, o local “casa” apareceu atrás 

de “rua”, porém, o montante geral excede a “rua” (17,32% casa; 16,59% rua), ou seja, 

há presença de mais episódios de violência homofóbica em casa do que na rua. Mais 

além, em relação a rua, casa apresentou mais respostas de “Tapa/Soco/Chute”, 

“Negligência”; “Ameaças”; “Abuso Sexual”; “Tortura” e; “Chantagem”.  

        Ao considerarmos a violência como uma interação entre duas pessoas, é valido 

também, buscarmos compreender “quem” seria este agressor. Nesse sentido, buscou-se 

saber quem seriam os prováveis agressores, dispostos como possíveis pessoas do 

cotidiano, como amigos, pais, parentes e professores, entre outros. Entre os dados 

obtidos, o maior índice de violência encontrado se deu com “Colegas” (66,67% de 

respostas), seguido de “Desconhecidos” (61,67%), “Mãe” e “Amigos” (26,67%); “Pai” 

(25%); “Tios” (23,33%); “Professor” (18,33%); “Primos” (16,67%); “Irmãos” (15%); 

“Pastor” (8,33%); “Padre” (6,67%); “Avós” (5%); “Policial” e “Médico/Enfermeiro” 

(3,33%) e; “Empregador/Chefe” (1,67%). “Outros” obteve 8,33% de respostas, porém, 

não foram discriminado pelo participante no questionário e “Outro líder religioso” não 

obteve respostas. 

O que pode ser observado é, embora “desconhecidos” tenha um número alto de 

respostas, o mesmo apresenta-se como sendo menor perante ao somatório de agressores 

conhecidos da vítima, como pai, mãe, irmãos, professores, amigos e colegas. Este 

mesmo dado também pode ser encontrado no relatório sobre homofobia realizado, no 

ano de 2011, pela Secretária de Direitos Humanos, o qual aponta que 61,9% das vítimas 

conhecia o seu agressor (Brasil, 2012). Sobre tal, pode-se levantar alguns 
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questionamentos, como o reduzido número de denúncias, os quais serão discorridos 

mais à frente.  

 Outro dado coincidente entre a presente pesquisa e o Relatório sobre Homofobia 

(Brasil, 2012), diz respeito sobre o ambiente familiar. Considerando a definição de 

família, encontrada no verbete do dicionário jurídico de Diniz (2005),  

b) na acepção ampla, além dos cônjuges, e de seus filhos, abrange os parentes e 

linha reta ou colateral, bem como os afins; c) na significação restrita, alcança 

não só o conjunto de pessoas unidas pelo matrimônio ou da união estável e pela 

filiação, ou seja, os cônjuges, os conviventes e a prole, mas também a 

comunidade formada por qualquer um dos pais e descendentes, independente de 

existe o vínculo conjugal que a originou (p 593), 

tem-se que o somatório apenas do  índice de “mãe”, “pai” e “irmão” (vale 

ressaltar que, por questões práticas, não incluímos “avós”, “tios” e “primos” nesta 

análise) iguala-se, em número, a categoria que obteve mais respostas, “colegas”. Este 

dado torna-se consternante e relevante para futuras pesquisas, posto que a família é o 

primeiro ambiente social no qual um ser humano encontra-se inserido. 

Novamente, para melhor compreender sobre os episódios em que ocorreram 

alguma forma de violência homofobia, se faz necessário correlacionar-se o agressor 

com o topografia da violência vivida e relatada pelo participante, representado na Figura 

2. Vale ressaltar que, nesta figura, partir-se-á da definição de família proposta por Diniz 

(2005), ou seja, o item “família” representará o somatório relativo a “pai”, “mãe”, 

“irmão”, “avós”, “tios” e “primos”. 

Corroborando com a correlação Local-Agressão, novamente pode-se observar 

que o ambiente familiar desponta como um dos ambientes onde ocorrem os maiores 

episódios de violência homofóbica, seguido do ambiente escolar, o qual pode ser 
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representado pelas categorias “colegas” e “professores”. Considerando, novamente, que 

a família e a escola são duas das principais instituições sociais nos quais as pessoas estão 

inseridas, pode-se questionar sobre fatores culturais a respeito da manutenção da 

homofobia. Como apontado por Skinner (1981/2007; 1984), práticas culturais 

sobrevivem de acordo com as consequências para o grupo, ainda que as contingências 

vigentes tenham mudado. Possivelmente, tal fato esteja ocorrendo em relação a 

homofobia, a qual é mantida por práticas dos grupos, ainda que, na contemporaneidade, 

uma maior aceitação da homossexualidade pareça estar em voga, sobretudo com os 

movimentos pelos direitos LGBT. 

Figura 2 – Correlação Agressor e Modalidade da Agressão 

 

Figura 2: A Figura 2 mostra a correlação entre agressores, no eixo x, e a modalidade da 

agressão, no eixo y, de forma cumulativa. 

         Ainda que até o presente momento tenha-se discorrido sobre os agressores e os 

locais em que ocorreram a agressão, se faz necessário analisar-se também os possíveis 

estímulos discriminativos para a ocorrência de episódios homofóbicos. Nesse sentido, o 

questionário contou com uma pergunta que solicitava aos participantes que atribuíssem 

uma possível “causa” para a agressão sofrida. As categorias com maior número de 
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resposta foram “Ter “assumido”” e “Trejeitos ao falar”, ambas sendo assinaladas por 

39,72% dos participantes, seguidas de “Aparência física” (34,24%); “Roupa que eu 

estava usando” (31,5%);  “Estava de mãos dadas com alguém do mesmo sexo” (23,3%); 

“Estava beijando alguém do mesmo sexo”(23,3%); “Estava abraçado com alguém do 

mesmo sexo” (21,91%); “Saindo de um local frequentado pelo público LGBT” 

(15,06%); “Nenhuma aparente” (9,6%) e; “Outro” (8,21%; Não especificado).  

 Entretanto, ao cruzar estas respostas com a topografia da violência, pode-se 

observar discrepância entre as categorias, como indicado na Figura 3.  

Figura 3 – Correlação entre possível estímulo discriminativo e modalidade da agressão 

 

Figura 3: A Figura 3 apresenta a correlação entre o possível estímulo discriminativo 

marcado pelo participante (eixo x) e a modalidade da agressão (eixo y), de forma 

cumulativa. N.A. representa a categoria “nenhum aparente”. 

Observa-se que a correlação entre violência e o possível estímulo discriminativo 

muda, apontando que trejeitos ao falar (maneirismos) ocasionaria mais episódio de 
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violência do que assumir a homossexualidade. Sabe-se que a fala é aprendido 

ontogeneticamente, variando idiossincraticamente de acordo com os contextos em que a 

pessoa está inserida, não podendo, então, afirmar que ela, em si, é a causadora das 

agressões - a hipótese é de que as agressões ocorram a partir da transgressão de normas 

sociais, como por exemplo, uma pessoa do sexo masculino ter uma voz mais aguda, 

característica “normal” do sexo feminino.  

  É importante ressaltar que a interpretação de tais dados como sendo estímulos 

discriminativos está baseado nas categorias apontadas pela vítima, e portanto, poderiam 

estar distorcidos, uma vez que se trata de comportamento verbal. Todavia, tal fato não 

impede que se estabeleça um levante de categorias como sendo possíveis estímulos 

discriminativos, os quais ainda mereceriam mais estudos. Ademais, embora dados 

observacionais pudessem ser mais fidedignos, não se espera que mais pessoas sejam 

agredidas, na presença de um observador, para que se possa hipotetizar possíveis 

antecedentes as respostas violentas, que além de antiético, seria desumano. 

  Um dos dados encontrados, e que poderia facilmente ser considerado um dos 

mais preocupantes, diz respeito a ação tomada pela vítima após ter sofrido a violência. 

Para tal, o questionário contava com duas questões, uma objetivada a investigar as 

possíveis ações legais que o participante poderia ter adotado, enquanto que a outra 

tentaria averiguar as atitudes do participante em relação a sua saúde (física e 

psicológica) e sua segurança. Ambas questões continham possibilidades de ações 

tomadas, bem como um item denominado “não fiz algo”, o qual deveria ser 

especificado pelo participante a razão pela qual marcou o item, e “outros”, o qual 

também deveria ser especificado pelo participante. 

Em relação à questão que envolvia os direitos legais, as opções de itens 

constantes eram “Procurei a polícia”; “Procurei a Defensoria Pública”; “Procurei o 
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Ministério Público”; “Procurei um advogado” e; “Denunciei no DISQUE-

1008”.  Surpreendentemente, 98,33% dos participantes assinalaram a opção “Não fiz 

algo”, sendo as demais respostas assinaladas na opção “outros”. As respostas escritas 

para o motivo de não ter feito algo resumem-se, todas, em “achava que era normal”; 

“estava acostumado”; “achei irrelevante”; “não sabia que poderia fazer algo” e; “medo”, 

enquanto que as respostas especificas para “outros” foram “conversei com o agressor” e 

“conversei com amigos”. 

A primeira reflexão que pode ser feita sobre tal dado diz respeito as 

consequências do ato violento ao comportamento do próprio agressor. Ao 

consideramos, por exemplo, uma agressão física, o procedimento correto seria  a vítima 

se dirigir a delegacia mais próxima e registrar a ocorrência, identificando quem foi seu 

agressor, que responderia judicialmente pelo ato. Todavia, ao decidir não fazer algo a 

respeito, o comportamento do agressor poderia não entrar em contato com alguma 

forma de punição aos comportamentos agressivos. De acordo com Sidman (2003), 

Skinner (2003) e Millenson (1975), a apresentação de um estímulo aversivo contingente 

a um comportamento pode ser definido como punição, tendo como efeito imediato a 

supressão do comportamento punido - e ainda que estes autores discutam que o efeito 

da supressão do comportamento seja temporário, ao depender da intensidade da 

consequência punitiva, o comportamento poderia sim parar de ocorrer. Vale ressaltar 

que não se está, aqui, fazendo apologia a medidas extremadas, como a pena de morte, 

apenas está se levantando a hipótese de que a ausência da adoção de medidas legais, e 

por conseguinte a falta de consequência aversiva ao comportamento do agressor, 

poderia estar influenciando na manutenção da homofobia. 

