
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
CURSO MESTRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTA VALESCA MOTA SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE A REGULAÇÃO E A SUBVERSÃO: O ASSUMIR-SE 
ENQUANTO UM PARADOXO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE – PE 
2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de  
Pós-graduação em 
Psicologia - UFPE 
Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas, 9º andar - Recife/PE  
CEP 50670-901 
Fone: (81) 2126 8730 
 
 
www.ufpe.br/ pospsicologia 

 

 

 

 

 

 



ROBERTA VALESCA MOTA SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE A REGULAÇÃO E A SUBVERSÃO: O ASSUMIR-SE ENQUANTO UM 
PARADOXO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
como requisito parcial para obtenção do 
Grau Mestre em Psicologia. 
 
Orientador: Prof. Luís Felipe Rios do 

Nascimento, Dr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE 
2014 

  



 

 

 



 

ROBERTA VALESCA MOTA SANTANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRE A REGULAÇÃO E A SUBVERSÃO: O ASSUMIR-SE ENQUANTO UM 
PARADOXO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL 

 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia da 
Universidade Federal de Pernambuco, 
como requisito parcial para obtenção do 
Grau Mestre em Psicologia. 
 
Orientador: Prof. Luís Felipe Rios do 

Nascimento, Dr. 
 

 
Aprovada em 30 de junho de 2014 

 
 

Banca Examinadora 
 
  
 __________________________________________________________  

Prof. Dr. Luís Felipe Rios do Nascimento 

1º Examinador/Presidente 

 

 __________________________________________________________  

Profa. Dra. Paula Sandrine Machado 

2ª Examinadora 

 

 __________________________________________________________  

Profa. Dra. Luciana Leila Fontes Vieira 

3ª Examinadora 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Roberto, pelo nosso encontro, pela confiança 

prestada, pelas histórias contadas... Motivação para 

este trabalho. 

Aos jovens que nos permitiram conhecer seu universo, 

a partir de suas histórias de vidas, e tornaram este 

trabalho possível. 

 

  



AGRADECIMENTOS 

 

A cada ciclo que se encerra somos tomados por um misto de sentimentos, 

alegria e tristeza coexistem. Felizes por cumprir uma etapa e tristes pelo que 

deixaremos para trás. O importante é olhar para trás e perceber que demos o nosso 

melhor. E para que déssemos o nosso melhor, muitas pessoas foram 

imprescindíveis. É chegado o momento de reconhecer o papel daqueles que foram 

fundamentais para a realização deste trabalho e agradecê-los pelas contribuições ao 

longo deste processo. Sei que não conseguirei nomear a todos que, de alguma 

forma, contribuíram para realização dele, mas espero que se sintam representados 

pelos aqui nomeados. Agradeço... 

A Deus, por tornar possível meus sonhos. 

A minha família, por todo apoio e dedicação prestada ao longo da minha 

vida. E pelo incentivo e investimento na minha educação. A meu pai, que sempre 

colocou a educação acima de tudo e a minha mãe que, por meio dela, se tornou um 

exemplo de determinação para mim. Obrigada pelo amor incondicional! 

À Magrela, que mesmo em meio a toda correria sempre se fez presente em 

minha vida. Você sempre foi um exemplo de pessoa para mim, minha inspiração. 

“Queria ser como você quando eu crescer”.  

À Ju, por todo carinho e cuidado que sempre teve comigo, por me incentivar 

a cada vez ir mais longe, por querer sempre o melhor pra mim. 

A Kiúri, por todo amor e carinho dedicado ao longo desses anos que 

tornaram minha vida mais leve e feliz. Por poder compartilhar com você meus dias 

mais felizes e me ajudar a suportar os mais difíceis. Por apoiar e acreditar nos meus 

sonhos, pelas discussões despretensiosas que só me enriquecem, por compreender 

minhas ausências ao longo deste trabalho, enfim, por seu amor. Hoje tenho a 

certeza de que ao seu lado eu posso ir mais longe. 

À Silvana, minha principal incentivadora, que por sua empolgação peculiar 

me fez acreditar que eu seria capaz, que meu projeto era maravilhoso (aos olhos 

dela). Obrigada pelo apoio, pelas discussões nas mesas de bar, pela companhia no 

congresso, por revisar e corrigir meu texto, por tudo. Você é minha ‘guru’ da 

Psicologia! 

A Felipe, inicialmente por acreditar no meu projeto. Em seguida, pela 

parceria, pelo conhecimento transmitido, por saber lidar com minha ansiedade no 



início do curso, por saber respeitar (até demais, às vezes) o meu tempo de escrita. 

Você é parte fundamental neste trabalho! 

A todos os professores que fazem parte do Programa, que, de forma direta 

ou indireta, contribuíram para realização deste trabalho. Especialmente à Karla, 

Rose, Benedito e Luciana, pelas trocas que aconteceram em sala de aula. 

À Paula Sandrine, pelo olhar atencioso que teve para este trabalho, pelas 

palavras leves e cuidadosas utilizadas num momento tão difícil, pelas contribuições 

valiosas que ofereceu e que tornará o trabalho mais rico, pela disponibilidade de vir 

de tão longe para participar de um momento tão importante para mim. 

À Luciana, pelo carinho dedicado durante todo o mestrado e, especialmente, 

nessa fase final; pelas considerações feitas cuidadosamente ao apontar deslizes e 

possibilidades, por ter contribuído para a melhoria deste trabalho.  

A toda a turma do mestrado 2012.1, que tornava as aulas matinais tão 

prazerosas, que com as discussões acaloradas nos enriquecia e ampliava ainda 

mais nosso conhecimento. 

À Luciene, Nathália, Daniela, Raíza, Pilar e Bruno, pelo grupo de estudos 

que criamos, pois nele, mais que conhecimento, pudemos partilhar nossas 

ansiedades, angústias, vivências e, acima de tudo, alegrias. Foi muito bom dividir 

aquelas tardes com vocês. 

À Série, minhas amigas-irmãs com quem aprendi a beleza do fazer 

Psicologia. Cada qual com sua especialidade, me ensinando quão eclética é esta tal 

de Psicologia. Obrigada por cada momento vivido ao lado de vocês. Tem um 

pedacinho de cada uma de vocês nesta Psicóloga que vos fala. 

As minhas amigas baianas, Bárbara, Vanessa e Katy, que mesmo distante 

sempre estão ao meu lado, me apoiando. Vocês são parte de mim. Obrigada por 

todo amor e amizade ao longo destes quase vinte anos.  

A minha família areiense, Dani, Rafa, Karla, Ruy e Felipe. Obrigada por 

tornar meus dias nesta cidade tão alegres, pelas refeições regadas à boa conversa, 

sem hora pra acabar (quando não era na casa de Karla), pelas partidas de máster, 

dominó e vídeo game, por toda felicidade que pude viver ao lado de vocês. Vocês 

são o melhor de Areia. 

As minhas amigas de trabalho, Ana, Cris, Liana, Maria, Nilda, Rociane e 

Socorro, pelo apoio prestado e compreensão de minhas falhas ao longo do 



mestrado. Obrigada, Rociane, pela parceria e pelas discussões que muito 

contribuíram para a reflexão do meu problema de pesquisa. 

A João, pelo trabalho prestado com tanta dedicação. 

A todos que estiveram presentes no momento da minha defesa, me dando 

apoio e carinho para superar a ansiedade e conseguir concluir de forma gratificante 

um ciclo tão importante na minha formação, e também para aqueles que por 

diversos motivos não puderam comparecer, mas que, de alguma maneira, estavam 

emanando força e boas vibrações para mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que o silêncio não afete o entendimento sobre tudo aquilo que um dia foi 

pronunciado como um ato de amor.  

[Érica Gaião] 

  



RESUMO 
 

O presente trabalho analisa fragmentos de histórias de vida de homens jovens com 
práticas homossexuais, na perspectiva de compreender o modo como constroem 
suas subjetividades na interface com o estigma às homossexualidades, ainda 
bastante eloquente na sociedade brasileira. Para isso, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, com enfoque biográfico, onde se solicitou a reconstrução da 
história de vida sexual dos interlocutores. Para fazer falar os dados, nos utilizamos 
da análise do discurso. Fundamentado no campo teórico construcionista de 
apreensão da sexualidade, da identidade e da subjetivação, buscamos compreender 
os sentidos atribuídos às experiências de desejar e/ou ter práticas sexuais com 
pessoas do mesmo sexo; conhecer os percursos nos circuitos de sociabilidade 
homossexual; e compreender como a estigmatização às homossexualidades tem 
afetado homens com práticas homossexuais. O estudo aponta que a sexualidade é 
constituída pelas interações estabelecidas nos diversos contextos de 
desenvolvimento e que a identificação do homossexual se dá em função de outros 
critérios para além da prática sexual com pessoas do mesmo sexo. Neste processo 
de identificação, a rede de amigos, fundada em novos sentidos atribuídos 
homossexualidade, ajuda aos sujeitos individuais a lidar com o não canônico da 
homossexualidade. A análise dos dados também sugere que os discursos da ciência 
e da religião, fortemente marcados em nossa cultura, de essencialização do 
biológico e situando a homossexualidade como um desvio, têm contribuído bastante 
para propagação de atitudes intolerantes. Porém, identificamos que estes jovens são 
capazes de atualizar estratégias para lidar com o sofrimento causado pela 
estigmatização das homossexualidades na família, na religião e na sociedade. Estes 
jovens conseguem compreender, na práxis, o jogo da estigmatização e assim 
diminuem a necessidade de se dizer homossexuais. Neste sentido, assumir-se deixa 
de ser uma imposição para tornar-se uma opção. Estas estratégias de manipulação 
e ocultamento da orientação sexual ocorrem de modo descontínuo e incompleto e se 
mostram necessárias perante os diversos círculos de sociabilidade, nos quais estes 
jovens transitam regularmente. 
 
Palavras-chave: Homossexualidade. Identidade. Estigma. 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This paper analyzes fragments of life stories of young men with homosexual 
practices in order to understand how the interface construct their subjectivities stigma 
to homosexualities still quite eloquent in Brazilian society. For this, semi-structured 
interviews were held with biographical approach where requested the reconstruction 
of the history of sexual life of our interlocutors. To analyze the data, was used 
discourse analysis. Based on constructionist theorist field of seizure of sexuality, 
identity and subjectivity, we seek to understand the directions assigned to desired 
experiences and/or have sexual practices with persons of the same sex; knowing the 
routes in the circuits of sociability homosexual; and understand how the stigma to 
homosexuality has affected men with homosexual practices. The study points out 
that the sexuality is constituted by the interactions established in the various contexts 
of development and that the identification of the homosexual is given on the basis of 
other criteria in addition to the sexual practice with persons of the same sex. In this 
identification process, the network of friends, founded on new meanings attributed 
homosexuality, help the individual subjects to deal with the non-canonical of 
homosexuality. The analysis of the data also suggests that the discourses of science 
and religion, strongly marked in our culture, the biological essentialism and placing 
homosexuality as a deviation, has greatly contributed to the spread of intolerant 
attitudes. However, we identified that these young people are able to update 
strategies for dealing with the suffering caused by the stigmatization of 
homosexuality in the family, religion and society. These young people can 
understand, in practice, the game of stigmatization and thus reduce the need to say 
homosexual. In this sense, assume it ceases to be an imposition to become an 
option. These strategies of manipulation and concealment of sexual orientation occur 
discontinuous and incomplete and they appear necessary before the various circles 
of sociability in which these young people transiting regularly. 
 
Keywords: Homosexuality. Identity. Stigma.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação analisa fragmentos de histórias de vida de homens jovens 

com práticas e/ou desejos homossexuais na perspectiva de compreender o modo 

como constroem suas subjetividades na interface com o estigma às 

homossexualidades, ainda bastante presente na sociedade brasileira. 

A nossa sociedade tem passado por constantes transformações e algumas 

delas estão contribuindo para a reconstrução de algumas normas do comportamento 

sexual. Como consequência, as pessoas estão possuindo maior liberdade para 

exercerem suas práticas sexuais de acordo com seus desejos. Com o aumento 

dessa liberdade sexual, as relações homossexuais ganharam maior visibilidade. 

Contudo, mesmo com o aumento dessa liberdade e visibilidade, ainda é 

muito comum assistirmos a preconceitos contra homossexuais. No Brasil e em 

outros países, a estigmatização às homossexualidades, comumente denominada de 

homofobia, é um grande problema. Como alude Rios (2003), na sinergia que 

estabelece com outros vetores sociais opressivos, esse estigma diminui o acesso de 

muitos homens e mulheres à cidadania e ao bem-estar. 

Alguns estudos têm destacado o poder opressivo que a homofobia exerce 

sobre as pessoas com práticas homossexuais, sejam homens ou mulheres. Numa 

pesquisa realizada na 5ª Parada da Diversidade de Pernambuco, em 2006 

(CARRARA et al., 2007), popularmente conhecida como Parada Gay, foi verificado 

que 70,8% das pessoas com práticas homossexuais relataram já ter sido vítima de 

pelo menos uma das nove discriminações relacionadas à sexualidade, elencadas no 

questionário utilizado1. 

É fato que os movimentos sociais, em especial o Movimento LGBT, têm 

alcançado muitas conquistas em suas lutas para combater o estigma e a 

discriminação em relação às homossexualidades. Todavia, mesmo com todos os 

                                                             
1
 A modalidade de discriminação mais frequente ocorreu entre amigos e vizinhos (41,7% dos respondentes 

responderam sim a esta questão), seguida das situações de exclusão ou marginalização no ambiente da escola 
ou da faculdade (33,5%). No ambiente familiar, 29,7% dos entrevistados relataram discriminações. Vale ainda 
destacar experiências de exclusão ou marginalização em ambiente religioso (21,6%); mau atendimento em locais 
de comércio ou lazer (19,7%); mau atendimento em delegacias ou por policiais (19,1%); ter sido demitido do 
emprego ou não ter sido selecionado em razão da sexualidade (14,2%); experiências de discriminação nos 
serviços de saúde (10,9%) e no momento de doação de sangue (10,2%). Os autores destacaram que os três 
primeiros tipos de experiência, “relatadas por um terço ou mais da amostra, têm em comum o fato de 
acontecerem em contextos de intimidade (famílias, amigos) ou entre pessoas que se conhecem (vizinhos e 
colegas ou professores)” (Carrara, Ramos, Lacerda, Medrado e Vieira, 2007: 47). 
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avanços alcançados na tentativa de imprimir novos significados às 

homossexualidades, a homofobia – estigma estruturante das relações sociais – 

continua a atuar (RIOS et al., 2010).  

Os discursos negativos produzidos por nossa sociedade acerca da 

homossexualidade repercutem também na maneira como pessoas com práticas 

homossexuais organizam suas subjetividades e, consequentemente, no modo como 

irão vivenciar sua sexualidade. A percepção negativa de sua sexualidade pode levar 

o sujeito a viver sua homossexualidade em segredo, sentindo-se envergonhado e 

temendo o preconceito.  

A confusão causada por esses sentimentos deixa os sujeitos diante do 

dilema de “assumir sua homossexualidade e suportar a possibilidade de rejeição, 

discriminação e marginalização, ou manter segredo sobre a orientação sexual e 

suportar um possível isolamento, falta de apoio e a dificuldade de levar uma ‘vida 

dupla’” (NUNAN, 2007, p. 51). 

O sofrimento causado por essa confusão tem levado muitos homens com 

práticas homossexuais aos consultórios de psicologia, pois esta ciência tem sido um 

importante recurso buscado por pessoas e famílias em itinerários terapêuticos para 

lidar com o sofrimento da diferença. De acordo com Butler (2007), o alinhamento 

entre gênero, desejo e sexualidade situa o modo de as pessoas pensarem o sujeito. 

Portanto, à medida que a criança ou o jovem começa a se mostrar diferente do 

esperado para um homem ou uma mulher, a família, assustada, vai buscar por estas 

instituições ou pessoas que ofertam ajuda. A Psicologia e a religião têm sido as 

principais instâncias de oferta de cuidado procuradas (RIOS, 2011). 

Enquanto profissional de psicologia, também recebi no consultório clínico 

homens que possuíam desejos sexuais por outros homens, porém não se 

consideravam homossexuais. Além de outros possíveis fatores, o assujeitamento 

pelos discursos que valoram negativamente as homossexualidades pode estar 

contribuindo para essa não identificação. 

A homofobia pode causar um sofrimento ainda maior quando há 

engajamento dos sujeitos em combater o seu próprio desejo sexual. O 

reconhecimento do desejo homoerótico por esses homens faz parte de seus 

processos de subjetivação e é geralmente lento e sofrido, pois o sujeito, com a sua 

sexualidade, põe em questão determinados padrões de comportamento sexual 

construídos sociohistoricamente.  
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Foi justamente a partir da minha experiência na clínica, no atendimento a 

esses homens, que surgiu meu interesse pela temática. Comecei a me perguntar 

quais eram os artifícios que esses sujeitos, inseridos numa sociedade que os obriga 

a desempenhar determinados padrões de comportamento sexual estabelecidos 

como verdadeiros2, utilizavam para transpor essas normas e conseguir lidar com o 

sofrimento. 

  

1.1 Sobre a metodologia 

  

Esta dissertação é um dos produtos de um projeto maior que já está em 

andamento desde fevereiro de 2011, qual seja: Homofobia e processos de 

subjetivação na comunidade homossexual do Recife, apoiado pelo CNPq, Edital 

20/2010, processo 402235/2010-0. O trabalho consistiu na construção de trajetórias 

de vidas de pessoas com práticas e/ou desejos homossexuais. Para tanto, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, com enfoque biográfico, nas quais se 

solicitou a reconstituição da história de vida sexual de nossos interlocutores - “esse 

método trata de compreender do interior o vivido de uma sociedade, de uma classe 

social ou de uma comunidade, pedindo a um dos indivíduos que dela fazem parte 

para narrar sua própria história” (LÉVY, 2001, p.93).  

No que se refere ao projeto maior, foram entrevistadas 20 pessoas que 

referiram possuir desejos e/ou práticas homossexuais e utilizou-se como critério para 

composição da amostra a saturação teórica (MARRE, 1991). Porém, para fins deste 

trabalho, foram analisadas apenas 08 entrevistas. Escolhemos aleatoriamente estas 

entrevistas dentre o universo da amostra que possuíamos. Entendemos que essas 

oito entrevistas nos seriam suficientes por compor um corpus qualificado de dados, 

além de considerarmos o tempo mais curto para a análise destes dados. 

É importante destacar que levaremos em consideração, além dos 

marcadores de gênero e de sexualidade, na configuração da estigmatização às 

homossexualidades, os de idade/geração. Consideramos idade como fases da vida 

significadas socioculturalmente e que possuem implicação em inserções 

institucionais/grupais (família, escola, trabalho, religião, etc.).  

                                                             
2 De acordo com Foucault (1979, p. 180), “somos julgados, condenados, classificados, obrigados a 

desempenhar tarefas e destinados a certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros”.  
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A escolha dos sujeitos desta pesquisa se deu ao longo do trabalho de 

campo, sendo feita por meio de indicação, da rede de relações dos pesquisadores e/ 

ou por terem participado de um evento considerado chave no correr da pesquisa. 

Dessa forma, os sujeitos eram convidados a participar voluntariamente da pesquisa 

e não por estar vinculado a instituições específicas. Assim, o contato se deu 

espontaneamente ou por meio das redes de relações formadas pelos pesquisadores 

ao longo da investigação (RIOS, 2010).  

Esse tipo de busca nos permitiu que tivéssemos entre os entrevistados um 

leque variável de inserções na comunidade (frequentadores assíduos e esporádicos 

de boates, bares, saunas, lugares de “pegação”; frequentadores de espaços virtuais 

de sociabilidade homossexual; bissexuais, etc.). Essa questão torna-se importante 

porque a partir dela podemos observar o modo como os jovens se inserem na 

dinâmica da interação social e identificar os percursos da sociabilidade homossexual 

e os mecanismos de socialização nestes respectivos contextos. 

Os oito sujeitos participantes das entrevistas analisadas neste trabalho são 

estudantes de cursos de graduação, com idades variando de 18 anos a 28 anos, 

mas com média de 22 anos. São jovens da classe média, alguns oriundos do interior 

do Estado, mas que moram na capital. A maioria dos jovens que declararam sua cor 

se considerava pardos (03) e apenas um declarou-se branco. Já no que diz respeito 

à religião, a metade declarou que não a possui, enquanto dois eram católicos, um 

espírita e outro ateu, como se pode observar no Quadro 1 (1) ilustrado a seguir. 

 
Quadro 1 (1)- Público-alvo da pesquisa 

 

Sujeitos Idade Classe Cor Religião Escolaridade 

Jeremias 23 Média Branco Não tem Sup. Incompleto 

Eduardo 20 Média Pardo Ateu Sup. Incompleto 

Vitor 28 Média Pardo Espírita Sup. Incompleto 

Álvaro 18 Média N.I Não tem Sup. Incompleto 

André 22 Média N.I Católico Sup. Incompleto 

Fábio 22 Média N.I Católico Sup. Incompleto 

Tadeu 21 Média N.I Não tem Sup. Completo 

Gustavo 22 Média Pardo Não tem Sup. Incompleto 

N.I – Não Informado 
Fonte: Elaborado pela autora (2014) 

 

Para realização da entrevista, os pesquisadores marcavam com os 

colaboradores em local previamente acordado por eles. Os locais escolhidos para a 

entrevista pela maioria dos colaboradores foram a sua casa ou o seu local de 
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trabalho. No momento da realização das entrevistas, o entrevistador ficava a sós3 

com o entrevistado e os espaços utilizados por eles estavam tranquilos e silenciosos 

para que o entrevistado se sentisse confortável.  

O roteiro da entrevista foi elaborado com perguntas que contemplassem os 

objetivos da pesquisa, porém que permitissem a livre expressão dos entrevistados, 

mediante associação livre de ideias. Segundo Manzini (2011), este tipo de entrevista 

pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 

Assim, como sugere Terto Jr. (2000, p. 05), se “as narrativas ajudam-nos a 

reconhecer que somos indivíduos únicos”, elas, ao mesmo tempo, e por terem sua 

condição de existência na confluência entre indivíduo(s)-cultura(s) (BRUNER, 1990), 

podem ser tomadas como narrativas coletivas.  

Esta escolha baseou-se na possibilidade de este instrumento favorecer uma 

interação verbal, bem como ampliar as informações obtidas sobre a questão 

pesquisada, possibilitando o surgimento de dados imprevistos e relevantes. Tal 

metodologia “favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e compreensão” (TRIVIÑOS, 1987, p. 152 apud MANZINI, 2011). 

