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RESUMO: O bullying homofóbico, caracterizado como a prática ou a intenção 
de praticar comportamentos violentos em razão da orientação sexual gay, 
lésbica ou bissexual da vítima (Hong & Garbarino, 2012), é considerado como 
um fenómeno alarmante, quer do ponto de vista da sua magnitude, quer do ponto 
de vista das suas implicações (Monk, 2011) com repercussões negativas ao nível 
da saúde e do bem-estar. Apesar de em Portugal se ter assistido, nos últimos 
anos, ao reconhecimento de direitos fundamentais das pessoas LGBT, o bullying 
homofóbico é hoje uma realidade presente no contexto educativo, não ficando à 
margem, o Ensino Superior. Neste sentido, a presente comunicação pretende 
apresentar e discutir os resultados de um estudo quantitativo que teve como 
objetivo caracterizar as crenças e as práticas de 369 estudantes do Ensino 
Superior em Portugal, com idades compreendidas entre os 18 e os 61 anos de 
idade (M=21,49; DP=5.463), relativamente ao bullying homofófico. A partir do 
preenchimento de três Inventários foi possível concluir que os/as estudantes que 
praticam comportamentos violentos contra pessoas gays e lésbicas apresentam 
crenças mais conservadoras sobre a orientação sexual gay e lésbica e sobre o 
género do que os/as que não praticam. Os/As estudantes que revelam crenças 
sobre a orientação sexual gay e lésbica mais conservadoras são também 
aqueles/as que revelam crenças de género mais conservadoras (r=0.423, 
p<0.001). Os dados mostram, ainda, que os homens revelam crenças sobre a 
orientação sexual gay e lésbica mais conservadoras do que as mulheres 
(t(102.046)=-4.908,p<.001), sendo também os que praticam mais violência 
contra pessoas gays e lésbica. Deste modo, e considerando o avultado número 
de casos de bullying homofóbico, esta comunicação pretende sublinhar a 
necessidade de se definirem programas de prevenção e medidas de proteção, 
bem como, de se adotarem programas educativos orientados para a promoção 
da igualdade de género em contexto académico. 
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