                                                           
8 Serviço gratuito de denúncias da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a qual 
recebe denúncias, por ligação, de violações aos direitos humanos.  
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A segunda reflexão feita a partir da alta porcentagem de participantes que 

indicaram não terem tomado qualquer providencia legal trata-se de possíveis efeitos da 

agressão. 

O efeito mais importante da punição é o estabelecimento de condições aversivas 

que são evitadas por qualquer comportamento de “fazer alguma outra coisa”. 

[...] Não é suficiente dizer que o que é reforçado é simplesmente o oposto. 

Algumas vezes é meramente “não fazer nada” sob a forma de permanecer 

imóvel (Skinner, 1953/2003, 206). 

Nesse sentido, não denunciar ou não buscar seus direitos legais - ainda que isso pudesse 

ser visto como “sofrer calado” - poderia ser considerado como comportamento de 

esquiva, ou seja, o simples falar sobre o assunto poderia estar condicionado a estímulos 

aversivos na história dos participantes (Sidman, 2003; Skinner 1953/2003). Além disso, 

Williams & Pinheiros (2006) descrevem efeito semelhante em casos de violência 

doméstica, nos quais, por vezes, não ocorre a denúncia por medo do agressor. 

Referente as justificativas de não terem adotado alguma medida legal, é possível 

observar pontos em comum entre todas. Ao observa-se, inicialmente, as respostas 

“achava que era normal”, “estava acostumado”, “achei irrelevante”, “não sabia que 

poderia fazer algo” e “medo” é possível inferir que a frequência de agressões ocorreu de 

forma elevada ao longo da história dos participantes, variando desde xingamentos até 

agressões físicas. Esta inferência é possível mediante ao conhecimento dos efeitos da 

estimulação aversiva, descritos por Sidman (2003). 

Considerando-se a consequências dos episódios de agressão, deve-se aqui fazer 

a distinção entre quatro modalidades de violência, cada qual, apontada na literatura, 

como tendo suas próprias especificidades. A primeira a ser mencionada diz respeito a 

agressões físicas, caracterizada pela sua gravidade, causando danos a integridade física 
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da vítima, cuja ocorrência vai desde uma leve dor a um atentado contra a vida (Cassado, 

Gallo, & Willians, 2003; Day et al. 2003). No presente trabalho, pode-se observar sua 

incidência nas categorias “Tapa/Soco/Chute”, “Tortura”, “Lesão Corporal” e “Tentativa 

de Homicídio”. Outra modalidade é a violência psicológica, a qual se caracteriza por 

causar danos à individualidade, à autoestima, à moral ou à socialização do indivíduo, 

através de atos que menosprezem, degradem, humilhem, aterrorizem, rejeitem, 

ridicularizem, ignorem ou isolem a vítima (Day et al, 2003; Kairys & Jonhson, 2002). 

Esta modalidade pode ser observada através das categorias “Xingamentos”, 

“Humilhação”, “Ameaças”, Acusado de um crime” e “Comentários maldosos”. Há 

ainda a violência sexual, a qual pode ser entendida como exposições de conteúdo ou 

atos sexuais, valendo-se de força física ou mesmo de pressões psicológicas  (Day et al, 

2003), sendo que no presente trabalho, apresenta-se pela categoria de “Abuso Sexual”. 

Além dessas modalidades, ainda pode-se analisar o caso da negligência como uma 

modalidade de violência a parte, a qual constitui-se pela falha em fornecer elementos 

necessários ao desenvolvimento adequado (Organização Mundial de Saúde, 2002)  

Em relação à questão que visava averiguar as ações do participante referentes a 

sua saúde e segurança, as respostas obtidas foram “Conversei com amigos a respeito” 

(55%); “Não fiz algo” (30%); “Procurei um psicólogo” (21,67%); “Passei a evitar locais 

onde poderia encontrar possíveis agressores” (20%); “Passei a evitar o local onde 

ocorreu” (16,67%); “Conversei com parentes a respeito” (15%); “Passei a evitar o 

agressor” (5%); “Procurei um médico” (5%) e “Outros” (1,67%). As respostas ao item 

“não fiz algo” foram os mesmos registrados na questão anterior.   

 Considerando que alguns dos itens sugeriam auxílio de outrem (amigos, 

psicólogos, médicos), possivelmente ser assumido poderia ser uma variável que pudesse 

interferir. Nesse sentido, a Figura 4 mostra a correlação entre ser assumido e a ação 
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tomada pelos participantes. Pode-se perceber que não há correlação entre ser assumido e 

a ação adotada.  Também se torna interessante observar que, mesmo considerando 

apenas os “não assumidos”, a categoria “conversei com amigos” aparece como a mais 

assinalada. 

Figura 4 – Correlação entre ação adotada e ser assumido 

 

Figura 4: A Figura 4 exibe a quantidade de respostas relacionadas as ações adotadas 

pelos participantes, de acordo com o fato de ser assumido ou não. 

Embora “não fiz algo” tenha obtido a segunda maior porcentagem, é interessante 

observar a presença de “conversei como amigos a respeito” como a categoria que 

obteve maior número de respostas. Isso pode indicar a presença de uma rede social de 

apoio, com a qual o indivíduo agredido possa contar. Outro dado interessante diz 

respeito aos itens “Passei a evitar locais onde poderia encontrar possíveis agressores”, 

“Passei a evitar o local onde ocorreu” e “Passei a evitar o agressor”, que juntos 

contabilizam 41% das respostas. Ao tomarmos a evitação como uma resposta de fuga 

ou esquiva, é possível dizer que estímulos neutros, como o local, tornaram-se 

condicionados a estimulação aversiva, como descrito por Sidman (2003), Skinner 

(1953/2003) e Millenson (1975). 
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 Mais além, ao se considerar que 41% das respostas indicaram comportamentos 

de esquiva, e os locais em que a maior frequência de agressões foram a escola e o 

ambiente da própria casa, tem-se um panorama preocupante da violência homofóbica. 

Ainda que não tenha sido possível explorar mais profundamente tal correlação, caberia 

o questionamento mais profundo sobre as consequências das agressões nestes ambiente, 

sobretudo devido ao fato da “impossibilidade” de fuga dos mesmo. Não seria 

surpreendente, portanto, o aparecimento de casos nos quais possa tem ocorrido evasão 

escolar, ou queda no rendimento acadêmico, além de depressão, acompanhados ou não 

de tentativa de suicídio. Pesquisas futuras devem, então, procurar investigar tais 

aspectos também, para melhor compreender a homofobia. 

Considerações finais 

Através da presente pesquisa, é possível estabelecer, ainda que minimamente, 

um panorama da violência homofóbica em universitários de Londrina. Os dados 

encontrados apontam para uma alta incidência de episódios em que ocorreu alguma 

forma de violência, seja ela física, psicológica, sexual ou negligencial. Entre os locais 

em que as agressões ocorreram, a escola e o ambiente doméstico despontam como os de 

maior incidência, sendo o agressor geralmente conhecido da vítima - a qual, não 

necessariamente, “assumiu” a sua sexualidade. 

Todavia, embora os números da violência homofobia encontrada sejam altos, 

ainda assim, podem estar menores do que a realidade. Isto poderia ocorrer devido a dois 

fatores, um de ordem metodológica, e outro de ordem cultural. A metodologia utilizada 

para a presente pesquisa pode ter “mascarado” a real incidência, uma vez que responder 

ao questionário representa um recorte estático da situação, dependendo do 

comportamento de lembrar do participante. Ainda que, ao longo do questionário, as 

perguntas tenham sido formuladas de modo a fornecer estímulos discriminativos para 
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que o participante recordasse das agressões vividas, é possível (e mesmo provável) que 

alguns participantes não tenham se recordado de alguns episódios. Ou ainda, como 

encontrado em alguns questionários, é possível que alguns participantes, por estarem 

“acostumados”, ou acharem “normal” e “irrelevante”, não relatarem algumas formas de 

violência sofrida.  

Sabe-se também que um trabalho mais fidedigno deveria ser realizado junto aos 

agressores. Todavia, devido a questões metodológicas, tal trabalho tornou-se inviável. 

Acredita-se que dificilmente alguém “assumir-se-ia” como sendo homofóbico, 

limitando a investigação das contingências envolvidas. Portanto, preferiu-se investigar 

junto as vítimas, as possíveis contingências envolvidas. Obviamente, os dados 

encontrados não se caracterizam como deterministas, no sentido mecanicista, mas 

possibilitam estabelecer contextos e hipóteses que auxiliem a entender melhor a 

homofobia. Nesse sentido, uma melhor forma de investigar os episódios homofóbicos 

seria fazer uma entrevista, ainda que aos moldes de uma entrevista clínica inicial, para 

obter melhores dados. 

Vale ressaltar que a presente pesquisa não tem por objetivo levantar “causas” 

para a homofobia, no sentido do estabelecimento de ocasiões a sua ocorrência, mas sim, 

de compreender os prováveis contextos de sua ocorrência. Não se está aqui dizendo que, 

uma vez ocorrido em um determinado local, sempre acontecerá; o que se está fazendo é 

levantar prováveis locais e situações para que se forneçam bases para futuros estudos, os 

quais ainda serão necessários, sobre a temática.            

  



75 
 

Referências Bibliográficas  

Adams, H. E.; Wright, L. W.; Lohr, B. A. (1996, August), Is Homophobia Associated 

With Homosexual Arousal?, Journal of Abnormal Psychology, 105(3), 440-

445. 

Anistia Internacional (2014). Homophobia still tolerated by governments around the 

world [on-line] Disponível em << 

http://www.amnesty.org/en/news/homophobia-still-tolerated-governments-

around-world-2014-05-16>> acc on jul 2014. 

Brasil (2012), “Relatório sobre a violência homofóbica no Brasil”: o ano de 2012. 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da Republica, Disponível em << 

http://www.sedh.gov.br/brasilsem/relatorio-sobre-violencia-homofobica-no-brasil-

o-ano-de-

2011/RELATORIO%20VIOLENCIA%20HOMOFOBICA%20ANO%202012.pdf

>> Acesso em jul 2013. 