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Vale ressaltar que, como 

me inseri no projeto a partir de 2012, não tive a oportunidade de participar do 

processo de realização das entrevistas. Analiso, por um lado, como negativo o fato 

de não ter realizado as entrevistas, porque me sinto um pouco distante dos 

interlocutores, por não ter presenciado suas expressões e emoções no momento da 

sua fala. Por outro lado, acredito que esse distanciamento me possibilitará maior 

estranhamento na análise dos dados, não antecipando minhas impressões frente 

aos resultados. 

Por este trabalho ser parte de um projeto maior, que conta com a 

colaboração de outras pessoas, justifico a minha escolha pela escrita na primeira 

pessoa do plural, não isentando, em alguns momentos, a importância de eu me 

implicar em algumas análises. 

Nas narrativas, buscamos compreender os sentidos atribuídos às 

experiências de desejar e/ou ter práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo. É 

importante ressaltar que nem todos os jovens entrevistados tiveram algum tipo de 

                                                             
3
 Apenas um dos colaboradores pediu para que um amigo estivesse presente no momento da entrevista. 
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relacionamento com outro homem, mas todos eles tiveram a experiência de desejar 

sexualmente alguém do mesmo sexo. No que se refere às práticas sexuais, alguns 

relataram que foram vivenciadas tanto com pessoas do mesmo sexo quanto do sexo 

oposto. 

Do mesmo modo, tivemos condições de escutar os entrevistados sobre seus 

percursos nos circuitos de sociabilidade homossexual; sobre como neles se 

inseriram/inserem no que diz respeito à busca de excitação erótica e/ou de 

sociabilidade; sobre como foram aprendendo a interagir nos diferentes espaços; 

sobre suas inserções grupais e a importância destes em suas trajetórias de vida. 

Mediante relatos variados, também tivemos chances de perceber como a 

estigmatização às homossexualidades tem afetado homens com práticas 

homossexuais e quais recursos eles possuem para lidar com ela. 

Destacamos que não nos interessou construir uma amostra representativa 

que nos permitisse explicar como a homofobia impacta a vida de pessoas 

homossexuais, mas sim constituir um corpus qualificado de dados que possibilitem 

discutir, compreender e refletir sobre o processo de “se humanizar” enquanto se é 

objeto de forças desumanizantes, e descrever (densamente) os processos de 

subjetivação de pessoas particulares, na articulação que fazem no ato de formar 

eventos carregados de sentido, a partir de acontecimentos sobre si próprias (RIOS, 

2010). 

Vale ressaltar que estamos conceituando homofobia (enquanto categoria de 

entrada) como estigma que se configura a partir da valoração social dos desejos 

(homos)sexuais, em suas manifestações em termos de práticas eróticas (no que se 

refere às cartografias corporais – fontes privilegiadas de prazer corporal significadas 

enquanto atividades/passividades) e demonstrações em termos de performances de 

gênero. Consideraremos para fins de operacionalizar a análise de dados: 

a) o modo como os sujeitos descrevem a atuação do estigma/preconceito 

contra as homossexualidades nas diferentes arenas sociais por onde 

transitaram/transitam ao longo da vida; 

b) se e como o estigma se traduziu/traduz em sofrimento;  

c) o modo como lidaram/lidam com ele. 

Para fazer falar os dados, nos utilizamos da análise do discurso. É importante 

ressaltar, como nos lembra Nogueira (2008), que a análise do discurso é, 

simultaneamente, teoria e método(s). Assim, esta análise implica uma perspectiva 
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sobre a natureza da linguagem e da sua relação com questões centrais das ciências 

sociais. 

Isso nos permite trabalhar com o conceito de discurso utilizado por Foucault 

que, de acordo com Nogueira (2008), usa este conceito para se referir ao 

desenvolvimento mais amplo e histórico das práticas linguísticas, e também para 

sugerir diferentes formas de estruturar as áreas do conhecimento e práticas sociais. 

Ainda de acordo com Nogueira (2008), a análise do discurso nos oferece 

possibilidades de estudar os significados, ou seja, nos permite investigar “o que está 

implícito e explícito nos diálogos que constituem a ação social, os padrões de 

significação e representação que constituem a cultura” (p. 236). Nesse sentido, esta 

análise vai nos possibilitar diversas abordagens e teorizações sobre os dados.   

À análise do discurso pertence a análise de todos os componentes da 

linguagem, não apenas a linguagem escrita, mas a qualquer padrão de significado, 

seja ele visual ou espacial, e portanto pode referir-se a textos visuais, tais como a 

televisão, o cinema, etc. (NOGUEIRA, 2008). Desta forma, a análise do discurso 

abrange dois tipos de abordagens: as análises linguísticas, “que estudam e 

comparam as estruturas formais da linguagem” e as análises de conteúdo “que 

estudam e comparam o sentido do discurso para revelar os sistemas de 

representação veiculados por esses discursos” (BLANCHET & GOTMAN, 1992, p 

02). 

Para fins deste trabalho, adotaremos a abordagem de análise do conteúdo, 

metodologia qualitativa que permite desvendar mecanismos de dominação que se 

revelam na linguagem. O objetivo da análise de conteúdo se apresenta de duas 

maneiras (BLANCHET & GOTMAN, 1992): estabilizar o modo de extração do 

sentido e produzir os resultados correspondentes ao objetivo da pesquisa. 

 Distinguem-se vários tipos de análise de conteúdo, segundo o princípio de 

recorte utilizado. A que será utilizada nesta pesquisa é a análise de entrevista por 

entrevista, em que a unidade de recorte é o fragmento de discurso portando uma 

significação (BLANCHET & GOTMAN, 1992). Sendo assim, a forma de recorte pode 

ser variável de uma entrevista a outra. 

 De acordo com Blanchet & Gotman (1992), justifica-se a utilização da análise 

por entrevista quando se pretende estudar processos, modos de organização 

individuais, na medida em que são reveladores, entre outros aspectos, de uma teoria 

do modo de produção da existência (história de vida). Dessa forma, a análise por 
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entrevista permite revelar o modo de construção singular dos processos, quer ele 

seja clínico, cognitivo ou biográfico. 

Assim, buscamos reconstruir os caminhos dos sujeitos no mundo, e de que 

modo eles vão articulando as diferentes significações disponíveis, incorporando-as 

em seus repertórios discursivos e práticos. Ademais, como nos lembram Simon e 

Gagnon (1999), se nem sempre é possível prever como uma pessoa se comportará 

frente a um dado interlocutor e uma dada conjuntura ou situação, é possível levantar 

hipóteses compreensivas sobre as motivações e configurações sociais que a fizeram 

se comportar de um modo e não de outro. 

Também não podemos nos esquecer de que, ainda que no interior de uma 

determinada comunidade sexual, os repertórios se distribuem de forma irregular 

entre as diferentes categorias sociais (cf. SIMON e GANGON, 1999), além de 

possuírem diferenciais de valor, com consequências para as políticas interpessoais 

– residindo aí a importância de se enfocar as questões de idade e sexo-gênero. 

É nesse sentido que precisamos incidir o nosso olhar essencialmente para a 

natureza coletiva do discurso e atribuir um pouco mais de importância ao modo 

como o discurso lida com os recursos sociais e culturais que são utilizados nas 

atividades humanas, buscando compreender em nosso contexto social quais são os 

discursos disponíveis, como se desdobram e para que é que eles servem 

(NOGUEIRA, 2008). 

Portanto, para uma boa análise dos dados não podemos deixar de levar em 

consideração que os discursos dominantes privilegiam as versões sobre a realidade 

que legitimam as relações de poder existentes e as estruturas sociais (NOGUEIRA, 

2008). É nesse sentido que a autora afirma que a maioria dos estudiosos da análise 

do discurso se interessa essencialmente pela maneira como o poder, a dominação e 

a desigualdade social são estabelecidos, reproduzidos e combatidos a partir do 

discurso. O que, por sua vez, não difere completamente do nosso interesse com 

este trabalho. 
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1.2 Sobre os capítulos 

 

Esta dissertação está organizada de modo que no primeiro capítulo 

apresento o marco teórico utilizado no trabalho; discuto sobre a sexualidade humana 

enquanto uma construção social e histórica; sobre o estigma como processo social 

ligado às estruturas de poder, e que também é contextual e histórico; sobre como as 

identidades são construídas por meio de discursos e práticas compartilhadas 

socialmente; sobre os processos de subjetivação, considerando que esta é 

produzida na interação social; e, por último, sobre narrativas como um dos principais 

recursos de construção do eu. 

No segundo capítulo buscaremos compreender como os jovens com práticas 

homossexuais perceberam-se desejando sexualmente pessoas do mesmo sexo e 

como iniciaram suas práticas sexuais. Nesse processo de descoberta, também nos 

interessou compreender qual a contribuição da rede de amigos na positivação das 

homossexualidades, no compartilhamento de experiências e no processo de 

identificação. 

Também achamos essencial compreender o papel da família nesse 

processo. Por esse motivo, no terceiro capítulo, discutimos sobre como o estigma 

sobre as homossexualidades circula no seio das famílias, como ele afeta a 

subjetivação dos sujeitos e como interfere no processo de revelar ou não sua 

orientação sexual, tendo em vista que os jovens consideraram que um dos principais 

receios da revelação foi o medo da reação das famílias.  

Entendendo que a religião tem um importante papel na regulação da 

sexualidade e que seu discurso, de certa forma, contribui para a propagação da 

estigmatização às homossexualidades, consideramos fundamental discorrer sobre a 

influência das religiões no exercício da sexualidade dos jovens, o que será realizado 

no quarto capítulo. 

No quinto capítulo, buscamos analisar a importância da identidade sexual 

para o exercício da sexualidade dos jovens. A partir da perspectiva teórica que 

assumimos, que critica a ideia de uma identidade integral, originária e unificada, 

percebemos como a questão da superação da estigmatização hegemônica não está 

relacionada ao fato de se ter ou não uma identidade sexual, pois a identidade 



22 
 

homossexual é uma construção biomédica, inscrita no biopoder4, criada para regular 

a sexualidade. 

Por fim, nas considerações finais, estabeleço uma revisão do presente 

estudo, pontuando os principais achados sobre o processo de descoberta, a 

influência da família e da religião e o processo de assumir-se. Também aponto os 

aspectos mais relevantes na análise que fiz sobre como o estigma afeta a vida de 

jovens com práticas homossexuais e se eles possuem recursos para dele se 

protegerem. 

 

                                                             
4
 Biopoder refere-se à prática do Estado em regular os sujeitos pertencentes a Ele por meio de diversas técnicas 

para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações (Foucault, 2011). 
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2 SOBRE SEXUALIDADE, IDENTIDADE, SUBJETIVIDADE, ESTIGMA E 

NARRATIVAS: APORTES TEÓRICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos os balizamentos teóricos que orientaram a 

pesquisa, que tem como um dos resultados esta dissertação. Ao longo do capítulo, 

questionamos o modelo biomédico da sexualidade, pautado na linearidade entre 

desejo sexual, comportamento sexual e identidade sexual, entendendo que os 

espectros de incoerência e descontinuidade são produzidos pelas próprias leis que 

buscam estabelecer essa linearidade. 

Partindo da concepção de que a sexualidade é constituída a partir de 

construções sociais e históricas, buscamos também demonstrar o quanto o estigma, 

processo social culturalmente construído, exerce influência nos modos de 

subjetivação dos sujeitos e, consequentemente, no exercício de suas sexualidades e 

na assunção ou não de uma posição identitária.  

O caminho teórico traçado neste capítulo nos servirá como um suporte para 

embasar nossa discussão a partir dos relatos dos nossos interlocutores e 

compreender a construção subjetiva de homens com práticas homossexuais na 

interface com os sentidos negativos atribuídos à homossexualidade nas redes de 

convívio. 

 

2.1 Sexualidade 

 

Uma das premissas do modelo biomédico acerca da sexualidade é o 

estabelecimento de uma relação linear entre desejo sexual, comportamento sexual e 

identidade sexual. Contudo, esta relação tem sido bastante questionada 

(MADUREIRA & BRANCO, 2007). De acordo com Gagnon (2006 apud RIOS, 2013), 

a biologia é muito fraca para orientar os desejos, os objetos e as práticas sexuais, os 

quais são situados culturalmente, pois esta não leva em consideração os aspectos 

sociais e históricos que constituem a sexualidade. 

Partindo dessa concepção, entendemos que a relação natureza e cultura 

precisa ser pensada de forma não reducionista (RIOS, 2004). A constituição do 

próprio aparato biofisiológico humano vem se dando em correlação direta com a 

ação dos seres humanos sobre o mundo. Seres humanos e culturas parecem ter se 

constituído concomitantemente e reciprocamente (RIOS, 2004). Do mesmo modo 
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que as outras dimensões da humanidade, a sexualidade é constituída pelas 

interações estabelecidas nos diversos contextos de desenvolvimento, como família, 

escola etc. 

De acordo com Adelman (2000), a sexualidade dá-se no âmbito de 

construções sociais e históricas, que implicam sempre determinados tipos de 

encontro com o poder. Não obstante, a sexualidade tornou-se um foco de produção 

de discursos pretensamente verdadeiros sobre o sujeito (MADUREIRA & BRANCO, 

2007 e FOUCAULT, 2011). Esses discursos, por sua vez, se utilizam dos sistemas 

de gênero e sexualidade (PARKER, 1991) para articular muito claramente um 

repertório de práticas sexuais, algumas definidas como aceitáveis, outras como 

proibidas. 

Butler (2003) identifica uma linearidade entre sexo, desejos, práticas e 

identidades sexuais na matriz de inteligibilidade sexual do mundo moderno 

ocidental. Para essa autora, gêneros “inteligíveis” são aqueles que, em certo 

sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, 

gênero, práticas sexuais e desejo. Em contrapartida, os espectros de incoerência e 

descontinuidade são constantemente proibidos e produzidos pelas próprias leis que 

buscam estabelecer ligação entre o sexo biológico, o gênero culturalmente 

constituído e a expressão de ambos na manifestação do desejo sexual por meio da 

prática sexual (BUTLER, 2003, p. 38). 

Compreendemos que, à medida que se estabelecem limites e regras para as 

práticas sexuais, estabelece-se, paralelamente, o que não “pode” existir, pois a 

própria ideia de proibição implica a possibilidade de transgressão. Não obstante, o 

assim chamado excêntrico é necessário para a definição de natural, o anormal é 

necessário para a definição de normalidade (PARKER & AGGLETON, 1999). 

Portanto, o(a)s que transgride(m) esses limites ou foge(m) a essa ordem se torna(m) 

marginalizado(a)s, no sentido de que está(ão) do outro lado da margem, do limite 

estabelecido. Como sugere Butler (2003), a heteronormatividade constitui e exige a 

existência de seres abjetos5, concebidos enquanto fora da inteligibilidade cultural (cf. 

MISKOLCI, 2007). 

Nesse aspecto, Parker (1991) acrescenta que:  

                                                             
5
 O abjeto designa aqui precisamente aquelas zonas ‘inóspitas’ e ‘inabitáveis’ da vida social, que são, não 

obstante, densamente povoadas por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas cujo habitar sob o signo 
do ‘inabitável’ é necessário para que o domínio do sujeito seja circunscrito (BUTLER, 2000, p 155). 
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Centralizado na transgressão das regras e regulamentos que 
proíbem determinadas práticas sexuais, esse sistema de referência 
(erótico) acarreta uma interpretação da natureza da vida sexual 
diferente da fornecida pela ideologia do gênero e pelo discurso da 
sexualidade. A própria interpretação nasce claramente, é lógico, das 
proibições que definem esses outros sistemas (gênero e 
sexualidade). Ainda no contexto desses sistemas, as práticas que 
rompem os limites do bom gosto permanecem uma afronta aos 
sentimentos de vergonha, um repertório de pecado, um inegável 
sinal de anormalidade. No sistema de referência erótico, no entanto, 
seu significado é radicalmente diferente. É fundamentalmente 
positivo, em vez de negativo. De fato, nesse modelo de universo 
sexual, tudo é possível, a própria proibição é proibida e mesmo os 
desejos e práticas mais tabus são considerados especialmente 
excitantes (p. 160). 

No sistema de referência erótico reinterpreta-se o significado da vida sexual, 

pois a ideologia do erótico surge para subverter a ordem pública versus privada. Os 

desejos e práticas que fornecem o foco das interpretações tanto de gênero como da 

sexualidade não são menos centrais nesse sistema, mas se modificam os 

significados a eles atribuídos (PARKER, 1991). 

No que se refere à homossexualidade, Rios (2010) sugere que, nos estudos 

realizados em sociedades complexas como a brasileira, as hierarquias de gênero 

(SCOTT, 1990 e RUBIN, 1993) têm surgido como especialmente eloquentes para 

dizer e constituir a verdade da pessoa, concorrendo com e dando significados 

próprios aos discursos científicos da sexualidade. “Ativo/passivo e 

masculino/feminino organizam, na cultura brasileira mais ampla, a inteligibilidade das 

sexualidades, muitas vezes apreendendo como heterossexual, ou ‘homem mesmo’, 

aqueles homens que fazem sexo com homens, mas que são ou se dizem 

ativos/masculinos” (RIOS et al., 2010). 

O autor sugere ainda que apreensões das homossexualidades podem ser 

pensadas como eventos de uma estrutura de conjuntura mais abrangente, que vai 

caracterizar o sistema de sexo-gênero das sociedades ocidentais, calcado numa 

heterossexualidade compulsória6.  

Este sistema, paradoxalmente, pede pela presença concreta, ainda 
que controlada, daquilo mesmo que se diz querer aniquilar. Assim, 
Lancaster (1990) aponta para o lugar do homem efeminado na 
estrutura que sustenta o machismo sul-americano, onde o “cochon” 
cumpre a função de situar o que deve estar à margem, quando se 
trata de organizar a masculinidade dos homens (RIOS, 2010).  

                                                             
6 A heterossexualidade compulsória é entendida como uma coerção social para que todos os sujeitos sigam 
parâmetros heterossexuais, apresentado como única forma considerada normal de vivência da sexualidade. O 
fato de apenas a heterossexualidade ser naturalizada a torna compulsória (RICH, 2010). 
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De acordo com Rios (2013), o sistema de gênero articula cenas sociais e/ou 

sexuais que tornam os homens femininos mais suscetíveis à estigmatização, pois, 

embora a feminilidade seja elemento para organizar a inteligibilidade das 

homossexualidades, sobretudo das parcerias sexuais, em todos os momentos que 

elementos corporais de feminilidade são agenciados pelos homens, eles parecem se 

tornar fatores de desprestígio. 

Apesar de os homens que agenciam atributos femininos estarem mais 

suscetíveis a estigmatização, sabemos que ela atinge todos os sujeitos 

desvalorizados socialmente. Portanto, é importante compreendermos como a 

estigmatização tem afetado os processos de subjetivação destes sujeitos. 

 

2.2 Estigma 

 

É muito comum atualmente não se distinguir a estigmatização grupal do 

preconceito individual e não relacioná-los entre si. A estigmatização de um grupo 

sobre outro ocorre não pelas qualidades individuais como pessoas, mas por eles 

pertencerem a um grupo coletivamente considerado diferente e inferior ao próprio 

grupo (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

O estigma é um atributo profundamente depreciativo que está relacionado 

ao descrédito, defeito, fraqueza ou desvantagem. Segundo Parker e Aggleton 

(1999), como conceito formal, a estigmatização capta mais uma relação de 

desvalorização do que um atributo fixo. Quando esse atributo é utilizado para 

estigmatizar alguém, ele pode estar servindo para confirmar a normalidade de 

outrem (GOFFMAN, 1980).  

As análises sociológicas mais recentes de discriminação “se concentram em 

padrões de dominação e opressão, vistas como expressões de busca de poder e 

privilégio” (PARKER & AGGLETON, 2001). Portanto, é necessário revermos nossos 

entendimentos sobre estigmatização e discriminação para conceituá-los como 

processos sociais ligados às estruturas e funcionamentos do poder e não tanto 

como coisas ou disposições psicológicas da parte dos indivíduos. Esses processos 

só podem ser entendidos em relação a noções mais amplas de poder e dominação 

(PARKER & AGGLETON, 2001). 

Um grupo só consegue estigmatizar outro com eficácia quando está bem 

instalado em posição de poder da qual o grupo estigmatizado é excluído (ELIAS; 
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SCOTSON, 2000). Por isso, o estigma desempenha um papel central na produção e 

reprodução das relações de poder e de controle em todos os sistemas sociais, 

fazendo com que alguns grupos sejam desvalorizados e que outros se sintam, de 

alguma forma, superiores (PARKER & AGGLETON, 2001). Os indivíduos 

“superiores” podem fazer com que os próprios indivíduos “inferiores” se sintam, eles 

mesmos, carentes de virtudes – julgando-se humanamente inferiores. 

A desigualdade do equilíbrio de poder é percebida também na 

impossibilidade de os grupos outsiders 7  retaliarem com termos estigmatizantes 

equivalentes para se referirem aos estabelecidos, pois estes termos não têm o poder 

de feri-los. É importante ressaltar que o poder de ferir utilizando tais termos depende 

da consciência que tenha o usuário e o destinatário de que a humilhação almejada 

por seu emprego tem o aval de um poderoso grupo de estabelecidos. Quando os 

outsiders começam a ser insultuosos, é sinal de que a relação de forças está 

mudando (ELIAS; SCOTSON, 2000). 

Quando o diferencial de poder é muito grande, os outsiders avaliam-se pela 

bitola de seus opressores, que costumam considerá-los como indignos de confiança, 

indisciplinados e desordeiros. O estigma social imposto pelo grupo mais poderoso 

ao menos poderoso é tão intenso que costuma penetrar na autoimagem deste último 

e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo (ELIAS; SCOTSON, 2000).  

Considerando que entendemos o estigma enquanto processos sociais 

ligados às estruturas e funcionamentos do poder, não podemos deixar de analisar 

sob o ponto de vista que ele também é contextual, histórico, empregado 

estrategicamente, produz e reproduz relações e desigualdades sociais. Nesse 

sentido, a estigmatização é culturalmente construída (ou seja, a produção da 

diferença valorizada negativamente) como central para o trabalho do poder – e, 

portanto, para o estabelecimento e manutenção da ordem social, sendo esta 

legitimada pelas estruturas da verdade (PARKER & AGGLETON, 2001). 

Pessoas estigmatizadas e discriminadas aceitam e, até certo ponto, 

internalizam o estigma a que estão sujeitas porque são submetidas a um aparato 

simbólico opressivo. A violência simbólica descreve o processo pelo qual os 

sistemas simbólicos promovem os interesses dos grupos dominantes, bem como 

                                                             
7
 Outsiders, em sua tradução fiel significa estranho, mas Elias e Scotson (2000) utilizam o termo para se referir a 

determinados grupos desvalorizados, considerados pelos dominantes como inferiores e que por sua condição 
são estigmatizados. Estabelecidos, por sua vez, são considerados grupos que afirmam ter algum grau de 
superioridade sobre os outsiders. 
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distinções e hierarquias entre eles, ao mesmo tempo em que legitima essa escala ao 

convencer os dominados da aceitação das hierarquias (PARKER & AGGLETON, 

2001).  