Cassado, D. da C.; Gallo, A. E.; Williams, L. C. de A. Post-Traumatic Stress Disorder 

in women victims of domestic violence: a pilot study. Perfil & Vertentes 15(1), 

p. 99-108, 2003. 

Day, V. P., Telles, L. E.de B., Zoratto, P. H., Azambuja, M. R. F., Machado, D. A., 

Silveira, M. B., Debiaggi, M., Reis, M. da G., Cardoso, R. G., & Blank, P. 

(2003). Violência doméstica e suas diferentes manifestações. Revista de 

Psiquiatria do Rio Grande do Sul, 25(Suppl. 1), 9-21. Retrieved November 11, 

2012, from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101- 

1082003000400003&lng=en&tlng=pt. http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

81082003000400003. 



76 
 

Drydakis N. (2009, August), Sexual orientation discrimination in the labour market, 

Labour Economics, 16, 364-372. 

Fazzano, L. H. & Gallo, A. E. (No prelo). Uma análise da homofobia sob a perspectiva 

da Análise do Comportamento. Temas em Psicologia: Porto Alegre. Edição 

especial sobre homossexualidade. Aceite em jun 2014.    

Millenson, J.R. (1975). Princípios de Análise do Comportamento. Brasília: Coordenada. 

(Original publicado em 1967). 

Nardi, P. M., Bolton,R. (1991) “Gay-Bashing”: Violence and Aggression Against Gay 

Men and Lesbians, In: Baenninger, R.,  Advances in Psychology,  Vol. 

76,  349-400, ISSN 0166-4115, ISBN 9780444884831, 10.1016/S0166-

4115(08)61062-6. 

O'Brien, J.(2001), Heterosexism and Homophobia, In: Editors-in-Chief:  Smelser, N. J. 

(Ed) & Baltes, P. B. (Ed.),  International Encyclopedia of the Social &amp; 

Behavioral Sciences, 6672-6676, ISBN 9780080430768, 10.1016/B0-08-

043076-7/03963-2. 

Parrott, D. ; Zeichner, A.(2005, January), Effects of Sexual Prejudice and Anger on 

Physical Aggression Toward Gay and Heterosexual Men; Psychology of Men 

& Masculinity, 6(1), 3-17. 

Portal G1 (20012), Polícia procura suspeito de matar por homofobia em Londrina, no 

Paraná [on-line]. Retidado de 

<<http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2012/12/policia-procura-suspeito-de-

matar-por-homofobia-em-londrina-no-parana.html>>acc on jan/2014 



77 
 

Sidman, M. (2003). Coerção e suas implicações. Campinas, SP: Ed. Livro Pleno. 

(Trabalho original publicado em 1989) 

Skinner, B. F. (2003). Ciência e Comportamento Humano (J. C. Todorov, & R. Azzi, 

Trads.,11ª ed.). São Paulo: Martins fontes (Obra original publicada em 1953). 

Skinner, B. F. (2007). Seleção por conseqüências. Revista brasileira de terapia 

comportamental e cognitiva (vol.9, n.1) pp. 129-137. (Obra original publicada em 

1981). Disponível em: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

55452007000100010&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1517-5545. 

Skinner, B.F. (1984). The evolution of behavior. Jounal of the Experimental Analysis of 

Behavior, 41, 217-221. 

Williams, L.C.A. e Pinheiro, F.M.F. (2006). Efeitos da denúncia da mulher na 

reincidência da violência física do parceiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 

63, 309-332. 

Organização Mundial da Saúde (2002). World Report on Violence and Health. Geneva: 

World Health Organization Press. Disponível em << 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/9241545615.pdf>> acc on jul 2014. 

Brasil (2002). Violência intrafamiliar: orientações para prática em serviço. Cadernos de 

Atenção Básica Nº 8. Série A — Normas e Manuais Técnicos; nº 131. Brasília: 

Ministério da Saúde 

Almeida, G. E (2005). Da invisibilidade à vulnerabilidade: percursos do "corpo lésbico" 

na cena brasileira face à possibilidade de infecção por DST e Aids. Tese (Doutorado 

em Saúde Coletiva)-IMS, Universidade do Estado do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro.  



78 
 

Artigo 4 

HIPÓTESES FUNCIONAIS SOBRE AGRESSÕES HOMOFOBICAS: RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

FUNCTIONAL HYPOTHESES ABOUT HOMOPHOBIC ASSAULT: REPORTS OF 

LIVED EXPERIENCE 

 

Leandro Herkert Fazzano 

Universidade Estadual de Londrina 

Fernanda Alves de Lima Kloster 

Universidade Estadual de Londrina 

Alex Eduardo Gallo 

Universidade Estadual de Londrina 

 

  



79 
 

HIPÓTESES FUNCIONAIS SOBRE AGRESSÕES HOMOFOBICAS: RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA VIVIDA 

 

Resumo: Homofobia é o termo utilizado para expressar agressões contra o público 

homossexual. Todavia, definir apenas em termos topográficos pouco auxilia na 

compreensão do fenômeno. Partindo da visão da Análise do comportamento, o presente 

trabalho buscou levantar possíveis variáveis aos episódios de agressão. Foram 

realizadas sete entrevistas com universitários sorteados da primeira fase da pesquisa. A 

partir do relatado, buscou-se estabelecer hipóteses funcionais as agressões, as quais 

variaram desde xingamentos até tentativa de homicídio. De modo geral, todas as 

agressões ocorram quando o participante se comportou de forma a transgredir a norma 

social ao seu gênero. Vale ressaltar que a família apareceu como a principal agressora, 

sendo que também há o relato de negligência e injúria por parte de figuras de 

autoridade, como professores e policiais. Pode-se observar a escassa ou por vezes 

inexistente reação dos participantes frente as agressões. Pensar no combate a 

homofobia, portanto, deve ir além de estipular leis; deve-se pensar em intervenções que 

visem, a curto e longo prazo, alterar padrões culturais.  

Palavras-Chaves: homofobia; contingências; análise do comportamento; hipóteses 

funcionais; 

 

Abstract: Homophobia is the term used to express aggression against homosexual. 

However, only describe in topographic do not helps to understanding the phenomenon. 

Starting from the view of behavior analysis, this study tried to investigate possible 

variables to episodes of aggression. Seven interviews with academics drawn from the 

first phase of the research were conducted. From the reported, we sought to establish 
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functional hypotheses aggression, which ranged from insults to attempted murder. In 

general, all assaults occur when the participant behaved so as to transgress the social 

norm to its gender. It is noteworthy that the family appeared as the main aggressor, and 

there are also reports of injury and negligence on the part of authority figures such as 

teachers and police. Can observe the sometimes scarce or nonexistent response from 

participants across the assaults. Thinking about fighting homophobia, therefore, must go 

beyond the stipulated laws; should consider interventions that address the short and long 

term, changing cultural patterns. 

Key-Words: homophobia; behavior analyses, contingencies, functional hypotheses;  
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Introdução 

Homofobia é um termo popularmente utilizado para expressar agressões contra o 

público homossexual, englobando, de maneira geral, lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e transgêneros (LGBT) (Nardi & Bolton, 1991; O’Brien, 2001). Estas 

agressões vão desde violências verbais, como xingamentos e comentários maldosos, até 

casos mais graves em que a vida do indivíduo é posta em perigo. Mas, definir homofobia 

apenas em termos topográficos de sua ocorrência, classificando o episódio de acordo com 

a tipologia da agressão, é demasiado superficial, sendo necessária uma análise mais 

aprofundada que considere outros elementos da agressão, como o contexto de sua 

ocorrência e as possíveis consequências.  

Em revisão bibliográfica, Fazzano & Gallo (No Prelo) apontam para a ausência, 

na literatura científica, de explicações que descrevam o fenômeno da homofobia em 

termos de variáveis ambientais. Os poucos trabalhos encontrados dizem respeito a 

explicações internalistas da homofobia, a qual seria explicada como sendo um mecanismo 

de defesa do ego do agressor (Adams, Wright & Lohr 1996; Herek apud O’Brien 2001), 

não descrevendo os contextos de sua ocorrência ou mesmo como se daria a “aquisição” 

da homofobia pelo agressor. 

Nesse sentido, os autores propuseram compreender o fenômeno a partir da visão 

da Análise do Comportamento, considerando, dessa forma, a homofobia como conjunto 

de comportamentos operantes, com diferentes topografias, ocorrendo dentro de 

contingências (Fazzano & Gallo, No Prelo). Ou seja, o proposto por Fazzano & Gallo 

(No prelo) seria que as respostas do indivíduo homofóbico poderiam estar em função de 

eventos ambientais, tanto a nível de práticas culturais quanto a recortes ontogenéticos do 

episódio. 

Tal qual outros comportamentos operantes, deve-se entender a agressão contra 

homoafetivos dentro dos contextos de sua ocorrência, considerando tanto contingências 
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culturais, quanto em análises mais moleculares, como a situação em que a violência 

ocorreu. Dado a falta de pesquisas sobre a temática e a necessidade de compreensão do 

fenômeno que aflige várias pessoas, Fazzano & Gallo (Manuscrito) realizaram pesquisa 

a qual indicou que 82,2% da população homossexual pesquisada já sofrera algum tipo de 

vitimização por conta de sua sexualidade, sendo a escola e a casa os locais em que mais 

ocorreram violências, e a família despontando como principal agressora. Embora tais 

dados ajudem a fornecer um melhor panorama sobre a homofobia, se faz jus um maior 

aprofundamento das contingências envolvidas. Nesse sentido, o presente trabalho 

objetivou o aprofundamento das situações relatadas por Fazzano e Gallo (Artigo 3), 

buscando obter, através de entrevistas, as possíveis variáveis que poderiam estar presentes 

no momento da agressão e terem entrado em relação funcional com o comportamento do 

agressor. 

Método 

Participantes: Sete participantes, sorteados de forma aleatória, que demonstraram 

interesse, na primeira fase da pesquisa, em participar das entrevistas e que houvessem 

assinalado as categorias de violência “xingamento”, “comentários maldosos” e qualquer 

outra categoria de violência. Foram sorteados cinco participantes do gênero masculino 

(E1, 19 anos, assumido; E2, 20 anos, assumido; E3, 21 anos, não assumido; E4, 19 anos, 

assumido e; E5, 22 anos, não assumido) e dois do gênero feminino (E6, 18 anos, 

assumida, E7, 20 anos, não assumida). 

Local: Em uma sala reservada na Clínica Psicológica da Universidade, em horário 

previamente agendado com o participante. Em alguns casos, devido a incongruências 

entre o horário do participante e o horário de funcionamento da clínica, foi necessário 

agendar a entrevista em outro local, sugerido pelo participante para que o mesmo 

estivesse confortável. 



83 
 

Instrumento: Roteiro de entrevista clinica inicial, semiestruturado com base no 

questionário respondido pelo participante na primeira fase da pesquisa. Ou seja, o 

questionário respondido pelo participante durante a primeira fase serviu como roteiro para 

entrevista do mesmo. Fora utilizado também um gravador para melhor obtenção dos 

dados da entrevista, sendo o áudio descartado após transcrição. 

Procedimento: O pesquisador ligava para o participante, relembrando-o da pesquisa e 

perguntando se o mesmo ainda tinha interesse em dar a entrevista. Após o aceite do 

participante, era agendado uma data e local com o participante. Neste momento, também 

era perguntado se o mesmo autorizaria a participação de um colaborador treinado para a 

entrevista e sobre a autorização da gravação de áudio. O pesquisador, após agendamento, 

retomava o contato com o participante para lembrá-lo da entrevista. Ao inicio da 

entrevista, era apresentado e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

explicando ao participante sobre a sigilosidade dos dados e o descarte do áudio após 

transcrição. Adotou-se como padrão iniciar a entrevista sobre a temática de “assumir-se”, 

perpassando-se, então, os demais itens assinalados pelo participante no questionário. Ao 

final da pesquisa, agradecia-se a participação e perguntava-se sobre a possibilidade de 

marcar nova entrevista, caso houvesse necessidade. Também era dito ao mesmo que após 

a transcrição, esta seria enviada a ele. 

Análises:  As análises realizadas foram feitas mediante a descrição do conteúdo do relato 

verbal. Buscou-se estabelecer hipóteses funcionais mediante as informações adquiridas 

na entrevista. 

Resultados e Discussão 

        A primeira situação a ser observada como resultado diz respeito a dificuldade em 

conseguir os sete participantes. Em várias ocasiões, o participante verbalizava que havia 

desistido de participar da entrevista, ou simplesmente não comparecia, ainda que o 

pesquisador entrasse em contato previamente para relembrá-lo que haviam agendado. 
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Ainda que o não comparecimento ou a desistência em dar a entrevista possam estar em 

função de outros fatores, é possível especular a possibilidade de tais ações estarem 

relacionadas a sentimentos de medo ou vergonha em falar sobre as ocorrências. Não se 

está falando que o medo ou a vergonha seriam a “causa” da desistência, mas sim,  

indicariam que falar sobre os episódio experienciados poderia estar condicionado a 

estímulos aversivos ao longo de sua história, caracterizando assim, uma forma de esquiva 

(Sidman, 2003). 

        Também foi possível observar, com as entrevistas, o aparecimento de diferentes 

categorias que não haviam sido assinaladas pelos participantes nos questionários. Os 

participantes, em algumas ocasiões, relataram violências durante a entrevista, as quais 

eles não haviam assinalado no questionário. Como exemplo, podemos citar o participante 

E1, que relatou ter levado uma garrafada na cabeça, na rua, informação não registrada por 

ele no questionário; ou o participante E4 que relatou, durante a entrevista, dois episódios 

que poderiam ser caracterizados como abuso sexual, os quais não se encontravam 

registrados no instrumento da primeira fase. A presença de informações não constantes 

no questionários pode ser explicada principalmente por diferenças no método entre as 

duas fases da pesquisa; enquanto a coleta de dados com o questionário pode ter sido algo 

mais pontual, a presença do entrevistador (pesquisador), o qual fazia várias perguntas ao 

participante, pode ter fornecido mais estímulos discriminativos ao comportamento de 

lembrar. Outra possibilidade pode ser creditada ao fato de que a entrevista seria um 

segundo contato com a temática, fornecendo novos estímulos que poderiam não ter 

entrado em relação funcional com o comportamento de lembrar do participante. 

           Quanto a presença de colaborador treinado, somente dois participantes 

autorizaram a utilização de tal recurso. Os demais, ao serem questionados sobre a 

presença do colaborador, recusavam tal recurso, justificando que não se sentiriam a 
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vontade (sentiriam vergonha) para dar a entrevista caso houvesse outra pessoa junto. Este 

metadado se torna interessante, no sentindo de estar sinalizando a presença de sentimento 

de culpa e vergonha, possivelmente oriundos das violências vividas. Este efeito é 

semelhante ao descrito por Cassado, Gallo e Williams (2003) em mulheres com 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático, vítimas de violência doméstica, cujo um dos 

sintomas é a evitação em falar sobre o ocorrido. 

 O primeiro dado relevante encontrado em todas as entrevistas, diz respeito a 

“assumir-se”, que pode ser, de maneira geral, compreendido como contar ou falar a 

outrem, seja família, amigos ou outra pessoa, sobre a própria orientação sexual. Apenas 

E3 e E7 declararam não serem assumidos, todavia, ambos assinalaram o campo que 

expressava terem sofrido violência ao assumirem. Em relação a isto, E3 afirmou que 

algumas pessoas sabiam, enquanto E7 falou que a família havia descoberto. Ao serem 

questionados sobre os motivos de não assumirem, E3 declarou que tinha medo da reação 

que seus pais poderiam vir a ter, como por exemplo, colocá-lo para fora de casa, enquanto 

o caso de E7 será melhor descrito a frente. 

 É interessante observar que todos os participantes assumidos tiveram problemas 

com os amigos quando assumiram-se. No caso de E1, E4, E5 e E6, há o relato de amigos 

terem se afastado, ou mesmo terem agredido verbalmente. É interessante observar, no 

caso de E4, o episódio em que “minha melhor amiga, depois que eu contei, disse que me 

aceitava, mas começou a e trazer umas passagens bíblicas que eram contra a 

homossexualidade… me senti muito incomodado com isso” (SIC), sendo que o 

participante conversou com ela e o episódio não mais ocorreu. Embora não seja possível 

analisar diretamente o comportamento da amiga de E4, pode-se especular que, ao 

participante, a fala de sua amiga tenha se apresentado como uma estimulação aversiva, 

devido ao sentimento de incomodo gerado. 
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Em relação ao ambiente escolar, é possível observar o que aparenta ser um mesmo 

estímulo presente em todos os episódio. Ao que foi relatado, os xingamentos (“bichinha”, 

“florzinha”, “viadinho”, “sapatão”, entre outros) ocorriam em momentos em que o 

entrevistado não agia conforme o socialmente esperado ao seu gênero. Nesse sentido, E1 

e E2 relatam terem sido xingados quando recusavam jogar futebol; E3 por permanecer 

em grupo de amigos formado apenas por meninas; E4 “ eu tinha a boca muito vermelha 

e me zoavam porque achavam que eu passava batom, mas minha boca sempre foi pequena 

e fui muito avermelhada” (SIC),  sendo que os colegas diziam “que eu passava batom na 

boca, que era menina essa coisas desse tipo”(SIC); E5 por ter traços físicos “mais 

delicados” quando era menor; E6 por jogar futebol, preferir permanecer em grupo de 

amigos do gênero masculino e usar roupas mais “largas” (SIC).  

Em todas essas ocasiões, os entrevistados relataram que foram agredidos 

verbalmente. O interessante nesses episódios é justamente observar a ocorrência das 

agressões mediante a quebra da “norma” social. Ao considerar o comportamento como 

uma interação entre o meio físico e social, tem-se que o estabelecimento de normas sociais 

é uma característica ou prática comum a todos os indivíduos de um grupo. (Gongora, 

2003). Nesse sentido, o comportamento de um indivíduo é selecionado pelo grupo, pela 

mediação ao reforço social (Skinner 1953/2009), sendo, portanto, as agressões passíveis 

de serem compreendidas como punições ao se comportarem diferentemente da “norma” 

social. 

Considerando-se que as violências aqui descritas ocorreram em ambiente escolar, 

é valido discorrer também sobre a posição da escola e dos professores. Em vários 

momentos, foi possível observar que os profissionais da educação negaram-se a tomar 

alguma atitude frente a violência sofrida, sendo coniventes com as mesmas. Como por 

exemplo, no caso de E4, em que as agressões ocorreram, diversas vezes, na frente de 
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docentes, sendo que os mesmo não tomaram atitude a respeito, como relata o participante 

‘‘cheguei a procurar a direção chorando, chegarem a me bater muito na escola de 1ª  a 4ª 

, …  não adiantou nada” (SIC). Semelhante foi relatado por E2, E3 e E6, no sentido de 

professores - e por vezes a direção - terem conhecimento da situação e não se 

posicionarem.  

Todavia, além da omissão apresentada, há casos relatados por E1 e E5 em que a 

agressão verbal partiu do quadro de funcionários da escola. No caso de E1, a situação 

ocorreu quando o entrevistado se recusou a responder um trabalho da professora, a qual 

“falou que ela mandava na sala e que não ia ter viado nem sapatão que segurasse ela” 

(SIC). O entrevistado, então, saiu da sala de aula e procurou a direção do colégio para 

reportar o caso, a qual não tomou providencias, apenas solicitando que não fosse feito um 

Boletim de Ocorrência. Ainda assim, a família de E1 entrou com processo, mas perdeu, 

sobre a alegação de que a professora não havia mencionado nomes. Já no caso de E5, o 

entrevistado se recusara a lanchar a comida do refeitório, e a cozinheira o chamou de 

“viado”. Ao procurar a direção da escola, a cozinheira negou ter xingado-o e ainda 

acusou-o de racismo. Nessa ocasião, a diretora posicionou-se favorável a cozinheira, 

falando a E5 que ele estava errado e que estava mentindo. Dia seguinte, ao chegar na 

escola, E5 ouve o boato de que alguém estaria falando para o colégio todo que ele era 

viado, e então, foi conversar com a cozinheira, a qual negou novamente. Neste dia, na 

saída do colégio, E5 apanhou do filho da cozinheira e, novamente, a direção da escola, 

mesmo presente, não esboça qualquer reação.  