É importante destacar que esse sistema opressivo favorece o estigma e a 

discriminação operar não somente em relação à diferença, mas também em relação 

às desigualdades sociais e estruturais. Nesse sentido, ressaltamos que a 

estigmatização tem desempenhado um papel fundamental na transformação da 

diferença em desigualdade (PARKER & AGGLETON, 2001). 

Essa desigualdade irá, de alguma forma, exercer influência no modo de 

subjetivação dos sujeitos. Sabendo que sua vivência subjetiva pode refletir em sua 

autoimagem e/ou construção identitária, buscamos compreender como a experiência 

de opressão e estigmatização, e também sua resistência a ela, tem influenciado na 

construção da identidade. 

 

2.3 Identidade 

 

As transformações nas sociedades modernas têm fragmentado as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade que, 

no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 

Diante dessas transformações, a sexualidade, ou o que entendíamos ser ela, 

também é vista de forma fragmentada. Portanto, atualmente, a identidade sexual 

não pode ser simplesmente objetivada em um comportamento sexual específico. 

Nesse sentido, não podemos pensar em trabalhar com as questões das identidades 

sexuais sem considerar os contextos nos quais elas estão inseridas.  

É a partir dos conceitos de Hall (2011) que, neste trabalho, procuro discutir 

as concepções de identidade e também de identificação. Ele ressalta a distinção 

desses dois processos: utiliza o conceito de identificação para enfatizar processos 

de subjetivação e o de identidade para enfatizar práticas discursivas (p. 105). 

Também dialogo com outros autores (BRAH, 2006; SCOTT, 1999a e 1999b) para 

subsidiar esta discussão.  

Estamos vivenciando, em várias áreas disciplinares, uma completa 

desconstrução das perspectivas identitárias, partindo da crítica em relação à ideia de 

uma identidade integral, originária e unificada. De acordo com Hall (2011), a noção 
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de identidade não serve mais em sua forma original. É necessário pensarmos nela, 

agora, de forma destotalizada e desconstruída. 

Seguindo esse raciocínio, Hall (2011) problematiza o conceito de identidade 

fazendo uma crítica desconstrutiva ao conceito original, afirmando que: 

A identidade é um destes conceitos que operam “sob rasura”, no 
intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode 
ser pensada da forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave 
não podem ser sequer pensadas (HALL, 2011 p. 104). 

Nessa perspectiva, desconstruímos o conceito de identidade, porém não 

conseguiremos dar conta de certas questões se não trabalharmos tal conceito, 

mesmo que seja num paradigma diferente do qual ele foi originalmente gerado. 

Para pensar na identidade de forma destotalizada e desconstruída, 

precisamos, primeiramente, entender que as identidades não são nunca unificadas. 

Não podem mais ser consideradas constantemente estáveis e rígidas. Pelo 

contrário, elas são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e 

fraturadas. Também devemos considerar que elas não são singulares, mas 

multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se 

cruzar ou ser antagônicas (HALL, 2011).  

De acordo com Nogueira (2008), o argumento de que os significados 

associados à linguagem nunca são fixos, mas abertos a questionamento, 

contestáveis, e temporários, foi fundamental para a compreensão da pessoa, de 

identidade e das possibilidades de mudança social e pessoal. 

Levando em consideração que as sociedades estão continuamente em 

transformação, e consequentemente os discursos compartilhados pelos sujeitos que 

as compõem, é que consideramos que as identidades também estão 

constantemente em processo de mudança e transformação. 

Essa concepção é compartilhada por pós-estruturalistas que afirmam que é 

na linguagem que as identidades são construídas, mantidas e transformadas. Por 

esse motivo enfatizam a força construtiva da linguagem na interação social e no 

processo de mudança social e/ou pessoal. Foi por meio da insistência na linguagem 

como fonte para o significado da experiência que eles deslocaram o centro de 

atenção, da pessoa individual para a esfera social (NOGUEIRA, 2008). 
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Tendo em vista que o sujeito se produz na linguagem e que a identidade se 

constitui também por meio de práticas discursivas, é que se concebe a identidade 

como constitutiva do sujeito. 

O termo identidade deve ser utilizado para significar o ponto de sutura entre, 

por um lado, os discursos e as práticas que tentam nos convocar para que 

assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de discursos particulares e, por 

outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos constroem como 

sujeitos sobre os quais se pode falar. As identidades são, pois, pontos de apego 

temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós 

(HALL, 2011, p. 111). 

Como as identidades são posições que o sujeito é obrigado a assumir 

(HALL, 2011), muitas vezes eles apresentam comportamentos que parecem 

incoerentes. Que em algumas situações afirmam e em outras parecem negar as 

posições assumidas ao longo da vida. E quando falo ao longo da vida não estou 

afirmando que esses comportamentos se apresentam de forma linear e contínua. 

Cronologicamente falando, eles se permeiam.  

A ideia de posições identitárias permite apreender esse movimento, em que 

o sujeito assume uma posição em determinada circunstância e, em outra, essa 

posição não lhe é mais apropriada. O sujeito não está preso, fixado em nenhuma 

dessas posições identitárias, ele pode circular por elas. Assim, devemos considerar 

a possibilidade de um sujeito assumir diferentes e contraditórias posições 

identitárias. 

Em conformidade com o discurso de Hall (2011), Brah (2006) entende a 

subjetividade como o lugar do processo de dar sentido às nossas relações com o 

mundo, e essa subjetividade é a modalidade em que a natureza precária e 

contraditória do sujeito-em-processo ganha significado ou é experimentada como 

identidade. Logo, as identidades são marcadas pela multiplicidade de posições de 

sujeito que constituem o sujeito (BRAH, 2006, p. 371). 

 De forma mais elaborada, Brah (2006) afirma que: 

A identidade pode ser entendida como o próprio processo pelo qual a 
multiplicidade, a contradição e instabilidade da subjetividade é 
significada como tendo coerência, continuidade e estabilidade; como 
tendo um núcleo – um núcleo em constante mudança, mas de 
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qualquer forma um núcleo – que a qualquer momento é enunciado 
como o “eu” (BRAH, 2006, p. 371). 

É com base nessa concepção de identidade que pensaremos o objeto desta 

pesquisa. Pensar o momento em que o eu significa e dá sentido a essa sexualidade, 

que se identifica com os discursos e práticas homossexuais de maneira “estável”8. 

Como a identidade é constituída por meio desses discursos e práticas, não podemos 

deixar de analisar a influência dos discursos coletivos, porém sem abrir mão de 

pensar nas experiências individuais vividas por esse sujeito como constitutivas 

dessa identidade. 

Partindo dessa perspectiva, e pensando no momento histórico-político que 

nossa sociedade atravessa, é que nos propomos a analisar a influência de discursos 

compartilhados atualmente sobre homossexualidade. Nesse contexto é importante 

refletir sobre o impacto da epidemia de AIDS, do Movimento gay, e das novas 

legalidades (adoção, pensão, autorização do casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo, etc.) na ressignificação sociocultural das homossexualidades.  

Seguindo esse direcionamento, Hall (2011) afirma que: 

É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não 
fora do discurso que nós precisamos compreendê-las como 
produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no 
interior de formações e práticas discursivas específicas, por 
estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no 
interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, 
mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 
signo de uma unidade idêntica, naturalmente constituída... (HALL, 
2011, p. 109). 

Ainda nessa linha, o autor afirma que a identificação, uma vez assegurada, 

não anulará a diferença. Desse modo, a identificação não implica a afirmação de 

uma uniformidade, mas sim o compartilhamento da diversidade em determinado 

campo de poder e desejo (PARKER, 2002). Partindo de tal concepção, o que 

favorece as identificações são muito mais as afinidades, as conexões, os 

enredamentos partilhado pelos sujeitos.  

A abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como um 

processo nunca completado – como algo sempre em processo. Ela não é nunca 

completamente determinada – no sentido de que se pode sempre “ganhá-la” ou 

“perdê-la”; no sentido de que ela pode ser sempre sustentada ou abandonada. 
                                                             
8 Estabilidade no sentido proposto por Avtar Brah (2006) do momento em que a 
subjetividade é significada como tendo coerência e estabilidade. 
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Embora tenha suas condições determinadas de existência, o que inclui os recursos 

materiais e simbólicos exigidos para sustentá-la, a identificação é, ao fim e ao cabo, 

condicional; ela está alojada na contingência. Uma vez assegurada, ela não anulará 

a diferença (HALL, 2011, p. 106). 

Como ressaltado anteriormente, precisamos estar atentos à maneira como 

as necessidades são construídas e representadas em vários discursos. É necessário 

problematizar essas questões e pensar na implicação dessas práticas no 

comportamento de grupos. E também em como isso reflete nos comportamentos 

individuais, pois ambos estão estreitamente entrelaçados. As identidades pessoais 

sempre se articulam com a experiência coletiva de um grupo, porém a 

especificidade da experiência de vida de uma pessoa produz trajetórias que não 

simplesmente espelham a experiência do grupo (BRAH, 2006). 

A experiência é o lugar da formação do sujeito e ela não reflete de maneira 

transparente uma realidade pré-determinada, mas uma construção cultural. 

Portanto, como uma pessoa percebe ou concebe um evento varia segundo como ela 

é culturalmente construída (BRAH, 2006, p. 361). 

Essa afirmação reitera a importância de pensar que os sujeitos são 

constituídos discursivamente, influenciados pelo seu contexto, mas ressalvados de 

suas singularidades. O mesmo contexto pode produzir várias “histórias” coletivas 

diferentes, diferenciando e ligando biografias mediante especificidades contingentes. 

Por sua vez, a articulação das práticas culturais dos sujeitos assim constituídos 

marca histórias coletivas contingentes com novos significados variáveis (BRAH, 

2006, p. 362). 

 

2.4 Subjetividade e narrativas 

  

Para tentar entender a importância do discurso na formação da identidade, 

utilizarei os conceitos de linguagem, discurso e outros trabalhados por Joan Scott 

(1999). Para a referida autora, um discurso não é uma linguagem nem um texto, 

mas uma estrutura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, 

termos, categorias e crenças. Logo, o discurso se encontra ou se expressa tanto nas 

organizações e instituições como em palavras (SCOTT, 1999a p. 205). Já a 

linguagem é entendida como um sistema que constitui sentido, em torno do qual se 
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constrói o significado e se organizam práticas culturais, e pelo qual as pessoas 

representam e compreendem seu mundo (SCOTT, 1999a).  

A linguagem nos fornece elementos para entender como são concebidas as 

relações sociais, como estão organizadas as instituições, como se vivem as relações 

de produção e como se estabelece a identidade coletiva (SCOTT, 1999a). 

Esses aspectos sociais estão presentes na forma como as pessoas 

organizam suas subjetividades, seus comportamentos. E é por meio da linguagem 

que conseguimos encontrar esses elementos. Por isso, a importância de 

problematizar alguns discursos, pois eles influenciam no processo de transformação 

da linguagem e dizem muito da maneira como organizamos nosso mundo, nossa 

subjetividade. 

A subjetivação é produzida por meio da interação social, em que os sujeitos, 

na interlocução em diversos contextos grupais e comunitários, se apropriam dos 

sentidos compartilhados e dão sentidos a si mesmo e ao mundo. Por ser produzida 

por meio dessa interação social é que consideramos a subjetivação como um 

processo sempre inacabado, em permanente construção (HALL, 2011). Nos termos 

dessa pesquisa, teremos acesso aos modos de subjetivação dos sujeitos no 

processo de construírem a si mesmos ao se narrar para o mundo e para nós, na 

situação de interpelação em que o entrevistador remete o sujeito ao campo do não 

canônico, ao interrogar pela vida daquele (RIOS, 2010). 

Segundo Bruner (1990), a narrativa é um dos principais recursos de 

construção do eu, pois é por meio dela, ao escutar, contar e ser contada para seus 

contemporâneos culturais, que as crianças ingressam no significado. O autor afirma 

ainda que as narrativas se constituem no momento em que algo desafia o canônico 

e a pessoa precisa refletir, ressignificar e restituir uma ordem significativa. 

É por meio das narrativas que se tem acesso à ligação entre o universo 

cultural e as idiossincrasias do sujeito, pois é falando de si mesmo9 que o sujeito 

constrói um arranjo para se apresentar para o mundo e para si mesmo, composta, a 

um só tempo, da herança cultural e da singularidade pessoal (BRUNER, 1990). 

Nessa perspectiva, o autor sublinha: 

(...) a ação humana não se pode explicar completa ou 
adequadamente de dentro para fora – por referência apenas a 

                                                             
9
 O si mesmo é uma narração. Ele não é, pois, uma coisa estática ou uma substância, mas uma configuração de 

eventos pessoais numa unidade histórica que inclui não só o que fomos, mas também antecipação do que 
seremos (BRUNER, 1990 p. 116). 
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disposições intrapsíquicas, a traços, a capacidades de 
aprendizagem, a motivos, ou seja, ao que for. Para a sua explicação, 
a ação exige estar situada, ser concebida como em continuidade 
com um mundo cultural. As realidades que as pessoas construíam 
eram realidades sociais, negociadas com outras, distribuídas entre 
elas (BRUNER, 1990: 108).   

Partindo dessa concepção, o autor nos sugere que é importante “centrar nos 

significados em cujos termos o si mesmo é definido tanto pelo sujeito como pela 

cultura em que ele participa” e, também, “dar atenção às práticas nas quais ‘os 

significados do eu’ se obtêm e usam” (BRUNER, 190 p. 116).  

Por isso é importante localizar o si mesmo, não na solidez da consciência 

provada imediata, mas também numa situação histórico-cultural, como aconteceu 

por muitos anos. Por muitas vezes, foi atribuído ao si mesmo um “essencialismo”, 

como se o si mesmo fosse uma substância ou uma essência pré-existente ao nosso 

esforço para descrevê-lo, como se tudo o que houvesse a fazer fosse inspecioná-lo 

de forma a descobrir a sua natureza (BRUNER, 1990). 

O si mesmo pode ser entendido como um produto das situações em que 

opera, pois se observou que o autoconceito das pessoas se transformava numa 

situação clara aos tipos de pessoas com que conviviam, e mudavam ainda mais em 

respostas às observações positivas ou negativas que as outras pessoas lhes faziam 

(BRUNER, 1990). 

Nesse sentido, essa concepção reflete o quanto o si mesmo é influenciado 

pelo contexto no qual o sujeito está inserido, que ele ocorre na interação social e o 

quanto ele é marcado pelo prisma pessoal do sujeito e por sua experiência no 

mundo social. 

Munidos do referencial teórico acima apresentado, buscamos interpretar as 

narrativas biográficas dos nossos interlocutores, na expectativa de desvelar as 

marcas dos processos de estigmatização e identitários nas suas construções 

subjetivas no processo de narrarem si mesmos como desejando outros homens. 
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3 DESCOBERTAS 

 

Existe uma ideia compartilhada pelo senso comum de que a 

homossexualidade pode ser percebida desde a infância, de que já se nasce assim. 

Entre os sujeitos de nossa pesquisa, verificamos que esse discurso não é 

compartilhado por todos e nem de uma maneira tão precisa. Claro que alguns irão 

trazer alguns acontecimentos da infância que lhe indicarão algum indício de sua 

orientação, mas que só pôde ser percebida ao se olhar para trás e não no momento 

dos acontecimentos, pois, nesse período, ainda não possuíam ferramentas 

suficientes para entender em que se constitui a sexualidade.  

Reconhecemos que existe um longo processo até o sujeito identificar-se 

enquanto homossexual. Na construção de sua história de vida, extraímos alguns 

acontecimentos considerados por eles como fundamentais para o processo de dar 

sentido aos desejos que sentem. 

 

3.1 Infância: primeiras experiências 

 

Essa ideia de que a homossexualidade é percebida desde a infância 

apareceu no discurso de alguns sujeitos. Mas, observamos certa diferença no 

posicionamento deles no que diz respeito ao momento em que perceberam que se 

sentiam atraídos por pessoas do mesmo sexo. Alguns dos nossos entrevistados 

relataram que o desejo por outro homem não ocorreu durante sua infância, mas para 

outros, a percepção é de que esse desejo surge muito precocemente, desde 

criança. 

“Quando eu era criança, eu não lembro. De fato eu acho que tive um 
despertar sexual tardio. Mas eu me lembro de paixãozinha por 
menina, sempre” (André, 22 anos). 

“Na infância eu acho que nunca teve muito problema. Eu sempre fui 
um menino ‘normal’, heterossexual. Era um garoto normal que jogava 
futebol e tal” (Fábio). 

 “Como começou? É, não tem data de quando começou porque na 
minha concepção isso não é um acontecimento, não tem. É, já nasce 
assim, sabe?! Então eu me vi, me percebi desde criança” (Álvaro, 18 
anos). 

Praticamente metade dos entrevistados nos contou que durante sua infância 

não teve nenhum tipo de interesse por outro homem e a outra metade deles disse 
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que já percebia que havia algo diferente durante a infância. Porém, estas 

experiências foram significadas de diferentes formas, o que demonstra que a 

sexualidade ocorre no âmbito de construções sociais e históricas (ADELMAN, 2000). 

“Desde criança eu sabia que havia alguma coisa de errado comigo” 
(Vítor, 28 anos). 

“Eu acho assim: desde o começo da minha vida eu sempre fui 
atraído por uma pessoa do mesmo sexo, né?!” (Eduardo, 20 anos). 

“Já desde criança já tinha uma atração, coisas do tipo. Porém, não 
era uma coisa que você tivesse certeza na época, pelo fato de ser 
criança e não saber direito” (Álvaro, 18 anos). 

Essa atração por uma pessoa do mesmo sexo foi sentida muito 

precocemente por boa parte dos entrevistados, mas, como dito por Álvaro, não se 

sabia ao certo o sentido disto em suas vidas, como esse desejo seria significado. 

Não apenas a atração, mas também algumas brincadeiras com teor sexual foram 

vivenciadas na infância sem serem significadas, conscientemente, como 

homossexualidade. Para alguns, estas experiências infantis não foram significadas 

como uma confirmação de sua orientação sexual, mas muito mais como brincadeiras 

em que estão descobrindo sua sexualidade, vivenciadas com muita curiosidade e 

com muitas dúvidas.  

“Eu lembro de eu e um primo meu, a gente já se tocou. Eu devia ter 
uns onze anos, doze.. Ai a gente se tocou, brincando...eu acho que 
eu nunca tinha me masturbado. Então eu nem sabia o que era de 
verdade. A gente se tocou e tal... Teve essa vez e teve mais umas 
duas. [e vocês ficaram só passando a mão?] é...e se esfregando, 
sabe? Mas sem beijo” (André, 22 anos). 

 “É meu primo! Não sei se eu tinha atração, não sei se era 
curiosidade, mais ou menos, eu acho. É claro tinha uma segunda 
intenção. Aí eu devia ter uns sete anos, eu acho, e ele oito. E 
brincando eu acho. Ahh, vergonha! É... Eu vou usar ‘pinto’, tá?! 
(risos) Então, ele pegava no meu e eu pegava no dele. No pinto. E 
ficava meio nisso, e não foi só uma vez, acho que foram umas 
quatro, cinco vezes que isso aconteceu. Mais ou menos isso. De 
criança que eu lembre só” (Álvaro, 18 anos). 

Na infância é comum que exista uma curiosidade sobre sensações do corpo, 

em muitas brincadeiras as crianças o exploram, se acariciam, se beijam, 

conhecendo seu corpo e suas zonas de prazer. Mas, para a maioria dos 

entrevistados as experiências infantis não foram significadas e valoradas enquanto 

determinantes de sua orientação sexual, inclusive porque para alguns deles estas 

experiências foram vivenciadas tanto com homens quanto com mulheres. 
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“Desde pequeno eu via assim... Claro que na infância a gente tem 
experimentações né?! No caso que a pessoa vai busca tanto 
pessoas do mesmo sexo quanto pessoas do outro sexo” (Eduardo, 
20 anos). 

 “Quando eu morava em Cabrobó eu não tinha relações, eu não tinha 
contatos com homens e já tinha contato com mulheres, mas eu sabia 
que tinha isso, eu ficava excitado quando via um homem, quando via 
um homem tomando banho, por exemplo, ou ver um homem nu, que 
seja. Existia e sempre existiu essa diferença” (Vítor, 28 anos). 

Apesar de não estabelecer uma relação de causa e efeito, não podemos 

considerar que as experiências infantis não foram importantes, elas são muito 

importantes, sim. Porém, como dito anteriormente, elas só serão significadas num 

momento posterior, na fase da adolescência, quando já existe uma teia de 

significados mais alargada para dar sentido às práticas sexuais vividas por estes 

garotos. Como bem nos lembra Rios (2008), são estas experiências na infância, 

antes da estabilização pessoal dos valores sociais que, muitas vezes, fornecem o 

substrato que possibilita a entrada neste “outro mundo”. 

 

3.2 Juventude: a entrada em um novo universo 

 

Os jovens estão sendo chamados muito cedo a assumir uma posição 

definida nas categorizações da sexualidade. Do mesmo modo, durante a 

adolescência surge, então, a obrigação implícita de se ter sexo, no caso dos 

homens. Os dados de pesquisas populacionais (RIOS et al., 2008) mostram que é 

aproximadamente entre os 14 e 15 anos que as pessoas referem ter tido suas 

primeiras vezes. É neste período que, segundo os sujeitos desta pesquisa, os 

significados sobre orientação sexual ficam mais fortes. Há um chamado por 

definição, para assunção de um lugar no rol das identidades sexuais. 

“Eu já tava na casa dos catorze quinze anos. Foi quando eu 
despertei para o lado homossexual” (Tadeu). 

“E eu vi ali, a partir desse, eu acho que tinha uns 15 ou 16 anos, que 
era o que eu queria pra minha vida, assim a atração. Eu não 
conseguia ter mais atração por uma mulher” (Eduardo, 20 anos). 

[Então a gente pode dizer que essa questão do se sentir atraído por 
uma pessoa do mesmo sexo teve início nessa adolescência, é isso?] 
“Aos 13 anos, Novembro... 8ª série” (Jeremias, 23 anos). 

É a partir deste momento que as práticas sexuais tornam-se mais frequentes 

e que ocorrem as experiências que eles definem como fundamentais para 

perceberem se o que desejam sexualmente, e as práticas sexuais correlatas, os 
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instituem socialmente como homossexuais. Para muitos, a primeira experiência com 

uma pessoa do mesmo sexo, vivenciada na adolescência ou juventude, foi a 

responsável por leva-los a “um outro universo”. 