Ainda há o caso de E7, no qual a escola tinha conhecimento das agressões físicas 

por ela sofrida, não atuando no sentido de intervir sobre. Mais além, os professores ainda 

contavam aos pais de E7 “qualquer coisa que eu fazia na escola, até com quem eu andava” 

(SIC) e, novamente, não intervindo quando os seus pais a retiraram da escola e a 
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impediram de estudar por um ano. É importante ressaltar que esta negligência, por parte 

da escola, contraria o preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 

qual é descrito como dever da instituição de ensino denunciar mals tratos ao menor de 

idade, respeitando a integridade do mesmo (Brasil, 1990). O descumprimento de tal 

atitude acarreta em punições para a escola, todavia, no caso de E7, aparentemente não 

houve denúncias ou qualquer consequência para a escola.  

A partir de tais situações, torna-se perceptível o posicionamento da educação e 

dos profissionais da área da educação em lidar com a homossexualidade dentro do 

contexto escolar, hora “fazendo vistas grossas”, hora ajudando a reproduzir e a manter os 

preconceitos já instaurados na cultura. Ao considerarmos a educação como uma das 

agências controladoras (Skinner, 1953/2003) responsáveis pela aquisição de novos 

comportamentos e, a grosso modo, de práticas culturais, torna-se quase imperativo utilizar 

o título de homofóbica a instituição escolar. Planejar intervenções sobre as práxis dos 

educadores e o manejo dos mesmos perante a homossexualidade se faz importante como 

medida de combate a homofobia. 

Ao adentrar no debate sobre agências educacionais, quiçá, o ponto mais delicado 

encontre-se em relação a família. Todos os entrevistados relataram terem sofrido alguma 

forma de violência por algum membro da família, desde negligência até cárcere privado 

e tortura, cada qual com suas particularidades. Os entrevistados E2, E3, E5, E6 e E7 

sofreram violência diretamente de seus progenitores (pai e mãe), enquanto E1, E4 e E5 

relataram outros membros, como avós e tios. Descreveremos brevemente o ocorrido com 

cada participante. 

No caso de E1, “uma vez minha vó disse, em uma conversa, que assim que ela 

morresse eu podia ser o que eu quisesse, mas enquanto ela tivesse viva, ela não queria 

neto viado” (SIC), e enquanto contava, o entrevistado se demonstrou muito emocionado 
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(lacrimejando; enrubescendo). Também relatou que seus tios falavam “você tem que ser 

comedor, tem que honrar o nome da família, arrumar uma namorada” (SIC). De acordo 

com ele, “essas coisas me faziam ver que se eu me assumisse homossexual eu talvez ia 

sofrer algum tipo de preconceito” (SIC). Já E2 relatou que, ao contar aos seus pais, os 

mesmos ignoraram o assunto. E3 verbalizou que, por vezes, seu pai e seu irmão o 

repreendiam, falando “para de desmunhecar essa mão” (SIC) ou “fala grosso/para de falar 

fino” (SIC), enquanto que a mãe e o padrasto de E4 aceitam, mas a família do pai 

biológico não tem conhecimento sobre sua sexualidade, sendo que o mesmo verbalizou 

que não pretende contar, pois já presenciou comentários maldosos das tias a respeito de 

um primo seu que também é homossexual. A entrevistada E6 relatou que, ao assumir para 

sua mãe, esta a obrigou a contar ao seu pai, o qual não aceitou a orientação da filha e, 

desde então, não possuem uma relação amistosa. 

O entrevistado E5 relatou que, ao contar para sua mãe, esta chorou muito e lhe 

deu um tapa na cara, o que o entrevistado considerou muito ofensivo. Dia seguinte, sua 

mãe havia chamado seus tios para falar com E5, sendo agredido verbalmente por eles. 

Seus pais são divorciados, e a mãe contou ao pai sobre a sexualidade do filho. O pai, 

então, chamou E5 para conversar, e durante a situação, abriu um filme pornográfico 

homossexual e “é isso que você quer? Levar leitinho na cara de outro macho?” (SIC). 

Considerando que a exposição a conteúdo de cunho sexual é uma das definições de 

violência sexual (Williams, 2014), este episódio pode ser interpretado como tal. Nos dias 

que se seguiram, sua mãe obrigou-o a conversar com um pastor, enquanto seu pai o 

obrigou a procurar um padre - e nestas duas ocasiões, E5 relata que levou um tapa do 

pastor e, do padre, um “puxão de orelha que ficou roxo” (SIC). Mais além, embora já 

maior de idade, seus pais passaram a negligenciar algumas coisas: a mãe deixou de lavar 

sua roupa e de cozinhar, enquanto o pai retirou o carro que havia lhe dado de presente e 
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parou de pagar o seu plano de saúde, sob a justificativa de que “eu não vou pagar o 

tratamento de AIDS pra viadinho. Manda teu macho pagar” (SIC).  

Atenção especial deve ser dada ao caso de E7, considerando-se a gravidade da 

violência sofrida. Em seu relato, pode-se observar uma barbárie desmedida: a entrevistada 

verbalizou agressões físicas graves, chegando a ficar ensanguentada e inconsciente; 

Cárcere privado; Tortura; Negligência (ausência de cuidados médicos apropriados, 

negação de ensino no sistema educacional, ausência de fornecimento de alimentação 

adequada, entre outros); violências estas realizadas pelos pais. Vale ressaltar que, na 

época do episódio, E7 era menor de idade, agravando ainda mais a situação.  

 Em seu relato, E7 afirma que, em um primeiro momento, seus pais haviam lido 

uma conversa sua com uma ex-namorada, na internet, e que, nessa ocasião, ela se retratou, 

afirmando aos pais que “é só uma fase” (SIC). Algum tempo depois, uma tia sua 

comentara com sua mãe que E7 tinha contato com uma menina que era lésbica, sendo que 

a mãe contou para o pai e ambos questionaram E7 a respeito, a qual não negou. Iniciou-

se uma discussão entre eles: E7 afirmando que gostava de meninas, e seus pais, gritando, 

que era “errado”. Neste momento, E7 relata que apanhou, “fiquei meio desacordada no 

chão, toda cheia de sangue” (SIC). Nos dias que se seguiram a este episódio, os pais de 

E7 tiraram-lhe o celular, o acesso ao computador, não permitiram que ela visse qualquer 

amigo ou fosse a escola, ficando sem estudar por um ano. A entrevistada também relatou 

que seus pais “colocaram cadeado nas janelas de casa para eu não fugir” (SIC) e que as 

surras e espancamentos foram constantes.  Durante este período, permanecia “quieta e 

sozinha, no meu quarto, sem luz… não saia nem pra comer. Só saia pra comer quando eu 

via que tinha ninguém em casa” (SIC), tentando suicídio em dois momentos - os pais 

chegaram a levá-la ao hospital, mas tão logo ela recobrasse a consciência, levavam-na 

embora para a casa. A situação para E7 começou a melhor depois que uma tia sua tirou-
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a de casa e deu abrigo por alguns meses, tempo no qual, “comecei a fingir que era hetero 

pra ficar de boa… namorei um menino por um tempo” (SIC). Desde então, não houveram 

mais violências. De acordo com o relatado, torna-se possível estabelecer prováveis 

relações funcionais, tanto para o comportamento dos pais, quanto ao de E7. Nesse sentido, 

a Tabela 1 visa mostrar os antecedentes e consequentes às respostas de agressão. Vale 

ressaltar que o objetivo do presente trabalho é levantar possíveis hipóteses às agressões, 

sendo necessário para uma análise funcional mais fidedigna, maior aprofundamento dos 

episódios, bem como manipulação de variáveis. 

Antecedentes Respostas Consequentes 

Pais leem a conversa de E7 E7 nega, dizendo que era apenas 

uma fase 

Situação resolvida 

Tia conta situação para a mãe; Pais 

questionam E7 

E7 assume Pais começam a 

gritar; 

E7 assume Pais começam a gritar E7 reitera que gosta 

de meninas 

E7 reitera que gosta de meninas Pais batem E7 fica desacordada 

Algumas semanas;  

Constantes surras e maus tratos; 

Confinamento em casa; 

Privação de qualquer vínculo social 

além do pessoal de casa; 

E7 passa a fingir ser 

heterossexual - Namorar um 

menino 

E7 retoma a vida 

social; 

As agressões cessam. 

Inicialmente, pode-se observar que o fato de E7 apresentar-se como homossexual, 

ao seus pais, poderia ser considerado um estimulo aversivo. Neste sentido, as respostas 

emitidas pelos pais teriam função de remover a estimulação aversiva. Isso pode ser 

observado pelo fato de que, entre o primeiro episódio e o segundo, E7 relatou que “foi 

tudo tranquilo entre a primeira e a segunda vez” (SIC), e que, após ficar desmaiada, as 

agressões cessaram, momentaneamente. Tal hipótese também pode ser averiguada no fato 

de que, após fingir ser heterossexual, retomou a sua rotina e as agressões foram 

interrompidas.  
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É valido afirmar aqui que não se está debatendo um juízo de valores, no sentido 

da homossexualidade ser “boa” ou “ruim”, mas sim, que a presença de um filho 

homossexual pode ser uma estimulação aversiva aos pais. Nesse sentido, seria necessário 

procurar compreender como se estabeleceu, ao longo da história desses pais, o 

preconceito contra homossexuais, porém, o mesmo não é possível, dado as informações 

fornecidas pela participante. O que se faz possível é estipular a hipótese de um 

aprendizado desta forma de preconceito se deu através das práticas dos grupos em que 

seus pais cresceram inseridos. Esta hipótese é possível posto que, E7 relatou que sua 

família inteira cresceu e se desenvolveu em uma cidade interiorana, sendo seu relato “meu 

pai sempre foi criado dentro da religião, sempre na roça e no sitio” (SIC) - embora ainda 

insipiente e com poucos dados para confirmar ou refutar tal hipótese.  

Para além do ambiente escolar e o residencial, outro local de relevante interesse é 

o espaço público, em ruas e praças, por exemplo. Nestes ambientes também há registro 

de ocorrência de episódios de homofobia, embora com menor incidência que na escola e 

dentro de casa. Com exceção de E7, todos os participantes relataram diferentes formas de 

violência em espaços públicos, sendo todos xingados de “viadinho”, “bicha”, “sapatão”, 

ouvindo ameaças como “precisa levar uma surra”, “precisa apanhar pra virar homem”, 

“só é sapatão porque ainda não provou um homem”, entre outros. O ponto comum nas 

agressão relatadas foi a presença de uma ou mais pessoas do mesmo sexo que o 

entrevistado, independente do que estariam fazendo (E1 e E3 estavam na rua, com grupo 

de amigos conversando; E1 e E6 estavam de mãos dadas com alguém do mesmo sexo; 

E5 estava jogando vôlei com amigos). 

Geralmente, estas agressões verbais acontecem por parte de desconhecidos, em 

carros transitando, mas, E1 relatou dois episódios diferentes em que os xingamentos 

partiram de policiais. De acordo com ele, em ambos episódios, estava com um amigo que 
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“tem mais trejeitos que eu” (SIC), sendo que no primeiro, estavam na rua com mais outros 

amigos, foram abordados pelos policias, os quais “falaram ‘devem ter vindo queimar 

rosca aqui os viadinhos esses dois ai’ pra eu e meu amigo” (SIC), e, em tom de ameaça, 

“falaram pra gente ir embora porque se ficasse por ali, eles iriam voltar e ai não ficaria só 

na conversa” (SIC). No outro episódio, estava em um bar e seu amigo chamou os policiais 

que, passavam na rua, de porcos “e o policial chegou falando que eu era frustrado, que eu 

dava o cu e por isso eu era frustrado, que eu nunca ia vestir a farda que ele estava 

vestindo... ele veio falando dessa forma que eu era frustrado e que era frustrado 

justamente porque eu dava o cu” (SIC). Em ambos os episódios, pode-se afirmar que a 

própria força policial cometeu crime de injuria, que é definido no Direito Civil como “a) 

Insulto; b) afronta; c) ofensa; d) agravo ao decoro ou à dignidade de alguém; e) Ultraje; 

f) desconsideração que ofende a pessoa em sua honra, dignidade ou decoro” (Diniz, 2005, 

981). 

Seria “reconfortante” caso as agressões em espaços públicos permanecessem 

apenas no verbal, mas, obteve-se o registro de uma tentativa de homicídio (E1) e de abuso 

sexual (E2). Em relação a tentativa de homicídio, E1 relatou que estava andando na rua, 

de mãos dadas com um menino, junto com um casal (heterossexual) de amigos seus, 

quando passaram por uma praça, onde havia “uns homens reunidos em pé na calçada e 

eles gritaram alguma coisa do tipo “ai seus emos e que não sei o quê” e o namorado dessa 

minha amiga que passou por eles e pegou e gritou “demorou” no sentindo de provocação” 

(SIC).  Então, “eles vieram pra cima da gente, eu tava abraçado com o menino, e levei 

uma garrafada, aparentemente de vodka, no alto da cabeça. Sangrou, na hora eu fiquei 

meio bobo, cai” (SIC). A situação se resolveu quando uma moradora do local apareceu, 

falando que havia chamado a polícia - os agressores fugiram.  
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Em relação ao abuso sexual sofrido por E2, tem-se o relato de que sua ocorrência 

aconteceu no período da manhã. De acordo com o entrevistado, ele saíra de sua casa para 

ir a universidade, quando foi abordado por um homem armado com um facão, mandando 

entregar a carteira. E2 entregou-a, e o homem abaixou a calça, mandando que o 

entrevistado fizesse sexo oral nele, permanecendo com a arma em mãos. Embora o 

episódio tenha ocorrido quando E2 já estava na graduação, esta não fora a primeira vez 

que sofrera violência sexual, relatando dois outros episódios anteriores a este.  

O primeiro ocorreu quando tinha aproximadamente 11 anos, em um clube da 

cidade em que residia. Relatou que havia combinado de ir a piscina com alguns colegas, 

mas chegando no estabelecimento, preferiu ir a sauna e lá permaneceu sozinho. Dois 

estudantes de sua escola, mais velhos, chegaram na sauna e obrigaram-no, ameaçando-o 

e chutando-o, a ficar imitando posições sexuais (embora tenha relatado que o ato sexual, 

em si, não ocorreu, mas que arrancaram sua sunga). De acordo com o relato, os meninos 

não permitiram que o entrevistado saísse do local. O entrevistado disse que não teve 

reação qualquer na hora, apenas se recusava a fazer tudo o que os outros mandavam. 

Relatou que o episódio o marcou muito, e que, desde então, não frequentou mais o local 

e passou a nunca mais usar sungas. Comentou que nunca havia contado sobre o ocorrido 

a qualquer pessoa, e que o presente pesquisador seria a primeira pessoa a saber do relato 

deste episódio.  

O segundo episódio aconteceu no local de trabalho, enquanto participava do 

programa menor-aprendiz (16 anos de idade). De acordo com E2, seu supervisor ficava 

abraçando-o por trás, enquanto dizia que o mesmo era “muito gato” (SIC), “muito 

gostoso”(SIC) e embora o entrevistado tenha dito que o ato sexual não ocorreu, tais ações 

do supervisor ocorriam de 2 a 3 vezes por semana, geralmente quando estava sozinho no 

depósito do mercado em que trabalhava. Ao ser questionado sobre as ações que adotava 
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nessas situações, E2 relata que apenas dizia “não” e se retirava do depósito.  O 

participante relata que, hoje em dia, embora sinta vontade de fazer sexo, não consegue se 

engajar no ato. De acordo com ele, “até sinto vontade, mas chega na hora eu perco o tesão 

e não quero mais” (SIC). Esta perda do desejo sexual é descrita por Williams (2014) como 

efeito colateral das situações de abuso sexual na infância, devido ao condicionamento de 

estímulos aversivos ao ato sexual. 

Tanto a garrafada levada por E1 quanto as situações de abuso passadas por E2 não 

foram denunciadas. No caso de E1, embora a moradora tenha oferecido ajuda, ou mesmo 

tenha se proposto a chamar a polícia, o entrevistado recusou, afirmando que não gostaria 

de chamar a polícia, pois sua família não tinha conhecimento da sua sexualidade. Já E2 

fez o boletim de ocorrência do furto, mas não o do abuso, pois sua mãe estava junto a ele, 

sentindo-se envergonhado de mencionar o fato. Tais afirmativas corroboram com os 

dados obtidos na primeira fase da pesquisa, os quais apontam que mais de 90% das 

vítimas de homofobia não denunciam a agressão. Talvez, tal qual ocorra com vítimas de 

abuso sexual,  

A denúncia desse tipo especifico de violência, quando realizada, acaba por expor 

a família envolvida, acarretando consequências na estrutura familiar, 

modificações emocionais, e, não raro, gerando sentimentos de humilhação e medo 

entre as pessoas envolvidas. Contudo, vale ressaltar que nos casos de violência 

em que a denúncia não é realizada, os episódios de abuso continuam a ocorrer, 

podendo inclusive se tornarem mais frequentes. Além disso, a vítima continua a 

se expôr aos efeitos da vitimização, agravando seus sintomas (Rodrigues, Brino 

& Williams, 2006, 230-231).  

Interessante observar que, em ambos os casos, o fator “medo” esteve presente, 

sendo utilizado quase como um “impeditivo” ao registro das denúncias. Inicialmente, este 
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medo poderia estar relacionado a possibilidade de uma retaliação, uma vez que, por 

exemplo, E1 relatou ouvir, em sua história, comentários homofóbicos de sua família. 

Mais além, considerando-se que ambos participantes tem histórico de xingamentos, 

ameaças, entre outras formas de agressões, torna-se possível estabelecer a hipótese de 

que, até então, falar publicamente sobre sua homossexualidade tenha sido condicionado 

a produção de estimulação aversiva, sendo, portanto, o “não falar” uma forma de esquiva.  

Todavia, o “medo” está presente não só nestes episódio de não registro das 

ocorrências. Outros participantes, em outras ocasiões, relataram também sentir medo, 

como no caso de E3, que relatou ter medo da reação de seus pais quando estes souberem 

da sua sexualidade; ou de E6, que relatou estar com medo de andar na rua devido ao 

número de agressões a homossexuais que estão sendo relatadas nas mídias. Para além do 

medo, outros sentimentos foram registrados e podem ser atribuídos as agressões 

experienciadas pelos participantes. 

Há, por exemplo, o relato de E1, a respeito dos xingamentos e humilhações que 

sofria na escola. Ele diz que “me sentia culpado, eu queria ser que nem os outros meninos, 

queria ser, sei lá, heterossexual, assim não ia ter que passar por tudo aquilo” (SIC). Afirma 

também, referente a situação em que levou a garrafada na rua, que “eu fiquei meio me 

sentindo culpado, porque afinal talvez se eu não tivesse abraçado com ele eu não teria 

passado por isso” (SIC). É possível encontrar, na literatura, efeito semelhante, em que a 

vítima se culpabiliza pelo ocorrido, em relação aos casos de violência doméstica e de 

abuso sexual (William & Pinheiro, 2006; Rodrigues, Brino & Williams, 2006).  

Também há o registro de outros sentimentos em relação as agressões 

experienciadas pelos participantes. E5 e E7 relataram sentir raiva de seus pais, seus 

maiores agressores; E2 relatou “devo ser frio ou frígido mesmo” (SIC), demonstrando 

apatia frente algumas situações, como o sexo; E1, em relação a fala de sua avó; E3 se 
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sentia triste e com medo na escola; entre outros relatos. Também é possível pensar no 

estabelecimento de um quadro depressivo, como no caso de E6, que relatou ter perdido a 

vontade de ir as aulas, chegando a reprovar por faltas.  