“Ai estávamos eu e meus amigos, três meninas e dois meninos. Ai 
foi, as meninas começaram a se acariciar e depois queriam que eu 
beijasse o meu primo. Eu disse que não beijaria, um amigo meu 
disse que beijaria e me beijou... pronto10” (Jeremias, 23 anos). 

“E a gente ficou, ficou, e ai eu realmente senti que aquilo ali era o 
que eu queria. Quando eu senti o beijo pra mim foi o máximo. Meu 
primeiro beijo, numa praia, que tinha pouquíssimas pessoas, não 
tinha ninguém na verdade, só eu e ele, e aquilo pra mim foi um novo 
momento na verdade, foi como se fosse uma entrada num universo, 
num universo diferente daquele que eu tinha” (Eduardo, 20 anos). 

A identidade sexual não pode ser simplesmente objetivada em um 

comportamento sexual específico, ela é construída sócio-histórico-culturalmente 

(ADELMAN, 2000). A experiência é o lugar da formação do sujeito e como uma 

pessoa percebe ou concebe um evento varia segundo como ela é culturalmente 

construída (BRAH, 2006, p. 361). Por isso, apenas um acontecimento não será 

determinante na identidade dos sujeitos, e sim a rede de conexão que estes 

acontecimentos estabelecem entre si. 

Além de algumas experiências infantis e de uma experiência sexual 

“concreta” (sexo anal ou oral) com outro homem, a atração e excitação sexual e o 

sentir-se apaixonado também foram trazidos como marcadores neste processo de 

construção da identidade. 

“Ai nessa fase da adolescência eu me apaixonei por uma pessoa do 
mesmo sexo, só que essa pessoa também era evangélica e ai a 
gente não teve nenhum tipo de contato físico e tal, só amizade. E eu 
vi ali, a partir desse, eu acho que tinha uns 15 ou 16 anos, que era o 
que eu queria pra minha vida, assim a atração. Eu não conseguia ter 
mais atração por uma mulher” (Eduardo, 20 anos). 

“Eu acho que o primeiro marco, assim, nessa trajetória foi quando eu 
era sétima série e ai entrou na minha sala um menino muito 
bonitinho, de olhos verdes e tal, Carlos André. Eu me lembro como 
hoje que quando eu olhei ele entrar na sala eu senti uma atração 
muito forte. Eu acho, se eu não me engano eu fiquei até excitado na 
hora, mas assim, era uma coisa fora do comum. Ai pra mim esse foi 
o marco inicial assim, a primeira coisa que eu me lembro, que eu 
registrei assim, não pra ele nem pra ninguém, mas que eu senti no 

                                                             
10

 Jeremias afirma que neste momento a sensação que teve é de que tinha sido violado, mas ainda assim ficou 

com esse menino. Como nunca havia se sentido atraído por outro homem, esse fato apenas lhe despertou para 
isso. Um ano depois é que veio realmente a se interessar por homens. Quanto a sua orientação considera-se 
bissexual. 



41 
 

meu íntimo que eu sentia atração por pessoas do mesmo sexo” 
(Eduardo, 20 anos). 

“Cada dia mais eu comecei a gostar dele. Muito! Aí eu vi que era 
diferente de todas as meninas que eu tinha gostado. Porque era uma 
relação, era uma atração ao mesmo tempo física e emocional e eu 
queria tá junto, queria tá perto, participar cada vez mais da vida dele, 
mas ao mesmo tempo eu queria partir pra outras coisas, que até 
então eu nunca tinha feito”. (Álvaro, 18 anos). 

Outro elemento que também se mostrou bastante relevante na formação 

destes sujeitos foi a rede de amigos que eles estabeleceram após reconhecerem o 

desejo homossexual. A convivência com estas pessoas contribuiu para que eles 

pudessem compartilhar sentimentos e experiências com pessoas que já passaram 

ou estão passando pelo mesmo processo que eles, gerando, assim, uma 

identificação entre eles. 

“E ai eu comecei a conhecer pessoas, entrar em salas de bate papo, 
por exemplo, ir pra balada, zoar com as pessoas. E eu vi um novo 
mundo assim, eu vi que realmente eu pertencia a esse mundo da 
homossexualidade” (Eduardo, 20 anos). 

[Aí como é nesse grupo hoje? Como tu se sente participando desse 
grupo?] “É ótimo pelo fato de ser uma coisa verdadeira, de sentido 
de verdade de contar a verdade, sabe? A gente não tem segredo. Eu 
fiquei muuuuuito feliz, sabe? Por ter alguém que pudesse contar a 
verdade. E hoje em dia é ótimo por isso que apesar de tudo eu posso 
contar, posso compartilhar realmente, tuudo que...conto tudo! 
Intimidades, intimidades psicológicas, né?” (Álvaro, 18 anos). 

“Teve um marco... acho que foi mais quando eu entrei na faculdade. 
Assim, eu vi que a homossexualidade não é aquele bicho de sete 
cabeças, comecei a ter outra visão da homossexualidade. Alguns 
amigos meus foram se revelando gays, e eu fui vendo como eles 
tinham uma relação boa com isso. Foi de 2009 pra 2010 que eu 
comecei eu acho, a me permitir e tal, a me sentir atraído” (Gustavo, 
22 anos). 

O círculo de amizades desses rapazes começa, na maioria das vezes, na 

escola. Alguns possuem amigos de infância, da rua onde moram, mas a convivência 

mais intensa é com os amigos da escola e também da faculdade. Quando começam 

a sair, ir para bares e boates, este círculo de amizades se amplia e as pessoas que 

conheceram nestas festas, muitas vezes amigos de amigos, passam a integrar esta 

rede de amigos ampliando este círculo. 
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3.3 A rede social e territórios da homossociabilidade 

 

Quando estes jovens começam a conviver com outras pessoas com práticas 

homossexuais eles passam a entender que não são os únicos a sentirem isso, que o 

que eles sentem não é algo errado. Passam também a desmistificar muitos 

estereótipos negativos em relação ao homossexual e isso ajuda no processo de se 

sentirem mais seguros com relação a sua sexualidade. A rede de amigos favorece 

no ingresso em novos espaços, espaços muitas vezes frequentados em sua maioria 

por pessoas com práticas homossexuais e que agora eles também começarão a 

fazer parte. 

“Foi quando eu comecei a conhecer um pessoal do Santos Dumont, 
ai eles me convidavam todo dia pra ir pra praia depois que eu largava 
do trabalho. Ai todo dia depois do trabalho eu ia pra lá, só que eles 
tinham uma situação em relação a sexualidade mais avançada do 
que eu. Eles já se beijavam no meio da avenida, se acariciavam na 
frente de todo mundo, e eu não, era com um pé atrás” (Jeremias, 23 
anos). 

“Mas ai quando eu saí de Cabrobó e fui pra Petrolina foi quando as 
coisas começaram a mudar. A cidade era maior, as coisas já 
estavam um pouco mais diferentes do que na cidade pequena, as 
pessoas que eu conheci já eram pessoas um pouco mais bem 
resolvidas do que eu” (Vinícius, 28 anos). 

Outro espaço que possibilita a convivência e favorece a construção da rede 

de amigos muito utilizada por esses jovens atualmente é a internet, por meio, 

também, das redes sociais. Com o advento da tecnologia, a internet acabou 

conectando as pessoas do mundo inteiro e tornando-se um espaço de interação 

entre elas. Com isso, as pessoas estão cada vez mais conectadas, principalmente 

nas redes sociais. As salas de bate papo também se constituem como um espaço 

de interação entre as pessoas e ao longo dos anos elas têm sido muito procuradas 

pelo público gay.  

Atualmente estes espaços exercem uma função análoga a da rede de 

amigos off line porque permite o compartilhamento de experiências e a identificação 

com este universo. Podemos considerar, na verdade, que o espaço virtual 

complementa o “mundo real” e um dá passagem ao outro. Por meio da internet é 

possível saber o que acontece no mundo sem sair de casa, conhecer pessoas que 

estão distantes, conversar em tempo real, compartilhar os mais diversos arquivos 

(fotos, vídeos, músicas, etc.), entre outras coisas. Por essa razão consideramos 
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estes espaços como complementares e não mais como diferentes, pois eles se 

misturam cada vez mais. 

 “Quando eu completei dezoito anos eu comecei a entrar na sala de 
bate papo (...) pra poder conhecer esse mundo. E ai eu comecei a 
ver algumas salas, não daqui de perto, mas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, e achar uma coisa bem longe pra que nunca ninguém 
descobrisse que eu tava entrando nesse mundo, entrando nessa 
vida” (Eduardo, 20 anos). 

“Acho que na internet eu comecei a frequentar sites gays pra me 
masturbar. Mas as cosias começavam a se encaixar” (André, 22 
anos). 

“Ai na época era muito comum Orkut. Ai a gente conversava pelo 
Orkut, MSN. E eu era viciado em internet. Ai conversando, comecei a 
ver que tínhamos amigos em comum, ai eu fui adquirindo confiança 
nele” (Tadeu). 

Muito da procura pelos chats e salas de bate papo se deve ao fato de que 

elas permitem aos usuários uma interação com este universo, mas ainda 

permanecendo no anonimato. A internet favorece o anonimato porque a 

identificação das pessoas é por meio dos nicks11 e estes permitem que você revele 

apenas o que considera necessário ou que crie uma identidade que não lhe 

pertence. Neste sentido, o anonimato se apresenta como uma faca de dois gumes, 

pois oferece “segurança” a quem se utiliza dele. ao mesmo tempo em que traz 

desconfiança e temor por não informar se quem está do outro lado esconde-se atrás 

dele. Por isso, é muito comum nos espaços de socialização (sites de encontro, 

comunidades virtuais, chats e fóruns virtuais) que as pessoas, como forma de 

proteção, não revelem sua identidade totalmente antes de confiarem na pessoa com 

a qual conversam.  

 [Tu podes comentar um pouquinho, só pra ficar mais claro, como 
eram essas salas de bate papo?] “Ruins! Assim, bastante ruins. O 
que as pessoas buscavam eram sexo, sexo, sexo. Quando eu entrei 
das primeiras vezes eu buscava salas longes, como eu já tinha dito, 
e lá tinha imagens, tipo fotos, tinha link de vídeos, que tinha sexo na 
verdade e as pessoas eram muito assim... só voltadas pra isso” 
(Eduardo, 20 anos). 

“Mas as pessoas dentro das salas só pensavam nisso né?! E só 
exibiam imagens, quando iam pro MSN as pessoas a primeira 
pergunta que faziam era se era passivo ou ativo, e eu comecei a 
enxergar, comecei a ver esse mundo de uma certa forma boa, mas 
que era muito restrito a sexo. Era muito, sei lá, paranóico, vamos 
dizer assim, eles eram pessoas que apenas queriam aquilo em um 

                                                             
11

  Nick vem da palavra “nickname” que quer dizer apelido em inglês. É uma forma de identificação em salas de 
bate papo utilizada pelos usuários de internet como se fosse o seu nome 
(http://www.dicionarioinformal.com.br/nick/ acessado em 15/04/14). 

http://www.dicionarioinformal.com.br/nick/
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momento. ‘Tem local?’, ‘Eu tenho carro, eu vou te pegar’, alguma 
coisa do tipo, só com a intenção de levar pra o motel ou levar pra 
casa da pessoa e fazer sexo. Ai, como algumas pessoas já tinham 
me alertado o perigo de está nessas salas, de encontrar pessoas que 
são assim... com algumas disfunções mentais, eu ficava um pouco 
acanhado ainda pra conhecer alguém pessoalmente, era só adição 
mesmo” (Eduardo, 20 anos). 

Muitos sites de encontro e salas de bate papo possuem um apelo sexual 

muito forte, o que acaba assustando alguns usuários que estão iniciando sua vida 

sexual, como foi o caso relatado por Eduardo. Porém, muitas vezes, esse susto não 

é suficiente para afastar os usuários que, tomados pela curiosidade, relevam o apelo 

sexual em detrimento da possibilidade de ensaiar a experienciação dos desejos, 

práticas e identidades vivenciadas no anonimato. Para estes usuários que estão 

iniciando sua vida sexual há maior receio e, também, cautela na passagem do on 

line para o off line. 

Outros espaços de sociabilidade compartilhados pelo público gay também 

foram citados como sendo fundamentais nesse processo de positivação das 

homossexualidades: os bares, boates e outros locais frequentados pelo o público 

LGBTT. É importante considerar que com o surgimento de novas opções de lazer no 

centro da cidade do Recife, estabeleceu-se a delimitação de novas zonas territoriais 

voltada para homens com práticas homossexuais. Atualmente, os espaços 

abrangem a Avenida Conde da Boa Vista, Avenida Manoel Borda, Avenida Oliveira 

Lima e Rua do Riachuelo, estendendo-se por suas transversais: Rua das Ninfas, 

Rua da Soledade, Rua José de Alencar, Rua Gervásio Pires e Rua da Aurora. 

Dentro deste perímetro de circulação, encontram-se instalados alguns 

empreendimentos comerciais, que entre estes se destacam um shopping center, três 

cinemas pornôs, duas boates, cinco bares, um sex-shop, um fliperama, três saunas, 

cinco motéis e três praças públicas, alguns destes destinados ao público 

homossexual (SOUZA NETO, 2009).  

Esta área de circulação, frequentada majoritariamente por pessoas com 

identidades sexuais não hegemônicas, se encontra diretamente influenciada pela 

noção de “região moral”, que surge da fragmentação do espaço urbano, 

transformado em regiões centrais (industrial e comercial) e periféricas (área 

residencial) (VIANA, 2010).  

Os grandes centros urbanos sempre foram considerados como lugares que 

atraem toda sorte de marginalizados. Por esse motivo atribui-se a estes centros os 
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mais diversos sentidos, entre os quais aqueles que os identificam como “lugar de 

encontro, descoberta do novo, da aventura, meio do caminho, ausência e perda de 

referência” (VIANA, 2010). Por ser considerado um território libertino, propício a todo 

tipo de imoralidade, inclusive no âmbito da sexualidade, é que estes espaços são 

reconhecidos como espaço predileto para a “caça” de parceiros sexuais. 

Estes espaços têm um papel significativo neste processo por facilitarem a 

construção ou ampliação da rede de amigos e também por se constituírem em 

espaços de semianonimato, o que lhes confere certa proteção. É um espaço onde 

as pessoas se socializam, se divertem, namoram e passam a conhecer a dinâmica, 

o funcionamento e as práticas das relações homossexuais. Eles começam a se 

inserir neste meio, passam a se identificar com as pessoas e se sentir pertencentes 

a este “universo”. 

“O meu primeiro beijo foi quando eu senti isso e ai eu comecei a 
conhecer mais pessoas, comecei a realmente... Eu comecei a sair, 
eu saí umas duas vezes pra boate, uma vez e a outra pra um bar 
GLS, LGBT com umas amigas e tal” (Eduardo, 20 anos). 

“’Ultraclub’, ‘Offsound’, ‘Arsenal’ e ‘Marco Zero’. Eram os points da 
galera e ‘Fun Fashion’ lógico né?! Que é o reino eterno até hoje das 
crianças12. Ai pronto, daí foi naturalmente... Conhecia uma pessoa, 
conhecia outra, conhecia mais uma que essa mais uma pessoa lhe 
apresentavam a várias outras pessoas, que essas outras pessoas 
lhe apresentavam várias outras, enfim” (Jeremias, 23 anos). 

“a gente marcou de se encontrar num barzinho gay, que ficava na 
Torre na época e foi ai que a gente ficou pela primeira vez (...) nesse 
lugar as pessoas tinham assim afetos... demonstravam afetos por 
pessoas do mesmo sexo” (Gustavo, 22 anos). 

“Mas também tem lugares LGBT perfeitos. A boate Maria do Céu, a 
Metrópole é a casa do LGBT. É um ambiente seguro, confortável. To 
sempre lá quando posso, solteiro claro. Mercado da Boa Vista dia de 
sábado” (Tadeu). 

Alguns destes espaços citados não são destinados ao público gay e lésbico, 

mas essas pessoas tornaram parte destes espaços num ponto de encontro, de 

socialização, como é o caso da praia de Boa Viagem e do Marco Zero. O que 

podemos perceber a partir da fala de um dos entrevistados é que cada um destes 

locais possuem suas peculiaridades e que por isso atraem públicos diferentes no 

que diz respeito ao gosto, mesmo sendo todos eles frequentados em sua maioria 

por pessoas com práticas homossexuais.  

                                                             
12  Homens e mulheres mais jovens, com idades inferiores aos 18 anos, que 
permitiria em ingressassem nos estabelecimentos comerciais voltados ao público 
LGBT. 
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As distinções existentes entre estes locais residem principalmente no fato de 

ser um espaço aberto ou particular, se é destinado ao público gay ou não e se é 

permitida a entrada de menores ou não, o que gera uma espécie de critério de 

seleção ao público frequentado. Com esta seleção, percebemos que as condutas13 

apresentados nestes espaços também são diferentes. 

A praia de Boa Viagem e o Recife Antigo são locais abertos considerados 

pontos de encontro da galera e que são mais frequentados por estudantes do 

Ensino Médio e que reúne todas as tribos. As imediações do Shopping Boa Vista, 

apesar de apresentar alguns espaços fechados, como a Fun Fashion, também é 

muito frequentado por esse público. 

“Boa Viagem era pessoal de colégio mesmo, no caso os alunos do 
Santos Dumont, Brigadeiro, Fernando Mota, todos iam pra lá. Todas 
as tribos, roqueiros, todos, todos, todos” (Jeremias, 23 anos). 

“A galera era unida, divertida, não tinha... se juntava com o pessoal 
do metal. Uma coisa que eu sempre achava muito engraçado em 
Recife é que o pessoal do metal não tinha preconceito com a galera, 
vamos dizer assim, GLS, alternativa. Que a gente dizia que era 
alternativo. Nunca houve esse preconceito, sempre frequentaram o 
mesmo local, pessoal do metal, com o pessoal alternativo, com o 
pessoal do forró, lá no Recife Antigo sem o menor preconceito. 
Nunca tinha ocorrido briga nada não, era bem a vontade” (Jeremias, 
23 anos). 

“Eu descobri um negócio chamado ‘Ponto do Pastel’, acho que era 
esse o nome na época. Que era ali naquela região do ‘Pithausen’, 
tinha também o ‘Pirandelo’, que fica na mesma mediação, eram ali 
perto do Shopping Boa Vista, ali por perto, por trás dele. Era tipo 
boate gay, eram pontos de encontros mesmo” (Vítor, 28 anos). 

“Foi a primeira vez que eu beijei alguém do mesmo sexo na rua, na 
rua mesmo. Eu tinha conhecido uns amigos dos amigos e uma 
pessoa me chamou atenção e a gente tava... Nessa época tinha 
‘Fun’, ‘Fun Fashion’! Que era um local onde as pessoas GLBT, 
LGBT, iam pra se curtir e tal, beber, essas coisas” (Eduardo, 20 
anos). 

Os espaços abertos são os mais frequentados pelo público adolescente. 

Entendemos que esta preferência pode ser decorrente da dificuldade em obter 

dinheiro, tendo em vista que nesta idade muitos ainda não trabalham, e o fato de 

alguns bares e boates só permitir a entrada de maiores de 18 anos.  

Nos locais particulares onde era permitida a entrada de menores 

percebemos que também era frequentado em sua maioria por adolescentes. Nestes 

lugares muitos deles ainda estão se descobrindo e não estão seguros quanto a sua 
                                                             
13

 Adotamos a noção de conduta utilizada por Janet enquanto reação submetida a uma regulação interna 
(sentimentos) ou externa (a conduta do outro) (Rios, 2011). 
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sexualidade. Estão numa fase de experimentações, se conhecendo, o que torna o 

lugar não atrativo para um público mais maduro, já assumido14.  

“’Fun Fashion’ já era mais uma área pra galera que ta se 
descobrindo, a galerinha novinha que ta se descobrindo que 
frequenta esse local porque é uma coisa mais libertina, onde tem o 
‘Sete Cores’, tem o ‘Pithausen’, onde a galera se sente mais a 
vontade, entre aspas, protegido, pra ficar mais a vontade lá” 
(Jeremias, 23 anos). 

“Ai a gente continuou indo pra ‘Fun’, ‘Pithausen’, a gente morria de 
medo de ir no ‘Pithausen’ porque a gente era de menor pra comprar 
cerveja. Ai a gente também comprava no buraco, no posto lá atrás. 
Comecei a frequentar, a sair pra outros tipos de lugares, como eu 
disse a ‘Offsound’, ‘Ultra’” (Jeremias, 23 anos). 

Outro fator que parece afastar o público mais maduro destes espaços, além 

da questão da sexualidade, é que por serem muito jovens eles ainda apresentam 

alguns comportamentos incompatíveis com os interesses do público mais adulto 

como, por exemplo, as brincadeiras. 

“Um local específico em Boa Viagem que a galera do Santos Dumont 
ia que era ali após, próximo a pracinha de Boa Viagem, do lado do 
banheiro, onde a gente ia no Bompreço, comprávamos alguns litros 
de ‘mais por menos’, vodka barata, a gente ficava fazendo o jogo da 
roda do beijo e depois a gente entrava na água, nadava pelado, e 
depois saia correndo da Polícia” (Jeremias, 23 anos). 

“Porque a gente costumava jogar queimado na ‘Fun Fashion’. Dia de 
quarta-feira era o dia do queimado na ‘Fun Fashion’, a gente ficava 
descalço (...) ai a gente jogava queimado lá e tinha dia que a gente ia 
pra ‘Metro’ e sentia essa diferença” (Jeremias, 23 anos). 

No que diz respeito aos espaços fechados, a principal diferença era em 

relação à idade dos frequentadores. Havia os que eram mais frequentados por 

adolescentes e jovens e os que eram mais frequentados por um público mais 

“experiente” e de mais idade. A boate Metrópole foi citada como sendo um destes 

espaços. Poucos entrevistados mencionaram que frequentaram esta boate, porém, 

para os que frequentaram essa diferença foi perceptível.  

“Ai tinha essa diferença, só que a gente sentia um impacto, não 
social, mas cultural das pessoas que frequentavam a ‘Metro’ pras 
pessoas que frequentavam a ‘Ultra’. Quem frequentava a ‘Ultra’ era 
um pessoal mais novo, que queria curtir, não tinha muita frescura. 
Quando a gente passou pra esse outro nível a gente percebeu que 

                                                             
14

 O coming out pode ser compreendido como uma dinâmica que envolve uma série de negociações de ordem 

simbólica e prática, podendo ocorrer em diversas etapas, e talvez nunca completamente (Sedgwick, 2007 in 
Saggese, 2009), tendo em vista que reconhecer-se enquanto “diferente” e “sair do armário” pode estar permeado 
por inúmeras especificidades e implicações sociais (Saggese, 2009). Portanto, assumir-se é reconhecer o desejo 
no campo de poder. 
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era um pessoal que já era mais velho, já tinha uma carga mais antiga 
e um pessoal um pouco mais fechado também” (Jeremias, 23 anos). 