Mais além, em duas entrevistas (E5 e E7), surgiu a temática do suicídio, sendo 

que E7 relatou ter tentado duas vezes. De acordo com Sidman (2003) “suicídio é a fuga 

última das garras de necessidade e coação repentinamente esmagadoras, ou de uma vida 

dominada por reforçamento negativo e punição” (132). Referente a E5, tem-se relatado 

que o participante, ao assumir-se, sofreu constantes coerções - seja na forma de 

xingamentos, ameaças, agressões, humilhações - de toda a sua família;E7, além das 

coerções feitas pela sua família, foi obrigada a largar as possíveis fontes de reforçadores, 

como a escola e os amigos.  Ao observamos esta breve descrição da história dos dois 

participantes, torna-se compreensível que tenham pensado ou mesmo tentado suicídio. 

Vale ressaltar que não se está aqui fazendo apologias ou defendendo o suicídio, apenas 

se está descrevendo as consequências de histórias coercitivas sobre o comportamento de 

dois dos entrevistados, coerção essa devido a sexualidade dos mesmos e que quiçá, 

infelizmente, pode se repetir em inúmeros outros casos.  

Ao longo das entrevistas pode-se observar que, conforme os participantes iam 

ficando mais velhos, a frequência das agressões foi diminuindo - com exceção de E7, cuja 

maior frequência e magnitude das agressões ocorrera quando “assumira”. De maneira 

geral, a maioria das agressões ocorrera durante o período do Ensino Fundamental, 

reduzindo a frequência no ensino médio e no superior. Embora possa parecer que a 

simples passagem do tempo tenha produzido efeitos sobre as agressões, de acordo com 

os dados obtidos com E1, E2, E3 e E4, o que ocorreu foram mudanças topográficas. Por 

exemplo, durante o Ensino Fundamental, fora relatado que as outras crianças xingavam 
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diretamente a pessoa, enquanto que, posteriormente, os xingamentos ocorriam sem que 

nomes fossem citados, ou mesmo sem que ocorressem na frente do entrevistado. 

Não obstante, a redução da frequência parece estar também em relação a 

mudanças dos comportamentos do próprio participante. Inicialmente, tem-se o relato de 

que os mesmos costumavam a se calar, não reagir ou não contra argumentar quando eram 

xingados, humilhados ou ameaçados. Contudo, os participantes relataram que após um 

tempo, começaram a reagir de outra maneira as situações que lhe ocorriam. Exemplo 

disso foi relatado pelo participante E3.  

Durante o período escolar, relatou ser chamado de “viadinho” pelos colegas, sendo 

que nunca reagia - permanecia quieto, ignorava ou “fingia não ser comigo” (SIC). Relatou 

também que, por vezes, mudava sua rota para casa apenas para evitar passar pelos 

prováveis locais aonde encontraria com os colegas que lhe xingavam. Hoje em dia, relata 

que não reage de forma agressiva, mas se impõe contra brincadeiras de quem não 

conhece, como por exemplo, “eu não gostei que você falou isso, porque eu não sou assim, 

eu não concordo com isso e aquilo” (SIC). 

Outro exemplo pode ser observado no relato de E1, que também começou a agir 

de forma mais impositiva. A descrição fornecida por E1 sobre agir de forma impositiva, 

descreve como “mais gestual, tento mostrar, perguntar você tem algum problema comigo 

de uma forma mais incisiva, mais rigorosa digamos assim” (SIC). Um exemplo desta 

forma de E1 agir foi em relação “um menino que era namorado de uma conhecida minha 

fez uma piada e eu não gostei, pois não era uma pessoa relacionada a mim, eu não tinha 

nenhuma relação de amizade com ele, fiquei bem ofendido e eu taquei um lanche na cara 

dele” (SIC).Também relatou outra situação em que “certa vez um amigo meu disse - que 

você tem que aprender a ser homem - ai eu falei - olha deixa eu te explicar uma coisa eu 

sou um homem como você, tenho a mesma coisa que você tem, tenho pelos na cara 
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também a diferença que eu me relaciono com outros homens também eu não sou menos 

homem que você por isso” (SIC).  

Ao serem questionados sobre as possíveis consequências dessa mudança de 

atitude, os participantes relataram, de forma geral, que as agressões cessaram. E1, por 

exemplo, relatou que em ambos os exemplos, os meninos não lhe falaram mais sobre sua 

sexualidade. É possível, então, dizer que o comportamento de E1 foi reforçado, dado o 

registro de mais de um exemplo e a ausência de novas agressões por parte de seus 

conhecidos. Mais além, ao se considerar a ausência de denúncias e o “silêncio” das 

vítimas de homofobia, a atitude mais impositiva dos participantes poderia servir de 

modelo de combate a violência sexual, não no sentido de agir de modo agressivo, mas 

como um “não silenciamento” frente as situações vividas. 

Tentou-se, então, investigar como se deu a mudança na forma de agir dos 

participantes. Embora não tenham sido bem descrito por todos os participantes, foi 

possível observar que o contato com outros homossexuais contribuiu para tal. No caso de 

E2, por exemplo, há o relato de que, quando trabalhava, entrou em contato com outros 

homossexuais do seu local de trabalho, com quem fez amizade. De acordo com o relato, 

eles “eram bem barraqueiros, não deixavam quieto, o que tinham pra falar, falavam, era 

bem espontâneo” (SIC), sendo que, a partir do convívio, E2 começou a agir da mesma 

maneira. Pode-se estabelecer, então, a hipótese de que E2 aprendeu a se impor por 

processo de modelação, imitando o modelo de seus amigos. 

Mais além, embora a presente pesquisa tivesse por objetivo levantar as possíveis 

variáveis envolvidas em agressões homofóbicas, foi possível obter um dado interessante, 

referente a presença ou ausência de rede de apoio, a qual se constitui em amigos, parentes, 

outras pessoas ou mesmo instituições que servem de suporte e dão auxilio (Maia & 

Williams, 2005). Nesse sentido, é possível observar um primeiro efeito da presença de 
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apoio em relação ao “assumir-se”. No caso de E1, o participante relatou que tinha medo 

de contar sobre sua sexualidade, mas ao entrar em contato com outras pessoas do meio 

LGBTT e com o apoio dos amigos, assumiu-se e mudou a sua reação frente as agressões, 

como já descrito anteriormente - o mesmo é válido para E2, também já descrito. 

Não apenas relacionado ao assumir-se ou a mudança de atitude frente as agressões 

vividas, há o relato de outro participante em que o apoio ao mesmo foi fundamental. No 

caso de E5, ao relatar ter pensado em tentar suicídio, verbalizou que apenas não executou 

a ação por conta do apoio que tinha do namorado e da família deste. Se comparar os dois 

registros em que a temática do suicídio surgiu (E5 e E7), apesar das idiossincrasias, a 

presença da rede de apoio parece ter sido a variável que evitou a tentativa. 

Considerando os relatos apresentados, fica evidente as diferentes formas de 

violência que os homossexuais sofreram, em diversos ambientes, a partir de diferentes 

autores. Desde desconhecidos, até aqueles a quem deveriam confiar, a estimulação 

aversiva na vida dos entrevistados parece ter sido constante, podendo deixar marcas - e 

não só físicas - que durem por muito tempo, e embora a situação pareça em muito 

insolúvel, algo precisa ser feito urgentemente a respeito da homofobia.  

Considerações finais 

 De maneira geral, é possível notar que a homofobia ocorre em diversos locais, 

desde de ambientes públicos, até as mais diversas instituições sociais, como a casa e a 

escola, sendo os agressores, em sua maioria, conhecidos da vítima. Nesse sentido, tentar 

compreender as variáveis envolvidas nas agressões, tanto no sentido de possíveis 

antecedentes quanto as consequências da agressão pode ser considerado um primeiro 

passo para se pensar em intervenções. 

 Inicialmente, pode-se dizer que, em muito, a “origem” da homofobia está 

relacionada a padrões culturais, posto que muitas das agressões relatadas se deram em 

situações em que os indivíduos não agiram de acordo com o esperado socialmente para o 
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seu gênero. Meninos se recusarem a jogar futebol, a preferência pelo convívio com o sexo 

oposto, o uso de vestimentas características do outro gênero e até maneirismos na 

expressão são exemplos de transgressões da norma social em que ocorreram violência.  

Mais além, a aparente passividade relatada pelos participantes também pode estar 

contribuindo para a manutenção da homofobia, no sentido de não haver alguma 

consequenciação aversiva ao comportamento do agressor. Embora foi registrado que 

alguns participantes mudaram seu padrão ao longo da vida, agindo de forma a “cobrar” o 

respeito alheio, essas mudanças ocorrem a um nível micro, afetando apenas os grupos nos 

quais estão inseridos.  

Mas, não é apenas a passividade dos participantes que pode estar interferindo. O 

não posicionamento e a negligência por parte das instituições, bem como as agressões 

partidas dos policiais também contribui para a homofobia. Estas figuras de autoridade, ao 

agirem como relatado pelos participantes, dão “tons” legais, no sentido de autorizarem 

ou permitirem, às agressões homofóbicas. Pode-se, então, perceber que há um despreparo 

da sociedade em lidar com questões referentes a homossexualidade. 

Nesse sentido, pensar no combate a homofobia está para além da aprovação de 

leis que visem criminalizá-la. É preciso estabelecer estratégias que objetivem, tanto a 

curto como a longo prazo, modificar as práticas culturais atuais. Aumentar o número de 

denúncias por parte da comunidade homossexual, capacitar os agentes educadores para 

melhor lidarem com a homossexualidade no contexto educacional e a criação de espaços 

nos quais as vítimas possam sentir-se seguras e acolhidas são exemplos de algumas ações 

que podem contribuir para que os casos aqui relatados diminuam a sua ocorrência. 

Obviamente, estas são sugestões de possibilidades de intervenção, as quais ainda devem 

ser melhor estruturadas e testadas no futuro.  
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Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

“Análise do fenômeno da homofobia: identificando as contingências envolvidas” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar da pesquisa “Análise do fenômeno da 

homofobia: identificando as contingências envolvidas”, realizada em sala junto ao 

Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina. O objetivo da 

pesquisa é “Identificar e analisar as variáveis envolvidas nos comportamentos de 

agressão contra homossexuais”. A sua participação é muito importante e ela se daria 

pela aplicação de um questionário e, caso queira e seja selecionado, a realização de uma 

entrevista. Gostaríamos de esclarecer que sua participação é totalmente voluntária, 

podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que 

isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua pessoa. Informamos ainda que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o 

mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade. 