“Não era muito assim de como a gente dizia, meninice (...) tinha dia 
que a gente ia pra ‘Metro’ e sentia essa diferença, tipo de pessoas 
mais velhas com a galera mais nova que a gente frequentava. A 
gente tava no intermediário na realidade, na época, ai deu pra sentir 
bem a diferença, que era um pessoal que já tinha uma carga, vamos 
dizer assim, era um pessoal que já tinha passado pelas mesmas 
coisa que a gente, vivenciado aquilo que a gente tinha passado e 
não curtia mais” (Jeremias, 23 anos). 

Diante das falas dos sujeitos, entendemos como a rede de amigos e estes 

espaços de socialização são importantes no processo de positivação das 

homossexualidades. Poder compartilhar experiências e sentimentos com quem 

atravessa ou atravessou o mesmo processo contribui para a ressignificação de suas 

condutas. Quando os sujeitos conseguem valorar positivamente e dar sentido a sua 

orientação sexual, estes espaços tornam-se menos necessários.  

“Eu não frequento mais, vamos dizer assim. Eu não vou mais pra 
Fun, raramente eu vou pra uma boate agora. Eu to mais em outro 
nível porque eu to passando, to me dedicando mais ao meu trabalho, 
a minha faculdade, e aos meus amigos (...) To me dedicando a 
coisas mais específicas” (Jeremias, 23 anos). 

Percebemos o quanto a rede social (amigos e espaços de socialização) 

contribui positivamente nesse processo desestigmatizante das homossexualidades. 

Quando estes jovens sentem-se seguros no exercício de sua sexualidade a questão 

da afirmação torna-se um pouco latente e o sujeito passa a ocupar-se mais de 

outros aspectos de sua vida, como profissional (estudos e/ou trabalho), amoroso, 

familiar, etc. O chamado por definição que havia anteriormente deixa de ser 

necessário quando os sujeitos tornam-se, de fato, sujeitos de sua sexualidade, 

reconhecendo o jogo político que as categorias estabelecem e se conscientizando 

em relação ao jogo posicional que já vinham exercendo. 

Com isso não queremos dizer que a sexualidade não é mais uma questão 

para o sujeito, mas apenas que esses jovens compreendem o jogo político existente 

nas categorias reguladoras e percebem que podem exercer sua sexualidade 

plenamente subvertendo algumas normas. Percebem também que podem “brincar” 

com esse jogo, ora se permitindo regular, ora subvertendo. E nesse sentido o 

chamado por definição diminui sua importância. 
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4 A FAMÍLIA 

 

Discussões sobre homossexualidade têm ganhado bastante espaço em 

nossa sociedade, seja no âmbito religioso, político, legal ou social. Esse debate 

estando em evidência em diferentes campos do saber contribui de alguma forma 

para dar maior visibilidade às lutas dos homossexuais por seus direitos (união civil, 

adoção de crianças por casais homoafetivos, criminalização da homofobia, entre 

outros). Algumas conquistas recentes alcançadas por esse grupo têm ajudado 

jovens com práticas homossexuais a sentirem-se mais empoderados e confortáveis 

com sua orientação no exercício de sua sexualidade. 

Porém, mesmo com todo esse cenário de discussões ainda há muito a ser 

debatido, pois em nossa sociedade a homossexualidade é muito estigmatizada.  Os 

relatos que escutamos sinalizam para uma grande dificuldade das famílias em 

conversar sobre sexualidade, e mais ainda sobre homossexualidade. Alguns sujeitos 

relataram que surgiam (poucas) conversas sobre homossexualidade quando se 

tratava de algo que passava na TV ou quando se referia a uma pessoa que não era 

da família, porém, quando remetia a sua própria (homo)sexualidade havia muita 

dificuldade em aceitar e conversar sobre estas questões dentro de casa. 

 

4.1 O contexto familiar e a circulação da homofobia 

 

Quando os sujeitos narram um pouco de sua relação com a família, 

percebemos nessas falas que a questão da sexualidade fica um pouco velada. As 

famílias preferem fazer vista grossa e não falar sobre esses assuntos. Mesmo nas 

situações em que o sujeito já declarou para sua família a sua orientação sexual, por 

não aceitarem muito bem, eles preferem que este assunto não seja discutido. 

Identificamos esses aspectos nos relatos dos sujeitos no momento da 

entrevista em que é perguntado como suas famílias lidam com questões de 

sexualidade, se é tranquilo, se existe abertura para conversar sobre o assunto, ao 

que alguns deles responderam:  

“Nunca tocava no assunto. Era ‘você finge que me engana, e eu finjo 
que acredito’. (...) E até hoje ninguém sabe de nada da minha vida 
pessoal lá em casa porque não tenho abertura pra falar sobre isso” 
(Fábio). 
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“Não é um tema que é muito falado não em casa. Não é evitado, mas 
também não é muito falado não” (Gustavo, 22 anos). 

 “Hoje em dia, veja só, isso não é um assunto muito Trend Topic 
(expressão em inglês que no Twitter [Rede Social] é usado pra 
designar as palavras mais usadas no momento), não é muito comum. 
Mas eu não sei, talvez minha mãe saiba no fundo, ou não. Não sei, 
não tenho a menor noção do que passa na cabeça dela, ainda mais 
na do meu pai. Acho que meu pai nem sonha realmente. Mas minha 
mãe acho que deve ter passado na cabeça já, mas acho que ignora. 
Mas é uma coisa tranquila, até certo ponto. Porque a gente tem uma 
família e a gente quer compartilhar coisas, sentimentos, assuntos. Às 
vezes eu não to bem, pergunta porque eu não tô e eu digo que tô só 
pra omitir, porque eu realmente não posso conversar sobre” (Álvaro, 
18 anos). 

Até mesmo numa situação em que a família já sabia sobre a orientação 

sexual do sujeito, percebemos a dificuldade em falar sobre o assunto. 

“Inclusive ela disse que eu não trouxesse ninguém, que não levasse 
ninguém na casa dela, que ela não queria conhecer, ela não fazia 
questão de saber nenhum detalhe sobre a minha vida e tal. Ficava 
aquilo, ela não aprova o que eu faço, mas não recrimina por 
completo. Uma coisa meio estranha. Eu não gosto, mas também não 
quero aqui perto, então faça longe pra eu não ver, por ai, e eu fiz” 
(Vítor, 28 anos). 

No que diz respeito a esse aspecto, um jovem que nos relata que sua mãe 

ao desconfiar de sua orientação sexual vai conversar com seu irmão pedindo apoio 

para que ele converse com seu filho. Logo após, o tio procura o sobrinho para 

conversar sobre o assunto e esse lhe confirma que, de fato, está namorando um 

rapaz. O tio pergunta se ele quer que ele guarde segredo ou que conte para sua 

mãe. Sabendo que sua mãe já desconfiava, ele não hesitou em que o tio contasse a 

sua mãe. Mesmo após essa conversa com o tio sua mãe não lhe procurou para 

conversar sobre o assunto, ao que ele conta: 

“Não se conversa nunca sobre isso lá em casa, mas agora estão 
mais acostumados com a ideia” (Fábio). 

Isso demonstra a dificuldade que os pais têm de conversar sobre assuntos 

referentes à homossexualidade e que, em alguns casos, isso pode acarretar num 

distanciamento na relação com os filhos. Essa dificuldade não está restrita apenas 

ao âmbito familiar, isto também acontece no espaço educacional. Isto é decorrente 

do fato da sexualidade ter estado, durante muitos anos, atrelada ao saber médico e 

científico, além das sanções que advêm de uma categoria e expressão sexual por 

muitos anos considerada imoral, anormal e pecadora (RIOS, 2008). 
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A dificuldade que as famílias têm para falar desse assunto ocorre porque a 

ciência se apossou da verdade sobre o discurso da sexualidade. De acordo com 

Foucault (2011), não há uma proibição de se falar sobre o sexo, mas sim uma 

polícia do sexo, um regime que regula o sexo por meio de discursos úteis e públicos, 

pelo detalhamento dos discursos das pessoas sobre como cada um lida com o 

“sexo”. Neste sentido, em vez de reprimir, incita-nos a falar sobre o sexual. Portanto, 

houve uma verdadeira explosão discursiva sobre o sexo, porém, centrando-o 

justamente como a sexualidade na moderna forma de governar, a do biopoder. 

Essa não abertura para conversar sobre sexualidade no ambiente familiar, 

juntamente com o preconceito existente, tem levado muitos jovens a manterem sua 

orientação sexual em segredo. O medo da reação da família tem sido um dos 

principais fatores para que essa situação perdure. Esse medo foi relatado como 

medo de fazer a família sofrer, medo de a família ser ridicularizada, medo de serem 

excluídos, agredidos, entre outros.  

“Vai ser uma decepção. Eu acho que ela iria aceitar claro, porque ela 
gosta muito de mim, me ama muito mais que ela mesma, ela diz! Diz 
sempre isso, mas ai vai ser uma decepção e eu não queria. Ela vai 
sofrer com certeza, acho que mais que eu, né?! E vai ser chato, por 
isso que eu não conto” (Álvaro, 18 anos). 

“A maioria das pessoas, antigas principalmente, quando elas 
descobrem, quando elas ouvem falar em gay, a primeira imagem que 
vem é um menino de salto alto, lindo, de saia, cabelos longos e 
dando pinta no meio da rua. Infelizmente é a ideia, ou é a imagem 
que a classe homossexual passa, ou pelo menos a maioria dos 
homossexuais. Porque aquela grande maioria que se esconde, é 
exatamente por não concordar talvez com esse tipo de imagem, por 
não querer se expor a esse ridículo” (Vítor, 28 anos). 

“Ah! Foi muito difícil, como eu acho que pra maioria das pessoas. 
Porque, o que é que eu entendo né?! Que a gente vive numa 
sociedade que reprime as pessoas sexualmente, que dita normas e 
dita padrões, e a heterossexualidade é um padrão que é imposto, 
muitas vezes de forma bem bruta, pela família principalmente. (...) E 
o que eu pensava na sétima série era isso, que se eu falasse, 
demonstrasse ou fizesse alguma coisa que as pessoas vissem que 
eu tinha essa atração, elas iriam me excluir, me abominar. E ai eu 
procurei ao máximo continuar na normalidade, transparecer 
heterossexualidade” (Eduardo, 20 anos). 

As implicações que o tabu da homossexualidade tem trazido para a vida das 

pessoas são tamanhas. Dos entrevistados que revelaram sua orientação sexual 

para a família, a maioria informou que o relacionamento familiar ficou muito ruim logo 

após este fato. 
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“No começo, como todos os pais, ela chorou, ela ficou triste, pediu 
pra que eu saísse da casa dela. E tudo isso foi um baque, mas hoje é 
mais tranquila” (Tadeu). 

“No começo foi bastante difícil. Principalmente por causa da religião. 
Eu acho que era essa a primeira barreira, mas que eles já 
superaram” (Fábio). 

“Pois é, minha mãe e eu teve uma briga feia, assim que ela 
descobriu, porque foi ela que descobriu. Ela fuçou nas minhas coisas 
e descobriu (...) E ai, nosso relacionamento ficou péssimo! Foi de mal 
a pior” (Vítor, 28 anos). 

Esses conflitos ocorrem também porque é bastante comum que após a 

revelação da homossexualidade as pessoas mais próximas sintam o choque da 

informação. Nem sempre há a desconfiança prévia (e em alguns casos mesmo 

havendo esta desconfiança prévia, ainda assim há o choque) e quando descobrem 

muitas vezes sentem-se traídos, não aceitam bem essa situação. Esse desconforto 

pode chegar ao ponto de as pessoas deixarem de falar com seu familiar (seja um 

filho, um irmão, etc.). 

“Minha mãe ficou muito chocada, meu pai também, e assim... minha 
mãe passou um mês e meio sem falar comigo direito, ela toda vez 
que olhava pra mim os olhos dela lacrimejavam, ela tinha vontade de 
chorar, essa coisas...” (Eduardo, 20 anos). 

“Minha irmã passou dois anos sem falar comigo” (Tadeu). 

“A convivência tinha ficado insuportável, a gente tava evitando até de 
se falar porque tudo gerava atrito, tudo ela levava pro lado de que 
era doença, que eu precisava de psicólogo” (Vítor, 28 anos). 

Cada vez mais a situação vai ficando insuportável, as pessoas não 

conseguem conviver bem, deixam de se falar, fazem piadas e quando chega a um 

nível extremo pode ocorrer até agressões, como foi o caso de Vítor. Ele nos relata 

que em uma determinada situação estava dividindo o espaço da cozinha com sua 

mãe quando ela, segundo ele sem motivo algum, se chateou com algo que ele disse 

e no instante seguinte “ela virou e deu um tapa na minha cara que eu caí e a panela 

caiu”.  Sem entender os motivos da agressão da mãe ele não hesitou em revidá-la, 

“eu me levantei e dei outro tapa na cara dela”. Após as agressões sua mãe liga para 

o pai contando que tinha sido agredida pelo filho, segundo Vítor, na tentativa de 

colocar o pai contra o ele. Essa agressão foi o que o jovem considerou a gota d’água 

para querer sair de casa. 

Todas essas inconveniências no convívio familiar vão gerando um 

distanciamento das pessoas. Esses jovens passam a sentirem-se sozinhos, sem o 
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apoio da família e passam a buscar mais independência e autonomia. Muitas vezes 

procuram sair de casa para ter um pouco mais de liberdade. Isso suscita um 

sentimento de que agora ele só pode contar com ele mesmo, não mais com a 

família. 

“Eu me vejo de uma outra forma, me vejo uma pessoa 
autossuficiente, em parte. Não consigo mais me ver tendo aquele 
cuidado de mãe, de pai, eu acho que consigo tocar minha vida sem a 
presença deles. Sem a presença deles ficaria muito forte, mas sem a 
atenção deles, sem precisar mais deles estarem comigo, 
perguntando, falando” (Eduardo, 20 anos). 

Todos esses desentendimentos ocorrem muitas vezes justamente pela 

dificuldade que os pais têm de falar sobre este assunto. A falta de diálogo provoca 

uma incompreensão dos sentimentos dos filhos e uma intolerância frente ao 

assunto. Os discursos científicos e religiosos têm contribuído bastante para esta 

intolerância por meio da essencialização do biológico. O discurso científico 

normatiza os comportamentos instituindo o lugar de desvio para os que não 

corresponderem a essas normas. Já os discursos religiosos, que marcam fortemente 

a cultura brasileira, por meio da regulação da carne, situam a homossexualidade 

como um desvio do que foi proposto por Deus.  

Desse modo, muitas questões ficam em aberto, não são discutidas e 

provocam toda esta gama de conflitos. Essa incompreensão surge na fala de 

Eduardo, quando relata que entende que essa não aceitação dos pais é decorrente 

da criação deles, mas não compreende o desinteresse dos pais em não querer “se 

atualizar sobre o assunto, buscar ler mais sobre o tema, assistir filmes ou notícias” 

que tratem do assunto e, principalmente, conversar com o próprio filho para tentar 

entender o que ele sente. 

Toda essa dificuldade em aceitar a orientação sexual dos familiares gera 

uma situação desconfortável no convívio familiar. Inicialmente a não aceitação 

provoca um distanciamento, depois a convivência vai tornando-se complicada e às 

vezes conflituosa, depois passam a evitar falar com a pessoa. Com todo esse 

distanciamento chega a um ponto que eles passam a não participar mais ativamente 

da vida destas pessoas. A convivência torna-se praticamente obrigatória. 

“Meus pais não me ajudam mais não. Talvez, assim, eles não 
participam mais da minha vida afetiva, emocional, de jeito nenhum, 
eles não me perguntam se eu to bem, o que é que eu estou fazendo, 
eu to vivendo a minha vida e eles só nos avisos, ‘cuidado com isso, 
cuidado com aquilo’, e sempre, sempre, sempre” (Eduardo, 20 anos). 
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Entendemos esse não participar mais da vida dos filhos como uma negação 

do que está acontecendo com eles. Alguns pais passam a não procurar saber mais 

intensamente como anda a vida deles, pois saber algumas verdades pode lhes 

causar sofrimento. A não aceitação da homossexualidade deles também provoca em 

alguns pais uma inversão nos atributos que esses filhos pareciam possuir. Filhos 

que sempre se mostraram responsáveis, estudiosos ou trabalhadores, afetuosos, 

parecem agora, aos olhos dos familiares, terem se tornados irresponsáveis e 

promíscuos. 

“Porque eu era a cabeça da família. Meu pai essa semana me disse 
que achava que meus irmãos poderiam se tornar (homossexuais) e 
eu não, porque eu era bem centrado, era bem... Sempre gostei de 
estudar bastante, e ai eu fiz toda uma construção de 
responsabilidade dentro da minha casa. Eu sempre passava para os 
meus pais confiança e tal. E ai quando eu falei pra eles é como se 
tudo que eu tivesse construído afundasse, eu agora seria uma 
pessoa que não poderia ser confiável, era uma pessoa irresponsável, 
uma pessoa não mais estudiosa, todos os parâmetros da imperfeição 
estariam em mim, tudo que era ruim estaria em mim. E ai desde o dia 
em que eu contei para os meus pais e até hoje eles sempre me 
dizem: ‘Eduardo não fume drogas, não consuma drogas, não se 
prostitua’. Essas coisas que parecem que só os homossexuais 
fazem, eu acho isso péssimo, acho isso horrível. Desde o momento 
em que eu contei pros meus pais é como se a gente tivesse 
destruído tudo que a gente viveu antes e agora tivesse recomeçado 
com um Eduardo que tivesse todas essas coisa pra dar errado na 
vida” (Eduardo, 20 anos). 

O que observamos muitas vezes é que esses jovens estão tentando o tempo 

inteiro provar que são responsáveis, que são competentes e buscando se destacar 

em alguma área para superar o estigma e provarem que são dignos, sim, de 

confiança e respeito. Buscam se destacar em alguma área para alcançar prestígio e 

reconhecimento. Ao que me parece essa é uma tentativa de fazer a sociedade 

compreender que existe algo além da sua orientação sexual. Se esta é valorada 

negativamente, eles querem sobressaltar seus aspectos positivos.  

“E eu tinha essa necessidade de sentir ser o melhor, sabe? Talvez 
por ter passado por tanto bullying, por ter sido chamado de 

afeminado, de gordo, eu tivesse a necessidade de ser bom em 
alguma coisa, pra tentar fugir. Aquela coisa: segurar uma boia, sabe? 
E a minha boia era estudar” (André, 22 anos). 

“Então, quando depois de algum tempo eu morando em recife, que 
eu vim, que estudei, que passei no concurso, que passei no 
vestibular ai ela viu que não era nada daquilo que talvez ela tenha 
imaginado e a nossa relação ficou muito melhor do que era antes 
inclusive. A gente já conversa, ela já me pergunta sobre meus 



56 
 

namorados, ela já pergunta se ta tudo bem comigo, com ele, se foi 
pra onde, como vocês estão, e fala dela também” (Vítor, 28 anos). 

Essa questão nos remete a Foucault (2011) quando ele afirma que o 

homossexual do século XIX torna-se uma personagem, pois nada do que ele é, no 

fim das contas, escapa a sua sexualidade. 

O estigma social tem uma influência tão grande na vida das pessoas que 

elas passam a atribuir ao estigmatizado características negativas mesmo sem ele tê-

las apresentado antes da revelação (ELIAS e SCOTSON, 2000). E o inverso 

também ocorre, pois algumas características positivas que eles apresentavam 

parecem desaparecer. A promiscuidade tem sido um dos estigmas mais fortes 

direcionado para o grupo de homossexuais, assim como o da AIDS. As famílias 

talvez sejam as primeiras a reproduzir estes estigmas, pois os tratam como não 

sendo dignos de confiança.  

 “Eles (os pais) só nos avisos, ‘cuidado com isso, cuidado com 
aquilo’, e sempre, sempre, sempre, ‘cuidado com as drogas’. Parece 
que todo homossexual tem que ser drogado e prostituto né, mas tudo 
bem” (Eduardo, 20 anos). 

“e ai começou as... como é que se diz... as indiretas dentro de casa. 
‘Ah, vai pra Recife, lá é melhor, lá tem mais gay, lá vai poder se 
prostituir nas esquinas’. O que de fato, eu não... hoje eu entendo o 
porquê disso” (Vítor, 28 anos). 

Como o preconceito atinge toda uma sociedade sem fazer distinção, é de se 

esperar que ocorra o assujeitamento pelos discursos que valoram negativamente as 

homossexualidades mesmo entre homens com práticas homossexuais. Esse 

assujeitamento tem causado a reprodução do preconceito, pois estes jovens estão 

também participando deste jogo de reprodução de discursos sobre a promiscuidade 

e vulnerabilidades desse grupo. 

“Eu sou a favor de um homem, tudo bem, ele pode ser homossexual, 
mas ele tem que ser homem na postura dele, no jeito de andar, de 
ser, de se vestir, de se comportar, ele tem que ser um homem. E o 
meu pai sempre ensinou isso. E tem o lado também da 
responsabilidade, né. O que é muito comum de ver é shopping Boa 
Vista entre outros, que têm homossexuais que não tem a noção do 
que é mundo; é bebida, droga, cigarro, a própria prostituição, é a 
vulgaridade, entendeu? Vai pra boate fica com um, dois, três. 
Também os héteros fazem isso, mas no homossexual é mais 
presente” (Tadeu). 

Constatamos, por meio dessa fala e de outras, que o preconceito é ainda 

maior para os homens que agenciam atributos femininos para constituir 

performances identitárias públicas. Nesse contexto, os atributos categorizados 
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estilisticamente como de feminilidade, parecem ser os que remetem os homens ao 

campo da margem (RIOS, 2012). 

De acordo com Parker (1991), em nossa sociedade foram constituídos 

sentidos e valores sobre as diferenças anatômicas percebidas entre homens e 

mulheres. Essa diferença transformou-se em hierarquia onde os valores atribuídos 

às pessoas são feitos em cálculos de feminilidades / passividades e masculinidades 

/ atividades.  

Nesse sentido, podemos perceber o jogo de poder que o sistema de gênero 

estabelece em nossa sociedade. Por meio deste jogo foram estabelecidas algumas 

categorias para nomear homens com práticas homossexuais, como bicha, frango, 

veado, que demonstram o valor implícito que o feminino tem para a sociedade e 

como emerge de forma a destituir a imagem de alguém. Essas categorias, 

carregadas de preconceito, são a insígnia da homossexualidade. Não é à toa que os 

homens afeminados são muito mais estigmatizados (RIOS, 2012). 

O preconceito acerca dos homens que agenciam atributos femininos para 

constituir performances identitárias públicas surge também na fala de alguns 

entrevistados como sendo uma das justificativas para não revelar a família. Assim 

como eles têm esse preconceito e acreditam que essa performance é motivo de 

vergonha, temem que seus familiares sintam vergonha ou sejam ridicularizados se 

sua orientação sexual se tornar pública.  

“A maioria das pessoas, antigas principalmente, quando elas 
descobrem... quando elas ouvem falar em gay, a primeira imagem 
que vem é um menino de salto alto, lindo, de saia, cabelos longos e 
dando pinta no meio da rua” (Vítor, 28 anos). 

“Se eu fosse aquela bicha pintosa ou alguma coisa assim, haveria 
uma certa vergonha” (Gustavo, 22 anos). 

Existe uma gama de questionamentos, muitos deles decorrente do estigma, 

como os relatados neste capítulo, que permeia os sujeitos sobre a questão da 

revelação da sua orientação sexual para a família. Quando esses jovens decidem 

contar a família, permitindo-se entrar no jogo da regulação, é porque já estão 

sentindo-se mais seguros no exercício da sua sexualidade e não estão mais 

suportando viver em segredo. Muitos deles significam a subversão como uma 

mentira e sentem que mantendo este segredo estão sendo desonestos, não só com 

a família, mas com eles próprios.  
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“A minha ideia (...) era de contar aos meus pais pra além de parar de 
mentir pra eles, que eu acho mentira uma coisa super horrível, eu 
achava que tudo na base da honestidade era mais certo, ai eu 
contei” (Eduardo, 20 anos). 

“Muita gente quando me entrevista pergunta: Por que assumir? Eu 
não gosto de mentira” (Tadeu). 

Também acreditam que falando a verdade, seu ato de honestidade lhe trará 

a confiança de seus pais e um pouco mais de liberdade. Essa postura parece refletir 

a ideia do movimento de Stonewell, em que a “autorrevelação de uma identidade 

homossexual prometia uma grande libertação da opressão vivida por pessoas 

homossexuais” (SEDGWICK, 2007 apud TEIXEIRA et al., 2012). 

“A minha ideia de contar aos meus pais, e algumas pessoas me 
disseram que era muito cedo pra contar, era que eu ganhasse mais 
liberdade, que eu pudesse sair quando eu quisesse, pudesse 
conhecer alguém e trazer pra minha casa, que era uma ilusão minha 
muito grande” (Eduardo, 20 anos). 

“E depois que a gente começou a de fato tentar fixar alguma coisa, 
eu tive a mirabolante ideia de levar ele na casa da minha tia, com a 
ideia de talvez de que assim ‘oh, ta vendo tia, eu encontrei uma 
pessoa que também estuda, ta fazendo medicina, também curte a 
mesma coisa, e não é uma coisa tão grave’, mas ela teve uma 
conversa com ele muito desagradável. E ele se sentiu na obrigação 
de acabar... de acabar o que nem tinha começado ainda” (Vítor, 28 
anos). 

“Ai foi quando eu apresentei ele aos meus pais, e quando a ficha do 
meu pai caiu ele pediu pra que eu saísse da casa dele. Ai realmente 
foi um momento marcante na minha vida” (Tadeu). 

Como pudemos observar no relato destes jovens, os benefícios que eles 

acreditavam que teriam se utilizando da honestidade não surgem de maneira 

imediata e, muitas vezes, não surgem em momento algum. A circulação da 

homofobia no ambiente familiar tem provocado muitos conflitos entre seus 

integrantes e desgaste na convivência entre eles. Com isso estes jovens vão 

aprendendo que nem sempre a revelação é a melhor saída, ou que ela signifique 

sua felicidade. Eles aprendem também a atualizar as estratégias que os que são 

identificados como desviante (homossexuais) precisam construir para lidarem de 

forma mais prazerosa com o mundo. 
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4.2 A revelação 

 

A dificuldade em falar sobre este assunto e o medo da reação da família é 

tão forte que os sujeitos levam um bom tempo pensando se devem contar ou não 

para família. Quando decidem contar também levam um tempo se preparando para 

isso. 

“Eu demorei um pouco pra contar, trabalhei isso na terapia também e 
isso tava me angustiando muito, naquele tempo, demorou mais ou 
menos um mês desde quando eu pensei em contar até contar” 
(Gustavo, 22 anos). 

“Eu considero que foi uma decisão centrada que eu tomei, algo que 
eu pensei bastante antes de tomar... Demorei nove meses pra tomar 
essa decisão de contar pra eles. E eu acho que talvez não sei se foi 
a melhor hora, talvez não tenha sido, mas foi num momento que eu 
me satisfiz, de certa forma (Eduardo, 20 anos). 

O tempo que esses jovens levam para decidir se contam ou não para a 

família é o tempo que eles precisam para avaliar as consequências do seu ato, as 

vantagens e desvantagens que esta revelação pode lhe trazer. E também o tempo 

pra que eles sintam-se seguros quanto a sua decisão. 

Como percebemos, a decisão de revelar pra família sua orientação sexual, 

para a maioria, não é vivenciada de forma tranquila, pelo contrário, é atravessada 

por muitos anseios e angústias. O principal motivo dessa angústia é decorrente do 

preconceito da nossa sociedade sobre a homossexualidade. O medo da reação da 

família dificulta este processo.  

Dos oito jovens entrevistados, apenas três relataram que sua família não 

sabe sua orientação sexual. Desses três, dois nunca tiveram nenhuma experiência 

de ordem sexual com outra pessoa do mesmo sexo e o outro, que se identifica como 

bissexual, tem experiências tanto com homens quanto com mulheres. Isso nos 

indica que a identificação do homossexual se dá em função de outros critérios para 

além da prática com pessoas do mesmo sexo. 

Esse dado me permite inferir 15  que os jovens evitam entrar no jogo da 

regulação enquanto suas experiências estão apenas no campo do desejo e, 

provavelmente, não significam a subversão como uma mentira. 

Os outros cinco jovens interlocutores informaram que sua família tem 

conhecimento. Quando esses jovens decidem que chegou o momento de a família 
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 Como não realizei a entrevista, não pude questionar o sujeito especificamente sobre este aspecto, por isso a 
inferência. 
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ficar sabendo, eles tendem a reunir a família para contar, como foi o caso de quatro 

destes jovens. Mas é importante deixar claro que nem sempre a revelação ocorre 

por escolha dos jovens. 

Os jovens que tomaram a decisão de revelar para a família sua orientação 

sexual nos contam que um dos principais motivos que os levaram a fazer isso é a 

questão da honestidade, eles nos relatam que não estavam mais suportando 

carregar o peso da mentira e também porque sentiam que as pessoas mais 

próximas mereciam saber. 

Como dito anteriormente, é importante deixar claro que considero como 

revelação o fato de a família ter conhecimento acerca da orientação sexual do seu 

integrante16, porém esta revelação não se deu em todos os casos por opção do 

sujeito. Em alguns casos a família tomou conhecimento por outras vias. Temos dois 

casos em que a revelação não ocorreu por escolha dos sujeitos, que é o caso de 

Vítor e de Fábio. Nesses dois casos havia uma desconfiança prévia da família. 

Fábio nos narrou que sua mãe já estava desconfiando que ele pudesse estar 

namorando e suspeitava que fosse com um rapaz. Assustada foi conversar com o 

irmão e pediu para que este fosse conversar com seu filho. Nessa conversa Fábio 

assume para o tio que realmente namora outro homem e sugere que seu tio conte a 

sua mãe, já que ela já estava desconfiada. Nesse caso não houve uma reunião 

familiar, como ocorre na maioria dos casos relatados, para informar sobre a 

orientação sexual. 

No caso de Vítor, que também não tomou a decisão de revelar, houve a tal 

reunião. Ele nos conta que sua mãe já desconfiava porque fuçava suas coisas. 

Certo dia, seu namorado, que estava bêbado, foi até sua casa durante a madrugada 

lhe chamando. Quando sua mãe foi abrir, o rapaz falou que gostaria de falar com 

Vítor, seu namorado. No dia seguinte sua mãe liga para o pai, que trabalhava em 

outra cidade, e pede que ele venha até a sua casa porque ela precisa fazer uma 

revelação muito importante: “Seu filho é gay!”. Para a surpresa de sua mãe, o pai 

não dá importância ao fato. Vítor relata que depois desse dia a relação com sua mãe 

ficou péssima. 

Nesses dois casos, mesmo os jovens não tendo tomado a decisão de fazer 

a revelação, eles já estavam bastante seguros de sua sexualidade e, portanto, esta 
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 Uso a palavra integrante porque me interessa saber sobre a revelação no núcleo familiar em que o sujeito 
reside. Como nem sempre o sujeito mora com os pais (temos alguns que moram com tios ou avós), preferi o uso 
desta palavra. 
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situação acabou não sendo tão impertinente. Ao que parece, para eles, a questão da 

revelação não era uma questão-chave para o exercício da sua sexualidade, como 

pareceu para alguns que citaram o peso de carregar a mentira. 

Um caso parecido foi o de Tadeu, que não tomou a decisão de fazer a 

revelação para seus avós (com quem vivia), mas quando sentiu-se mais seguro com 

a sua sexualidade resolveu fazer a revelação para a família “estendida” num 

momento em que esta encontrava-se reunida. Quando seus pais (como ele chama 

os avós) descobriram, ele não sabia ao certo o que sentia, não entendia o que 

estava acontecendo. Uma amiga contou aos seus pais que Tadeu estava 

paquerando um professor e eles decidiram levar Tadeu ao médico, acreditando que 

isto era uma doença. Tadeu nos conta que também acreditava. 

“No começo eu achava que era doença. Tanto que meus pais, 
quando disseram pra me levar pro médico, eu na hora aceitei. Eu 
aceitei que era uma doença e queria ir pro médico também” (Tadeu). 

Após algum tempo de terapia, Tadeu entendeu o que se passava com ele e 

passou a exercer sua sexualidade com outros homens. Quando se sentiu seguro do 

exercício de sua sexualidade resolveu contar a família. 

“Eu esperei a ceia de Natal, esperei a família toda reunida, primos, 
tios, avos, pais. Quando tava na ceia de Natal eu disse ‘tenho uma 
novidade pra contar pra vocês’. Ai eu apresentei ‘olha esse é o meu 
namorado’” (Tadeu). 

Entre os jovens que revelaram para a família, percebemos como eles 

consideram importante que os mais próximos saibam. Em seus relatos, vez por 

outra, aparece que eles não se incomodam com o que os outros acham, se 

desconfiam ou não, o que não procede com relação aos familiares mais próximos. 

De acordo com Williams (1998) (apud TEIXEIRA et al., 2012), parece haver 

unanimidade entre os resultados de pesquisas relativa ao fato de que a família de 

origem nesse processo da aceitação de si mesmo, em geral, tem um peso muito 

importante. 

Eduardo e Gustavo decidiram revelar e esperaram o momento que 

consideraram mais oportuno para fazer isto. Neste aspecto, a história dos dois é 

bastante parecida, porém as consequências foram bem diferentes. Eduardo conta 

que esperou os irmãos saírem de casa e chamou os pais para uma conversa séria. 

Estava bastante nervoso, chorando bastante, mas conseguiu contar aos pais. Disse 

que foi um momento bastante difícil, doloroso, pois seus pais choraram muito e 
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ficaram decepcionados. Após a revelação a relação deles mudou demais, seus pais 

já não lhe considerava um jovem responsável e correto como anteriormente. 

Já Gustavo nos conta que após a revelação sua relação com seus tios (com 

quem reside) não mudou em nada, eles continuam tendo o respeito por ele que 

sempre tiveram. Quando ele decidiu que era o momento de contar para os tios ele 

esperou uma ocasião em que os dois estivessem sozinhos para fazer isso. Conta 

que para ele também foi um momento muito tenso, chorou de nervoso, mas que 

depois que contou tudo ficou tranquilo, seus tios parecem ter levado numa boa. 

A história de Gustavo foi uma exceção dentre as histórias pesquisadas, pois 

para todos os outros jovens que revelaram sua orientação sexual para a família, pelo 

menos inicialmente, a relação ficou bastante complicada, chegando algumas vezes 

até a agressões ou os jovens precisando sair de casa. Podemos perceber como a 

circulação dos discursos homofóbicos no contexto familiar tem sido a causa de 

tantos desentendimentos e sofrimentos entre pais e filhos. 

As agressões que ocorrem no contexto familiar nem sempre são físicas, pelo 

contrário, na maioria das vezes são agressões morais, que deixam marcas tão 

sérias quanto as físicas. Para os pais, as práticas sexuais homoeróticas são tidas 

muitas vezes como passageiras, mas este posicionamento da família acaba por 

ampliar os sentimentos de inadequação desse jovem (TEIXEIRA et al., 2012). A falta 

de compreensão e o preconceito favorecem o surgimento de agressões, como foi o 

caso na família de Vítor. 

Ela começou a comprar as coisas, comprou sabonete rosa, toalhas 
rosa, saboneteiras rosa, tentando me agredir (... ) Ai eu perguntei a 
ela o que era aquilo, o que era aquela palhaçada, ai ela: “Ué, você 
não é mulher, não é agora mulher?! Então, comprei as coisas de 
mulher agora pra você” (Vítor, 28 anos). 

“Teve uma vez que ela sentou comigo e falou: “Você se interessava, 
já namorou com mulher... seu pau sobe?” Eu digo: Sobe mainha, e 
eu já comi mulheres, “Então você não é gay não!” Mainha, não quer 
dizer que ele não suba, quer dizer que o que eu gosto mais, o que é 
que eu fico mais a vontade... e não é com mulher!” (Vítor, 28 anos). 

Os relatos dos jovens sugerem que o desconhecimento da questão leva a 

incompreensão da problemática. Muitas vezes os pais acreditam que seja uma 

questão de escolha, e se é uma questão de escolha o filho poderia ter feito outra 

escolha, e tentam interferir para que eles “desistam” dela. Outras vezes acreditam 

ser uma doença e, neste caso, poderão encontrar algum tratamento para isto. Com 
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isso os pais acabam lidando de maneira desagradável e intolerante com esta 

situação. 

“É, a gente vem... ultimamente tenho até discutido um pouco com 
eles sobre isso, e como, se é uma escolha ou não. Eles colocam 
isso, é que eles são muito tradicionalistas na verdade” (Eduardo, 20 
anos). 

“No começo eu achava que era doença. Tanto que meus pais, 
quando disseram pra me levar pro médico, eu na hora aceitei. Eu 
aceitei que era uma doença e queria ir pro médico também. Eu tinha 
uma voz, como você tá vendo, não tão grossa. Ai fui pro médico e fiz 
exame de testosterona, fiz uma bateria de exames. Até teste de HIV 
meu pai mandou fazer também e eu totalmente virgem. Ai depois que 
eu fui pro médico, fui pro psicólogo e foi justamente ele que abriu a 
minha cabeça e disse: é normal, eu não vejo problema nenhum aí” 
(Tadeu). 

Podemos perceber também estes aspectos nos relatos de Vítor, quando 

houve uma conversa na família para contar sobre sua orientação. A mãe acredita 

que a homossexualidade é uma doença e o pai que seja uma questão de escolha. 

“Ai ela (mãe) começou: ‘Isso é uma doença, isso é algo que tem que 
ser cuidado, tem que levar pro psicólogo, psiquiatra, que seja...’. Ai 
ele (pai) fez: ‘Ivanilde eu não sei, só sei que quando tive que 
escolher, eu escolhi mulher, tive dois filhos, casei com você e tô até 
hoje, acho que agora é a vez dele e não sou eu que posso definir o 
que é que ele quer não’” (Vítor, 28 anos). 

Reduzir a discussão da sexualidade a estes elementos (escolha ou doença) 

nos limitam sobre a possibilidade de refletir sobre a sexualidade como uma 

construção social que se dá na experiência vivida e na interação com os outros que 

nos rodeiam.  

 

4.3 A identidade homossexual: regulação social e família 

 

Práticas e discursos (heteronormativos) regulatórios atribuem valores 

negativos às manifestações sexuais e performances de gênero diferentes daquelas 

esperadas para os padrões heterossexuais. Logo, o jovem que reconhece em si 

mesmo a orientação sexual homossexual interpreta a sua diferença como uma 

anormalidade ou inadequação (TEIXEIRA et al., 2012). 

Como a homossexualidade já foi considerada uma doença, ainda é muito 

comum encontrarmos pessoas que acreditam nesta versão. Por isso, quando 

descobrem que um filho é homossexual tratam como sendo uma doença e recorrem 

a instituições ou pessoas que ofertem algum tipo de ajuda para lidar com o 
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sofrimento. De acordo com Rios (2011), a Psicologia e a religião têm sido as 

principais instâncias de oferta de cuidado procuradas. 

Lembramos que a psiquiatria criou uma categoria patológica que 

corresponde à homossexualidade, descrevendo e delimitando suas múltiplas formas 

de expressão. Essa delimitação vai se materializar no que hoje chamamos de 

identidade. As identidades organizam a forma como os sujeitos se relacionam 

consigo mesmo, alimentando o funcionamento do dispositivo da sexualidade. Neste 

sentido, a identidade sexual se torna uma estratégia de controle dos sujeitos 

(CASSAL e BICALHO, 2011). 

As identidades sexuais surgiram no século XIX como classificações criadas 

a partir de técnicas que procuram essencialmente “normalizar”, controlar e modelar a 

maneira como cada sujeito lida com o seu sexo, estabelecendo formas “normais” e 

“patológicas” de prazer. Essas identidades formam as categorias que regulam a 

classificação das sexualidades. É importante compreendermos que essas 

classificações não são naturais, elas foram criadas no campo do biopoder (CASSAL 

e BICALHO, 2011). 

O que vai caracterizar o biopoder, segundo Rios e Galvão (2012), é “a força 

do discurso e práticas científicos, biomédicos, integrando-se aos aparatos 

administrativos estatais com funções reguladoras das populações”. Desse modo, 

entendemos que o biopoder é embasado por argumentações científicas de 

essencialização do biológico.  

Dessa forma, quando a família ou o próprio sujeito procuram ajuda médica 

ou psicológica buscando a “cura”, eles estão reafirmando o lugar de desvio de uma 

norma, marcando o entendimento da diferença como resultado de uma falha, 

corrigível ou não. Isso produz efeitos na maneira como os sujeitos constroem a si 

mesmo e aos outros (CASSAL e BICALHO, 2011). 

O que podemos concluir por meio dos relatos destes jovens, inclusive os que 

não revelaram sua orientação sexual para a família, é que todo este processo é 

atravessado por muito sofrimento. Porém, é necessário desconstruir a ideia de que a 

homossexualidade é sinônimo de uma vida sofrida e difícil. Estudos nos mostram 

(TEIXEIRA et al., 2012, p. 29) que uma “identidade não heteronormativa não produz 

em si mesma o sofrimento ou a exclusão”, estes são decorrentes do efeito da 

homofobia. 
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Como ainda não é possível viver sem os efeitos da homofobia, estes jovens 

vão aprendendo que o estigma pode ser estruturante e que sair do armário implica 

negociações e posições de sujeito. Portanto, nem sempre a revelação para 

familiares e pessoas próximas implica uma libertação, pois a cada revelação “novos 

armários são erigidos” (SEDGWICK, 2007 apud TEIXEIRA et al., 2012). E nesse 

processo eles vão atualizando as estratégias que os homens com práticas 

homossexuais precisam construir para lidarem de forma mais prazerosa com o 

mundo e com sua sexualidade. 
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5 RELIGIÃO 

 

Nas tentativas de dar sentido ao seu sofrimento, vimos no capítulo anterior 

que algumas pesquisas revelaram que estes jovens ou suas famílias têm buscado 

ofertas de cuidados, principalmente na Psicologia e na Religião. Podemos observar 

que nestas duas instâncias o processo de “fazer falar” o sujeito sobre seu sofrimento 

e sua sexualidade está presente. Esta colocação do sexo em discurso, segundo 

Foucault (2011), é uma estratégia do biopoder, que criou dispositivos pelos quais as 

pessoas foram obrigadas a falar sobre sexo, sobre tudo o que faziam dele e como 

lidavam com ele. 

No que se refere à religião, desde os primeiros tempos do cristianismo, o 

testemunho público era a principal maneira de lidar com o pecado. Depois a técnica 

avançou e foi substituída pela confissão (RIOS; PARKER; TERTO JÚNIOR, 2010). 

Segundo estes autores, embasados por Foucault (2006, p. 00), “as técnicas cristãs 

de confissão, de direção de consciência e de obediência têm a finalidade de levar os 

indivíduos a trabalhar na sua própria ‘mortificação’ neste mundo”. 

A respeito das religiões Cristãs, o Corpo e o Espírito tornaram-se temas-

chave articulados numa perspectiva teleológica de “salvação”, neste ou no “outro 

mundo” (RIOS et al., 2008). Dessa forma, buscava alcançar estados ideais de 

“santidade” a partir de diversas ações sobre o corpo, o que, segundo Foucault 

(2006), constitui, em maior ou menor grau, um corpo carregado de sensações, 

desejos e prazeres. 

Nesse sentido, a sexualidade para os cristãos é uma questão moral, e como 

tal é apreendida nas teias dos caminhos a serem seguidos com vista à salvação 

(RIOS et al., 2008). Portanto, é necessário ressaltar a “importância das culturas 

religiosas na construção da sexualidade – na produção e reprodução da vida social” 

(GIUMBELLI, 2005 apud RIOS et al., 2008). 

Ao analisarmos o aspecto religioso na construção da história de vida dos 

entrevistados, percebemos que para os jovens que se definem como praticantes de 

alguma religião o processo de autorreconhecimento de sua orientação sexual foi 

vivenciado como um período de grandes conflitos, sendo alguns deles decorrentes 

da influência exercida por ela. Os que afirmaram não fazer parte de nenhuma 

religião não relataram nenhuma experiência decorrente da influência religiosa. 

Porém, entendemos que as concepções religiosas cristãs sobre carne e 
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pecado situam a homossexualidade como um desvio do que foi proposto por Deus. 

Neste sentido, ainda que seu poder hegemônico de dizer a verdade sobre o mundo 

tenha diminuído, sabemos o quanto os discursos religiosos afetam as opiniões das 

pessoas, mantendo atitudes contrárias à homossexualidade e contribuindo com a 

propagação da homofobia (RIOS e GALVÃO, 2012). 