Os benefícios esperados são obter dados estatísticos sobre a violência homofobia, 

compreensão dos contextos de sua ocorrência e a elaboração de estratégias ao combate 

de tal violência.  

Informamos que o(a) senhor(a) não pagará nem será remunerado por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, 

quando devidas e decorrentes especificamente de sua participação na pesquisa.  

Caso você tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos pode nos contactar 

Leandro Herkert Fazzano, leandrofazzano@hotmail.com, ou procurar o Comitê de 

Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina, 

na Avenida Robert Kock, nº 60, ou no telefone 33712490. Este termo deverá ser 

preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas, devidamente preenchida e 

assinada entregue a você. 

 

      Londrina, ___ de ________de 2011. 

               

       Leandro Herkert Fazzano                                                  

RG:: 7.950.972-8                         

 

 

_____________________________________ (nome por extenso do sujeito de 

pesquisa), tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa descrita acima.   

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Data:___________________  
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Anexo B – Questionário utilizado na primeira fase 

 

Programa de Mestrado em Análise do Comportamento 

Pesquisa de Mestrado  

“Análise do fenômeno da homofobia: identificando as contingências envolvidas” 

Mestrando Leandro Herkert Fazzano 

Orientador: Alex Eduardo Gallo 

 

 

Idade Atual: 

Sexo: 

 

1) Eu estudo em uma universidade: 

(   ) Pública 

(   ) Particular 

 

2) Estou na 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outro (especificar) ___________________________________________________ 

 

3) Área de conhecimento de meu curso 

(   ) Biológicas (Medicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Medicina 

Veterinária, Ciências Biológicas, Biomedicina, Nutrição, etc.) 

(   ) Exatas (Física, Química, Matemática, Engenharia[s], Geografia, Ciência da 

Computação, Arquitetura, etc.) 

(   ) Humanas (Psicologia, Filosofia, História, Pedagogia, Ciências Sociais, Letras, 

Comunicação, etc.) 

(   ) Sociais Aplicadas (Direito, Economia, Administração)  

 

4) Caso queira, especifique qual curso você faz: __________________________ 

 

5) Entre as opções abaixo, em qual você mais se identifica? 

(   ) Homossexual masculino [gay] 

(   ) Homossexual feminino [lésbica] 

(   ) Bissexual 

(   ) Transexual 

(   ) Heterossexual 

 

6) Para você, ser assumido significa o quê? (Pode assinalar mais de uma) 

(  ) Ter contado de minha sexualidade para meu pai 

(   ) Ter contado de minha sexualidade para minha mãe 

(  ) Ter contado de minha sexualidade para meu(s) irmão(s) 

(   ) Ter contado de minha sexualidade para algum outro parente 

(   ) Ter contado de minha sexualidade para meu(s) amigo(s) 

(   ) Falar publicamente sobre minha sexualidade 
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(   ) Beijar e abraçar publicamente alguém do mesmo sexo 

(   ) Outro (Especificar) ___________________________________________________ 

 

7) Você se considera assumido(a)? 

(   ) Não [vá para a questão nº 9] 

(   ) Sim  

 

8) Quando você assumiu? 

(   ) Antes dos 18 anos 

(   ) Após os 18 anos (Especificar a idade) ____________________________________ 

 

9) Você já sofreu, ao longo de qualquer período de sua vida, alguma forma de 

violência (Xingamento, violência física, Seus direitos negados, Humilhação, 

Ameaças, Calúnia, Difamação) devido a sua sexualidade? 

(   )Não 

(  )Sim. Quantas vezes aproximadamente? __muitas______________

 

10) Quando aconteceu? (Pode assinalar mais de uma) 

(   ) Até os 10 anos de idade 

(   ) Entre  10 e 15 anos de idade 

(   ) Entre 16 e 20 anos de idade 

(   ) Entre 21 e 25 anos de idade 

(   ) Entre 25 e 30 anos de idade 

(   ) Após os 30 anos de idade 

 

11) O que ocorreu na(s) situação(s)? (Pode assinalar mais de uma) 

01.(   )Xingamento 

02.(   )Tapa/ Soco/Chute 

03.(   )Negligência 

04.(   )Humilhação 

05.(   )Ameaças 

06.(   )Acusado de um crime 

07.(   )Comentários maldosos 

08.(   )Abuso sexual 

09.(   )Tortura 

10.(   )Chantagem 

11.(   )Lesão corporal 

12.(   )Tentativa de homicídio 

13.(   )Outro (Especificar)_________________________________________________

 

Para as questões de 12 à 18, indique o ocorrido com os números constantes na 

listagem da questão 11 ao lado da categoria; Por exemplo: (X) Escola 01, 04, 10. 

 

12) Em qual local(s)aconteceu/aconteceram? (Pode assinalar mais de uma) 

(   )Escola______________________________________________________________ 

(   )Universidade ________________________________________________________ 

(   )Igreja/culto _________________________________________________________ 

(   )Trabalho____________________________________________________________ 

(   )Rua _______________________________________________________________ 

(   )Praças/Parques ______________________________________________________ 
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(   )Shopping Center _____________________________________________________ 

(   )Estádios/ Ginásios Desportivos __________________________________________ 

(   )Casa _______________________________________________________________ 

(   )Casa de parentes _____________________________________________________ 

(   )Casa de amigos ______________________________________________________ 

(   )Hospitais ___________________________________________________________ 

(   ) Ao procurar um emprego ______________________________________________

(   )Outros (Especificar) __________________________________________________

 

13) Quando ocorreu, em relação à idade? (Pode assinalar mais de uma) 

(   ) Até os 10 anos de idade _______________________________________________ 

(   ) Entre  10 e 15 anos de idade ___________________________________________ 

(   ) Entre 16 e 20 anos de idade ____________________________________________ 

(   ) Entre 21 e 25 anos de idade ____________________________________________ 

(   ) Entre 25 e 30 anos de idade ____________________________________________ 

(   ) Após os 30 anos de idade ______________________________________________ 

 

14) Quando ocorreu, em relação à escolaridade? (Pode assinalar mais de uma) 

(   ) Pré-escolar _________________________________________________________ 

(   ) Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) ______________________________________ 

(   ) Ensino Fundamental (5ª a 9ª série)_______________________________________ 

(   ) Ensino Médio _______________________________________________________ 

(   ) Ensino Superior (graduação) ____________________________________________ 

(   ) Especialização _______________________________________________________ 

(   ) Mestrado ___________________________________________________________ 

(   ) Doutorado __________________________________________________________ 

 

15) Quem foi/foram o(s) agressor(es)? (Pode assinalar mais de uma) 

(   ) Pai ________________________________________________________________ 

(   ) Mãe _______________________________________________________________ 

(   )Irmãos _____________________________________________________________ 

(   )Tios _______________________________________________________________ 

(   )Avós ______________________________________________________________ 

(   )Primos _____________________________________________________________ 

(   )Amigos ____________________________________________________________ 

(   )Colegas ____________________________________________________________ 

(   )Padre ______________________________________________________________ 

(   )Pastor ______________________________________________________________ 

(   )Empregador/ Chefe ___________________________________________________ 

(   )Policial ____________________________________________________________ 

(   )Médico/ enfermeiro ___________________________________________________ 

(   )Professor ___________________________________________________________ 

(   ) Desconhecidos ______________________________________________________

(   ) Outro líder religioso (especificar) ________________________________________ 

(   )Outros (especificar) ___________________________________________________
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16) A que você atribui a(s) causa(s) da(s) agressão(s)? (Pode assinalar mais de 

uma) 

(   ) Estava de mãos dadas com alguém do mesmo sexo __________________________ 

(   ) Estava abraçado com alguém do mesmo sexo ______________________________ 

(   ) Estava beijando alguém do mesmo sexo __________________________________ 

(   ) Ter “assumido” ______________________________________________________ 

(   ) Aparência física _____________________________________________________ 

(   ) Roupa que eu estava usando ____________________________________________ 

(   ) Trejeitos ao falar _____________________________________________________ 

(   ) Saindo de um local frequentado pelo público LGBT _________________________ 

(   ) Nenhuma aparente ___________________________________________________ 

(   ) Outro (Especificar) ___________________________________________________ 

 

17) Você fez algo em relação aos seus direitos legais a respeito da situação? 

(Pode marcar mais de uma opção) 

(   )Procurei a policia ____________________________________________________ 

(   )Procurei a Defensoria Pública ___________________________________________ 

(   )Procurei o Ministério Público ___________________________________________ 

(   )Procurei um advogado ________________________________________________ 

(   )Denunciei no DISK-100 _______________________________________________ 

(   )Não fiz algo (por quê?) ________________________________________________ 

(   )Outros (Especificar) __________________________________________________ 

 

18) Após o ocorrido, você fez algo em relação a sua saúde (física e psicológica) 

ou em relação a sua segurança? (Pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Passei a evitar o local onde ocorreu ______________________________________ 

(   ) Passei a evitar locais onde poderia encontrar o agressor ______________________ 

(   ) Passei a evitar locais onde poderia encontrar possíveis agressores ______________ 

(   ) Procurei um psicólogo ________________________________________________ 

(   ) Conversei com amigos a respeito ________________________________________ 

(   ) Conversei com parentes a respeito _______________________________________ 

(   ) Procurei ajuda de médico ______________________________________________ 

(   ) Outros (Especificar) __________________________________________________ 

(   ) Não fiz algo (Por quê?)  _______________________________________________ 

 

 

Caso queira participar da segunda fase da presente pesquisa, a qual se constituirá 

em uma entrevista sobre a violência que você sofreu, preencha os campos abaixo. 

Seus sigilo e discrição serão mantidos e seu contato servirá apenas para questões 

desta pesquisa, sendo apagados após o termino da mesma.  

 

Nome (apenas o primeiro):  

E-mail:  

Telefone pessoal para contato: 