Dessa maneira, mesmo quem não pertence a nenhuma religião sofre as 

consequências da propagação destes discursos, pois as assertivas religiosas são o 

principal argumento para estigmatizar as sexualidades, como por exemplo, “Deus 

criou Adão e Eva e não Adão e Ivo” (RIOS et al., 2010). 

É importante ressaltar o peso legitimador dos discursos religiosos, em 

especial os discursos cristãos, no reforço de concepções preconceituosas das 

homossexualidades (VENTURI, 2008). Pesquisas (RIOS et al., 2010) apontam para 

a concordância de 92% da opinião pública (sendo 84% totalmente) com a frase 

“Deus fez o homem e a mulher com sexos diferentes para que cumpram seu papel e 

tenham filhos” e de 66% (58% totalmente) com a frase “homossexualidade é um 

pecado contra as leis de Deus”. Estes dados nos revelam o quanto as religiões têm 

contribuído para a intolerância com as pessoas com práticas homossexuais.  

A religião atua como uma instância que normatiza e regula os 

comportamentos moralmente aceitos. Para pertencer a mesma, o sujeito deve 

submeter-se aos preceitos regidos por ela. Porém, Rios et al. (2008) chamam a 

atenção para a dificuldade das religiões de promoverem a obediência. Se antes era 

garantida sem maiores reflexões, atualmente o trabalho implica na necessidade de 

os sacerdotes cristãos apelarem para a “razão” médica e o “bom senso” individual, 

se pretendem alcançar o cumprimento do que dizem doutrinas e dogmas. 

Tidas como verdades absolutas, estas normas são seguidas sem 

questionamentos, até o momento em que algo acontece e gera algum tipo de 

inquietação. No que diz respeito aos entrevistados, esta inquietação surgiu no 

período da adolescência, momento em que os significados sobre a orientação ficam 

mais fortes. Os desejos sexuais tornam-se mais frequentes e não correspondem aos 

valores pregados por sua religião17. Como em nossa sociedade os homens com 

práticas homossexuais sofrem bastante preconceito e são percebidos como 

pecadores, eles relatam inicialmente conter a sua sexualidade e submeter-se a 
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 Para a maioria das religiões em nosso país, a homossexualidade é vista como um pecado, como um 
comportamento que foi aprendido e que, portanto, pode ser “desaprendido”. 
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essas normas, numa tentativa de continuar pertencendo ao grupo. 

“Ai quando eu era adolescente, eu pertencia a uma religião, e essa 
religião me privava, me reprimia, quanto a minha orientação... e ai eu 
tentei buscar é... pessoas do sexo oposto, mas... não consegui ter a 
atração que eu sentia por pessoas do mesmo sexo” (Eduardo, 20 
anos). 

Muitas pessoas com práticas homossexuais tentam se invisibilizar para fugir 

das apreensões estigmatizantes das homossexualidades. Em seu texto sobre 

estigma, Elias e Scotson (2000) afirmam que participação num grupo considerado 

“superior” (os estabelecidos) 18  é a recompensa pela submissão às normas 

específicas do grupo. O preço para pertencer ao mesmo é a sujeição de sua 

conduta a padrões específicos de controle dos afetos.  

Quando seus desejos sexuais vão de encontro a estas normas, o sujeito cria 

uma percepção negativa de sua sexualidade e passa a negá-la na tentativa de se 

reenquadrar nestas normas e continuar fazendo parte da sua religião. Nesse 

sentido, a influência exercida pela religião sob estes sujeitos está no âmbito da 

tentativa de negação dos seus desejos.  

“Como eu era ainda da religião, então eu era muito forçado a abafar 
isso né?! Me reprimir mesmo, e foi isso que eu fiz” (Eduardo, 20 
anos). 

Entretanto, a negação dos desejos não ocorre de forma tão simples e 

instantânea. É necessário um engajamento do sujeito para combater seus impulsos, 

o que, por sua vez, provoca sofrimento decorrente dos conflitos subjetivos. Muitas 

vezes o sujeito transita pela fronteira de seus valores na tentativa de subverter as 

normas religiosas e manifestar seus desejos, mas não o faz de forma absoluta e 

livre para não romper por completo com seus dogmas e continuar sentindo-se parte 

da religião. Quanto mais as normas são violadas, mais difícil torna-se manter o 

controle.  

“Quando eu completei dezoito anos eu comecei a entrar na sala de 
bate papo, enquanto ainda era da religião, mas assim, eu era uma 
pessoa que tentava conhecer esse mundo, mas de uma forma 
restrita aos limites que a religião me impunha, mas alguns limites que 
eu mesmo ultrapassei, né?!” (Eduardo, 20 anos). 

Quando os conflitos começam a surgir, a primeira percepção que os jovens 

com desejos homoerótico têm é de que isto é errado e que por meio da religião 
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 Estabelecidos são considerados grupos que afirmam ter algum grau de superioridade sobre os outsiders 

(estigmatizados). Neste caso os religiosos estigmatizam os homossexuais e consideram-se humanamente 

superiores a estes. 



70 
 

serão capazes de “corrigir” este erro. Assim, a religião é vivenciada como uma 

possibilidade de mudança de sua orientação sexual. 

 “Eu senti alguma coisa por homem e me via como errado... e eu 
sempre fui religioso, eu fazia escolas dominicais, lia a bíblia, fazia 
estudos bíblicos, assim (...) e eu não queria estar errado, 
principalmente por conta de Deus... que é supremo, é uma coisa que 
você não pode ir contra, você não tem, você não deve ir contra o que 
ele disse, e eu me via muito assim.: ‘Nossa eu to errado, eu vou pro 
inferno’. Enfim, não é uma coisa que eu quero, eu não quero ser 
assim, eu quero ser diferente, como que eu faço?’ E isso me fez 
rezar bastante e chorar bastante” (Vítor, 28 anos). 

Para estes sujeitos, sentir-se pertencente a estes grupos tem um grau de 

importância muito grande, o que gera uma necessidade de reconhecimento e 

pertencimento. Portanto, quando os mesmos não encontram a resposta para seus 

conflitos em sua religião, o desconforto psíquico torna-se ainda maior e, por isso, 

utilizam variadas estratégias para diminuir este desconforto. Algumas estratégias 

mencionadas por eles foram a releitura dos dogmas de sua religião ou a mudança 

de religião, por exemplo, como veremos mais adiante. 

O que parece acontecer é que os jovens religiosos vão tentando dar sentido 

as suas histórias e sofrimentos. Inicialmente eles negam seus desejos, depois 

reconhecem e buscam ajuda, inclusive religiosa. Quando sua religião não lhes 

oferece suporte suficiente para lidar com o sofrimento, pode haver uma releitura dos 

dogmas religiosos, como também a busca por outra religião e até mesmo abandonar 

a religião. Todo esse caminho percorrido 19  e estratégias utilizadas ocorrem na 

tentativa de os sujeitos darem sentido ao seu sofrimento. 

“Depois que eu conversei com vários padres, vários pastores, e já fui 
de todas as religiões em Cabrobró, todas as igrejas que existiam em 
Cabrobó eu participei. Todas! Todas com a mesma finalidade: sair, 
tirar isso. E isso não foi possível, óbvio!” (Vítor, 28 anos). 

“Quando eu cheguei em Petrolina eu conheci uma pessoa que me 
explicou muita coisa que eu precisava ter sabido muito antes, talvez 
nos meus doze anos, treze anos, que é... o que é o gay perante a 
religião, o homossexual perante a religião, o que a bíblia de fato fala 
sobre isso. E ele tinha em mãos um estudo ‘Exegeta’ (...) E ai, eu 
preferi acreditar naquilo e fiquei... fui muito mais feliz, bem mais 
tranquilo com aquilo, bem mais leve em saber que eu não tava 
fazendo uma coisa errada. Eu tava fazendo uma coisa que de certa 
forma seguia a bíblia, que é amar a Deus sobre todas as coisas” 
(Vítor, 28 anos) 

                                                             
19 Quero deixar claro que estas foram algumas estratégias utilizadas por alguns dos entrevistados, podendo 

haver outras estratégias e que elas não ocorrem necessariamente numa ordem. 
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"Assim, a minha relação com Deus já não tava muito legal, porque 
enquanto eu entendia que minhas práticas homossexuais 
desagradavam a ele, e eu não gostei e aí eu peguei um texto, uma 
teoria da história, comecei a me guiar pelo ateísmo que hoje sou 
adepto" (Eduardo, 20 anos). 

Apesar de a cultura religiosa criar um ideal prescritivo de cristandade, 

sabemos que redescrições da norma nunca deixaram de existir na prática. Esses 

circuitos que estes jovens percorrem nos permitem considerar que estas 

redescrições são justamente as alternativas que eles têm encontrado para dar 

sentido ao seu sofrimento. Eles parecem criar um cristianismo particular, onde cada 

um pode ser cristão a sua maneira. Essas redescrições não são apenas 

idiossincráticas, próprias ao modo como o sujeito singular articula o preceito no seu 

processo de tornar-se humano, mas também coletivamente compartilhadas (RIOS; 

PARKER; TERTO JÚNIOR, 2010). 

Além do caráter repressor da religião, ela também possui um caráter punitivo 

perante os sujeitos que não se submetem as suas normas. As religiões, como uma 

instância disciplinar, operam muitas vezes oprimindo os sujeitos com base em um 

ideal de heteronomia. Nesse aspecto, há pessoas que são pensadas como 

apresentando “comportamentos desviantes”, pessoas que “desrespeitam” a doutrina 

e a norma. Nesse contexto, a estigmatização constitui uma importante estratégia 

para manter seus “fiéis” sob controle (RIOS et al., 2008). 

Segundo Elias e Scotson (2000), a exclusão e estigmatização dos outsiders 

pelos estabelecidos são armas poderosas para que os últimos preservem sua 

identidade e afirme sua superioridade.  

“E ai eu cheguei pra eles e falei que... que tinha cometido práticas 
homossexuais, que tinha desejo por homens e não por mulheres. E 
ai eles disseram que tinha como consertar isso, ai eu disse só que eu 
não quero conserto, não tem como consertar isso... e ai, tentei 
argumentar com eles, mas eles foram muito mais rústicos, mais 
duros e disseram que iam me expulsar da igreja se eu não me 
arrependesse daquilo e não fizesse mais, ai eu disse: então eu me 
expulso, porque eu não consigo sentir atração por mulher, essas 
coisas e tal (...) Porque uma pessoa quando é expulsa, ninguém que 
é da... ninguém que é da religião pode falar com ela. Então todos os 
meus amigos, que eram da religião, todos... na minha rua tem quatro 
famílias que são testemunhas de Jeová, e todas elas eu tinha muita 
amizade, muita amizade mesmo... é sempre fui um jovem muito 
participativo em tudo, e... quando eu fui expulso ninguém até hoje 
fala comigo, porque é uma forma de fazer com que eu me arrependa, 
é a ideia da religião né?!” (Eduardo, 20 anos). 

As punições irão variar de acordo com cada religião, mas todas elas 
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estabelecem algum tipo de punição aos transgressores. Para algumas (como a 

frequentada por Eduardo – Testemunha de Jeová), o arrependimento leva ao 

perdão, não havendo arrependimento a punição é a expulsão da Igreja. Para os 

autores acima citados, cortar os vínculos e evitar o contato tem a função social de 

preservar a superioridade de poder do grupo.  

No caso específico de Eduardo, seu contexto social era formado em grande 

parte por integrantes da mesma religião. Como seus vínculos tiveram que ser 

cortados, seu convívio social foi reduzido consideravelmente, o que lhe causou 

bastante sofrimento. Por não concordar com algumas normas de sua religião, ele 

afirmava que sua relação com Deus já estava em conflito. Após o ocorrido, tornou-se 

adepto ao ateísmo. 

Todas estas experiências vivenciadas em suas religiões são significativas 

para o modo de subjetivação destes sujeitos. Percebemos que no processo de 

autorreconhecimento da orientação sexual foram necessários alguns 

reordenamentos religiosos, que não foram vivenciados de forma tranquila, mas que 

demonstra a influência (positiva ou negativa) do aspecto religioso na formação dos 

mesmos. 

Nesse sentido, reproduzo um questionamento de Rios; Parker; Terto Júnior 

(2010), muito pertinente para este trabalho. Teria a sexualidade capacidade de 

produzir, ela mesma, mudança nas crenças e concepções que orientam os seres 

humanos no mundo? Os jovens religiosos participantes desta pesquisa parecem nos 

demonstrar que sim, mediante redescrições das normas religiosas, para dar sentido 

ao seu sofrimento e exercer sua sexualidade plenamente e sem culpa. O surgimento 

das Igrejas inclusivas também é um sinal de que estas transformações são 

possíveis. Assim sendo, a partir desta reflexão, ressaltamos que devemos ter em 

mente que “a sociedade não se limita a construir a sexualidade, a sociedade 

também é construída sexualmente” (CONNELL; DOWSETT, 1999 apud RIOS; 

PARKER; TERTO JÚNIOR, 2010).  
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6 ASSUMIR-SE: O PARADOXO DA IDENTIDADE HOMOSSEXUAL 

 

A literatura que tem discutido as experiências homossexuais tem enfatizado 

a construção de uma identidade homossexual como necessária, e ponto de 

transformação para a desconstrução de estigmas e a estabilização subjetiva dos 

sujeitos. De certo, os dados analisados nesta pesquisa podem nos encaminhar 

nesta perspectiva. Mas, ao assumirmos outra perspectiva teórica, a que critica a 

ideia de uma identidade integral, originária e unificada, a questão da superação da 

estigmatização hegemônica se apresenta bem mais complexa do que meramente 

assumir ou não assumir-se gay. É importante ressaltar que utilizamos o termo 

assumir como uma categoria nativa para falar da revelação pública da 

homossexualidade. 

Cada um de nossos sujeitos tematizam, aos seus modos, a categoria 

assumir-se; todos revelam que a própria necessidade de refletir sobre o assumir-se20 

está marcada pelos discursos negativos produzidos por nossa sociedade acerca da 

homossexualidade. Vale destacar que a categoria assumir-se diz bem mais que uma 

declaração verbal pública de desejo sexual, pois envolve um conjunto de práticas 

discursivas não verbais e não intencionais, que podem ser decodificadas pela 

sociedade, e em especial pela família, como sinais de homossexualidade. Eduardo 

exemplifica bem as questões envoltas na categoria assumir: 

“Ah foi muito difícil, como eu acho que pra maioria das pessoas. 
Porque o que é que eu entendo né? Que a gente vive numa 
sociedade que reprime as pessoas sexualmente, que dita normas e 
dita padrões, e a heterossexualidade é um padrão que é imposto 
muitas vezes de forma bem bruta, pela família principalmente. (...) E 
o que eu pensava na sétima série era isso, que se eu falasse, 
demonstrasse ou fizesse alguma coisa que as pessoas vissem que 
eu tinha essa atração elas iriam me excluir, me abominar. E ai eu 
procurei ao máximo continuar na normalidade, transparecer 
heterossexualidade, (...) Só que é muito difícil assim por na cabeça 
que eu não pertenço ao que antes eu considerava que era normal. E 
essa questão da normalidade é um termo que é imposto de uma 
forma muito dura. Eu acho que quando o homossexual, quando ele 
reconhece que sente essa atração ele tem sérios problemas de... 
primeiro é ele se aceitar, não aceitação para o grupo em si, pra 
sociedade, mas pra ele próprio. E depois a aceitação do grupo” 
(Eduardo, 20 anos). 

                                                             
20

 Ninguém problematiza, com a carga de tensão e sofrimento trazida pelos nossos interlocutores, o processo de 

assumir-se heterossexual. 
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Como mostramos, a produção do estigma estabelece uma separação social 

como se existissem dois mundos paralelos, o dos homossexuais e o dos não 

homossexuais, como se fossem duas realidades diferentes.  

“Eu tinha um certo medo de ser gay por conta de que os gays que eu 
conhecia gostavam de um estilo de música, tinha um estilo de vida 
que eu não compartilhava. Músicas, gostos, vestimentas (...) Mas eu 
acho que se eu fosse aquela bicha pintosa ou alguma coisa assim, 
haveria uma certa vergonha” (Gustavo, 22 anos). 

“Meu primeiro beijo, numa praia, que tinha pouquíssimas pessoas, 
não tinha ninguém na verdade, só eu e ele, e aquilo pra mim foi um 
novo momento na verdade, foi como se fosse uma entrada num 
universo, num universo diferente daquele que eu tinha” (Eduardo, 20 
anos). 

Assumir publicamente sua orientação sexual seria deixar o “mundo” dos não 

estigmatizados e migrar para o “mundo” dos estigmatizados. Muitos relatam ter 

adiado um almejado processo de assumirem suas orientações sexuais e viverem 

sua sexualidade veladamente para tentar não sofrer as consequências do estigma 

Para aprofundarmos a análise, é preciso lembrar que as identidades sociais 

são meios para inscrição dos sujeitos nos processos de regulação das condutas. 

Nesse sentido, assumir-se homossexual pode ser compreendido como aceitar a 

convocação e permitir-se ser regulado. Esse é o processo de ingressar na ordem 

cultural: tornamo-nos humanos aceitando as várias convocações as quais somos 

sujeitados. Processo que, não obstante, não se esgota nisso, mas envolve também 

a constante redescrição de normas e sentidos das normas, mediante experiência de 

indivíduos e coletividades na vida social. 

A questão é que, ainda que os discursos contemporâneos sobre as 

homossexualidades tenham se modificado e tenhamos amplamente a disseminação 

na sociedade, inclusive carreada pela ciência e pelo Estado do homossexual como 

“normal” e sujeito de direitos, ainda resiste, em especial no seio das famílias, 

perspectivas estigmatizantes cunhadas pela ciência e religião. Desse modo, a 

convocação para assunção da identidade homossexual torna-se paradoxal: a 

pessoa é convocada para assumir a identidade, mas ao assumir é estigmatizada, 

perdendo o estatuto de humano pleno.  

É nesse contexto que podemos compreender os conflitos cotidianos dos 

jovens com práticas homossexuais. Conforme nossos entrevistados, até o sujeito 

decidir revelar para a família, para os que decidiram fazer isto, eles se sentem 

vivendo uma “vida dupla”, exercendo sua sexualidade de forma velada, em segredo. 
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Nas narrativas dos que decidiram assumir suas posições sexuais, ter esta atitude 

seria tornar-se honesto consigo mesmo e se livrar do peso de carregar este segredo.  

Nesse sentido, surge a pertinência da noção de verdade de si, proposta por 

Foucault (2011). No caso em tela, esta verdade estaria ancorada não só na 

percepção da pessoa de que há uma coerência entre desejo, sexualidade, e 

autoimagem. Institui-se aí a necessidade de narrar esta coerência para os outros, 

em especial, para a família. 

“Minha mãe chorou, meu pai chorou, eu chorei. Foi toda uma 
gama de sentimentos ruins, mas no fundo eu tava dizendo pra 
mim mesmo que aquela era a forma de eu me aproximar, que eu 
estava sendo honesto comigo mesmo e com eles” (Eduardo, 20 
anos). 

Como assinala Eduardo, quando o sujeito não suporta mais levar a vida em 

segredo e decide revelar sua orientação sexual, sua maior preocupação é com a 

família. O medo da rejeição, discriminação, marginalização e dos desdobramentos 

que esta revelação pode causar em sua família são os principais fatores que 

retardam a revelação.  

“Eu por mim não faço mais na realidade porque eu tive um 
relacionamento que eu fazia coisas na cara de pau mesmo, não tava 
nem ai. Só que eu vim a perceber que não era viável pra certas 
coisas, tipo alguém da minha família poderia ver e é uma coisa que 
eu não queria que eles soubessem ai eu parei.” (Jeremias, 23 anos). 

“Só senti necessidade mesmo de contar pras pessoas que eram 
mais próximas de mim. Mas eu sinto muito forte essa necessidade, é 
como se eu tivesse que dar um retorno pra essa pessoa. São 
pessoas que de uma maneira ou outra eu sentia que deviam ter essa 
explicação” (Gustavo, 22 anos). 

 “Teve um dia, um tempo que eu tava disposto, não a contar, mas se 
ela perguntasse dizer sim, sabe, porque eu já tava tão saturado de 
tudo que não tinha nada a perder mais. Mas ai hoje em dia (...) eu 
não sei realmente mais, se sim ou não, se eu contaria ou não. Sabe 
é isso! Eu não sei o que é que eu faço! Difícil! Aff! E pensar também 
que posso ta perdendo tempo né? Perdendo tempo de me relacionar 
com pessoas, perdendo tempo de ser feliz e não contar e sei lá, 
daqui a dois três anos contar ou ela descobrir e eu ter perdido esse 
tempo e ela aceitar normalmente e eu não poder, sabe?! Porque 
muitas vezes eu não faço, evito coisas, não faço por ela mesmo. Ela 
é o motivo, minha mãe. É isso! É o motivo” (Álvaro, 18 anos). 

Percebemos que a maior dificuldade em revelar a orientação sexual remete 

ao âmbito familiar. Porém, no âmbito da vida social mais ampla esta dificuldade não 

é tão diferente, pois os medos também estão presentes, diferindo apenas no fato de 

que a reação dos familiares tem maior importância. 
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“Por mim eu contaria pra todo mundo, inclusive eu não gosto de 
mentir e tal, então eu contaria. E não tenho medo de que deixe a 
amizade, sabe? Que deixe de falar porque se não aceita não é 
verdadeiro, não é uma amizade verdadeira, então eu não tenho 
medo nenhum” (Álvaro, 18 anos). 

“Mas eu senti essa necessidade (de contar), tanto com amigos, 
quanto com a família, os mais próximos. São pessoas que de uma 
maneira ou outra eu sentia que deviam ter essa explicação. Mas com 
outras pessoas não (...) se descobrir beleza, mas se não descobrir 
beleza (...) As que não são muito próximas tanto faz” (Gustavo, 22 
anos). 

6.1 Saídas 

 

Frente ao paradoxo que se cria pela exigência à assunção identitária por 

meio de uma narrativa (verdadeira) de si para o mundo, várias trajetórias se abrem: 

alguns, como mostramos, relatam para os parentes e, na maioria das vezes, sofrem 

com isso. 

Mas, é nesse mesmo momento, e talvez movidos pela mesma necessidade 

(socialmente formada) de revelar suas verdades, que muitos jovens se deparam 

com outras pessoas que também sentem desejos por pessoas do mesmo sexo. 

Tem-se início a ampliação da rede de sociabilidade e o ingresso à outra ordem de 

significações, bem menos exigente com a questão do assumir-se.  

Parece-nos que no processo de assumir-se são necessários não apenas a 

satisfação do desejo sexual com outros homens, mas também pessoas com quem 

compartilhar sentidos e afinidades. Dessa forma, a rede de amigos é fundamental no 

apoio psicossocial para esses jovens na ausência e/ou quebra das ligações 

familiares, tendo em vista os valores atribuídos às homossexualidades. 

Percebemos que quando o sujeito se inscreve em linhas alternativas de 

discursos, que valorizam positivamente a homossexualidade, atualizadas sobretudo 

pelos amigos, a questão da revelação torna-se menos importante. Muitos dos 

entrevistados relatam que são “bem tranquilos com sua homossexualidade”, se 

aceitam muito bem, mas que contar ou não é uma questão situacional, depende do 

contexto em que se está inserido. Alguns deles ainda não assumiram publicamente 

sua orientação, mas mesmo os que já assumiram têm esse posicionamento.  

“Acho que nunca foi problema não visse. Eu sempre levei na moral, 
só não gosto de espalhar por ai que eu faço isso. A diferença é essa. 
Nos ambientes que eu to não tem problema nenhum, mas fora 
desses lugares é que existe o real problema” (Jeremias, 23 anos). 
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“Eu sou muito tranquilo com relação a minha homossexualidade, não 
preciso dizer pra todo mundo que sou homossexual, não tenho essa 
necessidade. Acho que aquelas pessoas que quiserem descobrir, 
aquelas pessoas que entendem e que percebem isso em mim não 
tenho nenhum problema em revelar, não tenho nenhum problema em 
falar, mas não é por isso que eu vou andar no meio da rua, beijar 
uma pessoa do mesmo sexo” (Eduardo, 20 anos). 

“Mas eu senti essa necessidade (de contar), tanto com amigos, 
quanto com a família, os mais próximos. São pessoas que de uma 
maneira ou outra eu sentia que deviam ter essa explicação. Mas com 
outras pessoas não (...) se descobrir beleza, mas se não descobrir 
beleza (...) As que não são muito próximas tanto faz” (Gustavo, 22 
anos). 

“Eu sou tranquilo quanto a isso. Eu sei realmente o que acontece 
comigo, eu tenho ciência, eu não fico muito louco como pessoas ai, 
se matam e tem problemas psicológicos com isso. Meu único 
problema é isso, é minha mãe, mas a partir do momento... quer dizer 
é o segundo problema, é um dos problemas que eu tenho, é minha 
mãe porque a partir do momento que ela souber vai ser tudo mais 
fácil pra mim” (Álvaro, 18 anos). 

Como sinalizado anteriormente, a convivência com outros homens com 

práticas homossexuais contribui bastante para que se sintam mais assegurados que 

suas sexualidades são expressões normais. Quando o sujeito está inserido num 

meio que lhe apoia e que lhe incentiva a viver sua sexualidade de forma livre, a 

questão da assunção será menos importante. Quanto mais eles conseguem 

recursos para significar positivamente a homossexualidade, mais o estigma vai 

sendo ressignificado. Eles percebem que podem viver sua sexualidade sem se sentir 

inferiores. 

“Alguns amigos meus foram se revelando gays, e eu fui vendo como 
eles tinham uma relação boa com isso... E eu comecei eu acho, a me 
permitir e tal, a me sentir atraído” (Gustavo, 22 anos). 

“É que na verdade eu não aceitava, viu. No começo eu não achava 
legal. Porque realmente eu não tinha noção do que era ser 
homossexual” (Tadeu). 

 “E eu percebi que não era errado, não era uma coisa que me 
denegria, denegria minha imagem, que eu era uma pessoa pior ou 
ruim por causa disso, eu senti que eu era diferente, eu vi que eu 
tinha um outro desejo, diferente das outras pessoas” (Eduardo, 20 
anos). 

E também tomam mais e mais consciência do caráter posicional dos sujeitos 

frente às identidades aos quais são convocados a assumir. Aprendem com os pares 

a realizar de modo menos sofrido o jogo posicional que já vinham realizando – 

significado como mentira. Também aprendem com aqueles que revelaram a 
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orientação sexual para família que o resultado quase sempre foi muito negativo, 

gerando hostilização e mais sofrimento.   

Alguns jovens nos relatam que quando se sentem confortáveis e confiantes 

de exercer sua sexualidade eles se preocupam menos com o olhar da sociedade e 

buscam viver mais intensamente seus desejos e vontades.  

“E depois que eu cheguei em Petrolina foi quando de fato o negócio 
clareou, me relaxei, e ai quando eu voltei de... porque eu já morava 
em Petrolina, mas passava as férias em Cabrobó, daí quando eu fui 
passar as férias em Cabrobó, depois de ter me aceito, depois de ter 
entendido que eu podia ser feliz desse jeito e que não era contra 
nada, ai eu fui resgatar os meus desejos, nas pessoas que eu já 
tinha nutrido alguma coisa...” (Vinícius, 28 anos). 

Esses relatos sugerem que, frente ao estigma e com base nele, os jovens 

com práticas homossexuais que entrevistamos constroem menos uma identidade 

homossexual e mais um aprendizado de como lidar posicionalmente com o rol das 

identidades disponíveis – posições que, muitas das vezes, podem se desdobrar até 

a estabilização requerida para ser percebida enquanto uma identidade social (RIOS, 

2008). Porém, quanto menos importante for assumir uma identidade homossexual, 

menor será o efeito do estigma. É neste contexto que o assumir-se deixa de ser 

oposição ao estar no armário, metáfora bastante utilizada entre pessoas com 

práticas homossexuais para se referir às pessoas que não se assumiram. 

 Analisando os processos de construção identitária de jovens homossexuais 

cariocas, Rios (2008) sugere que o assumir-se: 

“O ‘sair do armário’ vai além do fato de se estar simplesmente dentro 
ou fora dele (que por si só já remete a uma posição, pois não há uma 
destruição do armário; há uma saída e, quem sabe, em alguns 
momentos, uma volta), envolve muitas outras possibilidades 
performáticas, na medida em que os armários guardam mais que 
roupas, fantasias: mil possibilidades de se ‘apresentar’ no mundo. No 
abrir e no fechar das portas, posições diversas podem ser 
‘assumidas’” (RIOS, 2008, p. 472).  

Lembrando que assumir-se homossexual é questão de desprestigio, 

estigmatização e mesmo de morte em alguns contextos. O autor mostra como os 

homens com práticas homossexuais desenvolvem um conjunto de estratégias para 

lidar com o estigma, as quais envolve um jogo posicional de agências, que os 

distancie, quando for pertinente, da identidade homossexual, e os reaproxime do 

“ser entendido” quando disto resultem possibilidades de amizades e prazeres. 
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“Entendido”, conforme Rios (2008), é uma categoria criada na própria 

sociabilidade homoerótica para falar das pessoas que sabem dos códigos para 

interagir nos territórios de homossociabilidade. A especificidade desta categoria é 

que ela anti-identitária. Ainda que situe pessoas que convivem em um dado regime 

de significados, poder e desejo, ela não convoca as pessoas a “assumirem-se” 

em/sobre alguma posição fixa. Pelo contrário: criada nos tempos em que a 

homossexualidade não podia se dizer (GREEN, 2002), ela possibilita para indivíduos 

e coletividades diferentes experiências desejantes.  

Ainda que os nossos interlocutores não se utilizem da categoria entendido, 

percebemos que o modo de operar identitariamente vai se abrindo para este tipo de 

pertencimento, não muito bem marcado, próprio da caracterização que Rios (2008) 

faz da comunidade homossexual que investigou. Quando os jovens conseguem 

compreender, na práxis coletiva, o jogo da estigmatização, eles diminuem (porém 

nunca se livram completamente porque o jogo envolve o outro querendo categorizá-

los para regulá-los) a necessidade de se dizer homossexual e ficam um pouco mais 

à vontade para viver, sem tanto sofrimento, os prazeres de serem como são. Neste 

sentido, assumir-se deixa, então, de ser uma imposição para tornar-se uma opção. 

O processo que tentamos narrar, em que a homossexualidade de alguém 

ainda permanece como o não canônico que desafia a ordem estabelecida, parece 

ter sua tensão narrativa mais eloquente no âmbito familiar. Nesse contexto, os 

jovens tentam por soluções a partir de dois caminhos: o primeiro é o assumir-se. 

Uma minoria experimenta, com ele, a aceitação e apoio da família. A maior parte 

dos que trilharam este caminho ampliou o sofrimento e se arrependeu. Eles relatam 

ter aprendido com o fato e ingressam no jogo posicional “entendido”, avaliando com 

mais cuidado para quem e quando se assumir. Outro grupo aprende, em geral, com 

narrativas dos que já passaram pelo assumir-se que a saída do armário nem sempre 

é a melhor solução. Assegurados pelos novos discursos sobre homossexualidade e, 

sobretudo, pelos amigos, se sentem mais confortáveis para se negar ao discurso de 

verdade e adiar seus projetos de assunção.  
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7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Debruçar-me sobre o universo dos jovens com práticas homossexuais me 

proporcionou uma experiência bastante gratificante. Por meio dela, pude questionar 

o meu papel profissional na intervenção com as pessoas pertencentes a este 

universo, seja na relação pesquisador/pesquisado ou terapeuta/cliente, de onde 

surgiu o interesse em pesquisar sobre a temática. Isso foi possível quando decidi 

explorar não apenas as experiências individuais, mas também questões de caráter 

social e coletivo. 

O que pude perceber, a partir da organização subjetiva destes jovens, 

acessadas por meio das narrativas de suas histórias de vida, é que o estigma da 

homossexualidade produz muita intolerância, provocando muito sofrimento para 

eles. Porém, percebemos como os jovens conseguem atualizar estratégias para 

fazer frente ao estigma e dele se protegerem. 

Para ter uma compreensão mais ampla da problemática, exploramos 

algumas questões de caráter individual, sobre o processo de descoberta do desejo 

homoerótico e o assumir-se, e também de caráter social e coletivo, como aspectos 

relativos à família e à religião e à circulação do estigma nestes espaços. 

Ao analisar o processo de descoberta do desejo homoerótico, observamos 

que ele não surge, necessariamente, na infância. Para alguns jovens, este desejo foi 

percebido muito precocemente, porém para outros só surgiu mais tardiamente, 

muitas vezes na adolescência.  Apesar de compreendermos que esses desejos e as 

brincadeiras sexuais na infância citadas por eles forneceram o substrato que 

possibilitou a entrada no que denominam “outro universo”, não podemos considerar 

que serão significadas como homossexualidade, tendo em vista que essas 

experiências só serão valoradas mais tardiamente, quando já existe uma teia de 

significados para dar sentido às práticas sexuais vividas por esses rapazes. É nesse 

sentido que afirmamos que a sexualidade é constituída pelas interações 

estabelecidas nos diversos contextos de desenvolvimento. 

Observamos também que a identificação do homossexual se dá em função 

de outros critérios para além da prática sexual com pessoas do mesmo sexo. 

Obviamente, a experiência com outra pessoa do mesmo sexo foi citada como sendo 

um dos marcadores significativos para essa identificação, acrescidos do sentir-se 



83 
 

apaixonado, do desejo e atração sexual, bem como, e ao que me pareceu o mais 

importante, a rede de amigos. 

 Considero a rede de amigos como sendo um dos marcadores mais 

significativos na identificação homossexual, porque foi por meio dela que esses 

jovens conseguiram valorar positivamente a homossexualidade. A rede de amigos 

também foi responsável por proporcionar o conhecimento da dinâmica, 

funcionamento e as práticas das relações homossexuais. Desse modo, essas redes, 

fundadas em novos sentidos atribuídos à homossexualidade, ajudam aos sujeitos 

individuais a lidar com o não canônico da homossexualidade. 

No que se refere à família, percebemos muito fortemente a circulação da 

homofobia neste contexto. Por ser seu núcleo primeiro de socialização, é na família 

onde os jovens buscam encontrar apoio emocional, porém muitas vezes não 

encontram, diferentemente de outras categorias de discriminação; como negros ou 

judeus, em que seus membros geralmente compartilham da mesma característica 

que os diferenciam e oferecem apoio material e afetivo. 

O medo da reação da família frente à revelação da orientação sexual foi 

considerado pelos jovens como o principal obstáculo para assumir publicamente sua 

orientação. A família é considerada por eles como o mais importante núcleo de 

socialização, por isso a relevância tão grande da sua opinião, o que não ocorre 

muito em relação a outros núcleos (amigos ou trabalho). 

Esse medo é decorrente da circulação de discursos homofóbicos no 

ambiente familiar. Os discursos da ciência e da religião, fortemente marcados em 

nossa cultura, de essencialização do biológico e situando a homossexualidade como 

um desvio, têm contribuído bastante para propagação de atitudes intolerantes. 

Quando a família toma conhecimento da orientação (homo)sexual de seu integrante, 

a relação entre eles torna-se bem complicada, permeada muitas vezes por conflitos 

e até violência. É comum que essa família passe a desqualificar este jovem lhes 

atribuindo atributos negativos, como irresponsável, promíscuo, bicha, etc. 

Nesse sentido, a família está deixando de cumprir o seu papel de educar, 

orientar, aconselhar e atribuindo a outrem, na medida em que deixam de participar 

da vida dos filhos. Na maioria das vezes, uma rede social, para além da família, se 

abre e tem cumprido essa função. Nela os jovens compartilham experiências e 

encontram apoio. 
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Como dito anteriormente, a religião sempre exerceu muita influência em 

nossa cultura. Ainda que seu poder hegemônico de dizer a verdade sobre o mundo 

tenha diminuído, ela continua atuando como uma instância disciplinar que normatiza 

e regula os comportamentos moralmente aceitos. Como a sexualidade para os 

cristãos é uma questão moral que deve ser exercida visando à salvação, 

ressaltamos a importância das culturas religiosas na construção da sexualidade.  

Tal como o biopoder, a religião se empenha a educar corpos. Assim, por 

meio de ações diversas sobre o corpo propõem o alcance de estados ideais de 

“santidade”, “técnicas de si” (FOUCAULT, 2006). Este corpo, nomeado pela religião 

como carne, é carregado de sensações, desejos e prazeres que devem ser 

controlados, porque se constitui num grande risco para a vida espiritual. Porém, esta 

carne, essencializada pela religião e pela biomedicina, se interpõe e subverte a toda 

tentativa de disciplina. 

Por subverter a disciplina, as concepções religiosas cristãs sobre carne e 

pecado situam a homossexualidade como um desvio do que foi proposto por Deus 

(reprodução, viabilizada por pessoas de sexo diferentes, e abençoada pelo 

matrimônio). Como os discursos religiosos afetam as opiniões das pessoas, 

entendemos que as religiões têm grande responsabilidade no estabelecimento de 

atitudes contrárias à homossexualidade e na propagação da homofobia, pois as 

assertivas religiosas são o principal argumento para estigmatizar as sexualidades. 

Contudo, identificamos que esses jovens são capazes de atualizar 

estratégias para lidar com o sofrimento causado pela estigmatização das 

homossexualidades na família, na religião e na sociedade. No que se refere à 

religião, como estratégia alguns percorrem um circuito buscando conhecer outras 

religiões ou fazem redescrições das normas religiosas como alternativas para dar 

sentido ao seu sofrimento. Abandonar a religião também foi uma estratégia utilizada. 

Quanto à família e à sociedade, as alternativas encontradas foram as 

mesmas, eles aprendem que nem sempre a revelação implica libertação e que o 

confronto nem sempre é a melhor estratégia. A partir do momento em que esses 

jovens conseguem se inscrever em linhas alternativas de discursos, que valorizam 

positivamente a homossexualidade, o estigma vai sendo ressignificado e eles vão 

reintegrando seus valores, vivendo sua sexualidade sem se sentirem inferiores. 

Desse modo, a questão da revelação, do assumir-se para o outro (família e 

sociedade) perde muito de sua importância. 
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Mesmo que de maneira inconsciente, esses jovens conseguem 

compreender, na práxis, o jogo da estigmatização, e assim diminuem a necessidade 

de se dizer homossexual. Neste sentido, assumir-se deixa de ser uma imposição 

para tornar-se uma opção.  

Esta conduta acaba se desdobrando num processo de desmantelar com a 

identidade homossexual, construção biomédica, inscrita no biopoder, criada para 

regular a sexualidade moderna, que tem como efeito substancializar e segregar os 

que nela se colocam a partir de categorias de “normal” e “anormal”, que só 

favorecem as atitudes estigmatizantes. 

Quando esses jovens têm a consciência do funcionamento da sociedade e 

da legitimidade de se negarem ao jogo perverso das identidades, transformam a 

exigência por uma verdade sexual em jogo do armário, que também é o jogo das 

cenas, das performances. Administrar a informação acerca de sua sexualidade em 

função dos distintos interlocutores, espaços e momentos, conseguindo lidar de 

forma mais prazerosa com o mundo. 

Sabemos que este trabalho tem um recorte que aponta para os processos 

de subjetivação de um pequeno grupo de universitários da cidade de Recife-PE e 

que, por isso, não podemos, e não era a intenção, generalizar estes resultados. 

Porém, a partir do que extraímos das narrativas das histórias de vida destes jovens, 

estes achados nos sinalizam que é necessário pensarmos em construir uma 

sociedade que produza novos modos de existência em que a diversidade, não 

apenas a sexual, seja aceita e valorizada. Se a sexualidade é construída histórica e 

socialmente, é possível criar espaços de reflexão para se pensar o exercício da 

sexualidade em outros sentidos, baseada na liberdade das expressões e 

manifestações de desejo e prazer. Obviamente, sem desconsiderar a complexidade 

de variáveis e fatores envolvidos na sexualidade humana, seja no aspecto cultural, 

social ou psicológico. 

Pelas condições objetivas de trabalho esta pesquisa não abrange outras 

questões também relevantes para se pensar os efeitos da estigmatização nos 

processos de subjetivação dos homens com práticas homossexuais. Contudo, a 

partir da mesma podem surgir desdobramentos para se investigar, por exemplo, se o 

estigma afeta de forma semelhante homens e mulheres, ou de diferentes classes e 

cores. 
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Como as entrevistas são com enfoque biográfico e que permitem a livre 

expressão dos interlocutores ao narrarem sua história de vida, não surgiu na fala 

deles, e por isso não analisamos, aspectos referentes ao crescimento do Movimento 

Gay e das novas legalidades (adoção, união estável, etc.), mas fica como 

possibilidade para uma pesquisa futura. Com isso, esperamos ter contribuído para 

enriquecer a discussão a respeito dos efeitos da estigmatização das 

homossexualidades em nossa sociedade. 
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APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA BIOGRÁFICA 

 

Dados de Identificação 

 

Nome:  

Idade:  

Sexo:  

Identidade de Gênero 

(pesquisador): 

 

Identidade de Gênero 

(pessoa): 

 

Raça (pesquisador):  

Raça (pessoa):  

Estado Civil:  

Escolaridade:  

Renda:  

Profissão:  

Ocupação:  

Religião:  

Endereço:  

 

 

Fone:  

E-mail/msn/Skype  
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OBSERVAÇÃO GERAL: 

 

1- Tentar o máximo possível relançar, na hora da entrevista, as questões 

vividas com o entrevistado durante a observação. Sobretudo quando 

achar que a prática e o discurso estão incongruentes; ou quando o 

entrevistado tiver dificuldade em discursar sobre alguma das questões, 

como uma espécie de, por exemplo, do que estamos querendo que ele 

fale. Entretanto, tentar fazer a coisa de modo que o confronto não fique 

aparente – ser sutil. 

2- O vocabulário deve ser o mais próximo da linguagem presenciada e 

aprendida durante as observações.      

 

PRIMEIRA PARTE: CONTEXTO FAMILIAR 

 

 Contexto familiar (com quem mora, família biológica e/ou afins, perfis de 

cada um dos integrantes da família e tipo de relação que estabelecem). 

Clima familiar. Como lidam com questões de sexualidade. Religião dos 

integrantes. 

 

SEGUNDA PARTE: CARREIRA HOMOSSEXUAL 

 

 Sugestão para introduzir a discussão em torno da carreira sexual 

propriamente dita: Eu gostaria de tentar recuperar contigo a tua história de 

vida focando no fato de você sentir-se sexualmente atraído por pessoas do 

mesmo sexo, digamos, a tua história sexual, desde o primeiro momento em 

que você se sentiu atraído sexualmente por alguém até hoje... 

 

Para facilitar a gente pode ir conversando a partir da ideia de fases da vida.  

 

 Como foi essa coisa da homossexualidade: 

1- na infância 

2- na adolescência 

3- na juventude 

4- na adultez 
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5- na maturidade 

6- hoje 

 

 Para cada fase, pedir cenas (acontecimentos importantes, que guarda na 

lembrança) em: família; grupo de amigos; viagens; trabalho; religião; 

comunidade homossexual; internet. 

 

Observações gerais: 

 

Para cada Cena investigar (pode sugerir a metáfora da novela/roteirista): 

 Onde aconteceu (escola, praça, etc...) – tentar conseguir uma descrição o 

mais detalhada possível do local: decoração, tipos de pessoas que 

frequentam, horário, dia da semana, familiaridade ou não com o local; 

 O que acontecia no lugar (havia mais pessoas, quem, que tipo de 

interação se estabelecia entre as pessoas no momento); 

 Como se deu; 

 Quem participou e como eram (tipo físico, sexo-gênero, idade, altura, 

peso, etc.); 

 Tentar captar os valores para os acontecimentos: certo e errado; bom e 

ruim; ativo/passivo; normal/anormal, etc. e o por quê; 

 Para cada cena: passar por todos os pontos do roteiro. Tentar recuperar o 

máximo de cenas; 

 Permitir pequenas fugas (talvez até estimular) no sentido de localizar a 

cena em relação ao que mais acontecia na vida do entrevistado naquele 

momento; 

 Tentar conservar uma perspectiva temporal; 

 Tentar apreender a lógica dos acontecimentos. 

Tentar explorar quando aparecer: 

 Papel dos amigos 

 Movimento homossexual 

 Parada gay 

 Novas Legalidades 

 AIDS 

 Comunidade gay – estabelecimentos de laser 
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TERCEIRA PARTE: FINALIZAÇÃO 

 

1- Agradecer. Perguntar se quer dizer mais alguma coisa. Perguntar se, 

caso necessite de mais algumas conversas, se o entrevistado poderia. 

Despois da resposta, desligar o gravador. Caso o interlocutor fale mais 

alguma coisa, não ligar o gravador, mas as informações devem ser 

anotadas logo que o entrevistador esteja sozinho, e devem ir junto à 

transcrição da entrevista.  

2- Também junto à transcrição deve seguir um pequeno relato sobre as 

condições da entrevista (onde, quando, quem mais estava presente etc) e 

o clima em que transcorreu. 

 

 

 

 

 

 

 


