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RESUMO 

SOUZA JUNIOR, Paulo Fernando Mafra. O Silêncio e o Segredo do Cabeça de Cuia: Um 

estudo sobre a situação de violência vivida pelos gays no Vale do Rio Guaribas. 

Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 

2011. 

 

Este estudo trata da situação de violência vivida pelos gays no entorno do Vale do Rio 

Guaribas – Piauí, tendo como objetivos: analisar as expressões da violência vivida pelos gays 

por meio da: 1) caracterização das formas de violência contra gays; 2) descrição dos 

mecanismos de enfrentamento da violência e efetivação das denúncias; e, 3) identificação das 

transformações ocorridas nas situações de violência após a realização das Paradas de LGBT 

na cidade de Picos. É uma pesquisa de metodologia qualitativa, na qual foram analisados os 

aspectos subjetivos da violência. Foram realizadas doze entrevistas, delimitadas através das 

técnicas de saturação de dados e „bola de neve‟, tendo como seleção dos sujeitos pesquisados 

os seguintes critérios de coleta dos dados: a) ser indicado direta ou indiretamente pelos 

representantes do movimento LGBT na cidade de Picos; b) assumir o posicionamento gay em 

diversas situações do seu cotidiano; c) ter mais de 18 anos de idade. A análise dos dados se 

deu segundo as perspectivas foulcaultianas, configuradas no campo dos Estudos Gays e 

Teorias Queers. A hipótese que direcionou esta dissertação é de que a violência vivida pelos 

gays se constitui sob os mecanismos do poder que, através dos dispositivos da sexualidade e 

técnicas de hierarquização das subcategorias sexuais, fomentados pela economia burguesa, 

põem luminosidades sob o posicionamento-identitário gay, fazendo com que este apareça, ora 

como anormal e transgressor da heteronormatividade, ora como normal e regulador das 

práticas homossexuais. Os resultados mostraram que a situação de violência contra gay se 

expressa, freqüentemente, através dos olhares, gestos, palavras, agressões físicas e latrocínios, 

sendo as primeiras experiências percebidas no contexto familiar, doméstico e, sobretudo, 

escolar. A violência é, majoritariamente, associada às situações nas quais os eventos, lugares e 

posicionamentos dos sujeitos apresentaram-se regularizados e normatizados pela 

heterossexualidade, apontados como: reunião familiar, sala de aula, comércio, festas de rua, 

bares, praças e em negociações sexuais com parentes, vizinhos, garotos de programa e 

desconhecidos. É freqüente a discriminação verbal, controle dos gestos e olhares 

disciplinadores no ambiente familiar e doméstico; gestos e palavras pejorativas, agressões 

físicas, ameaças e atitudes preconceituosas e discriminatórias no ambiente escolar, comercial 

e em bares; nas festas de rua, praças, lugares ermos e residência das vítimas, as agressões 

verbais, físicas e latrocínios. As denúncias não são exercidas na comunidade, a polícia não é 

procurada porque a situação de violência é agravada, segundo experiências de alguns dos 

entrevistados, observando-se a lei do silêncio e a norma do segredo, pois às denúncias é 

praticada apenas entre os amigos, que entre si, procuram elaborar formas alternativas de 

enfrentamento da situação de violência. A violência contra gays no espaço público diminuiu 

consideravelmente após a realização das Paradas de LGBT, havendo um recrudescimento nos 

ambientes familiares e doméstico, percebida nas mudanças na forma de olhar, permanecendo 

de forma mais sutil nas atitudes preconceituosas, discriminação verbal e expressões gestuais. 

 

Palavras-chave: Violência contra Gays, Homofobia, Homossexualidade, Movimento Gay, 

Paradas LGBT. 
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RESUMEN 

SOUZA JUNIOR, Paulo Fernando Mafra. El Silencio y el Secreto Del Cabeça de Cuia: Un 

estudio sobre la situación de  la violencia vivida por los gays en el Vale do Rio Guaribas. 

Disertación (Máster en Serviço Social) – Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife-PE, 

2011. 

Este trabajo estudia la situación de la violencia vivida por los gays en los alrededores del Vale 

do Rio Guaribas – Piauí, tiene como objetivos: analizar las expresiones de la violencia vivida 

por los gays por medio de la: 1) caracterización de las formas de violencia contra ellos; 2) 

descripción de los mecanismos de enfrentamiento de la violencia y efectivización de las 

denuncias; y, 3) identificación de las transformaciones  ocurridas en las situaciones de 

violencia tras la realización de las Paradas de LGBT en el poblado de Picos. Es una 

investigación de metodología cualitativa, en la cual fueron analizados los aspectos subjetivos 

de la violencia. Fueron realizadas doce encuestas, delimitadas a través de las técnicas de 

saturación de datos y „bola de neve‟, teniendo como elección de los sujetos investigados los 

siguientes criterios de colecta de los datos: a) ser indicado directa o indirectamente por los 

representantes del movimiento LGBT en el poblado de Picos; b) asumir el posicionamiento 

gay en diversas situaciones de su cotidiano; c) tener más de 18 años de edad. El análisis de 

los datos ocurrió según las perspectivas foulcaultianas, configuradas en el campo de los 

Estudios Gays y Teorías Queers. La hipótesis que encaminó esta disertación es que la 

violencia vivida por los gays se constituye  sobre  los mecanismos de poder que, a través de 

los dispositivos de la sexualidad y técnicas de hierarquización de las subcategorías sexuales, 

fomentados por la economía burguesa, ponen luces sobre el posicionamiento identitário gay, 

haciendo con que este aparezca, ora como anormal y transgresor de la heteronormatividad, ora 

como normal y regulador de las prácticas homosexuales. Los resultados mostraron que la 

situación de violencia contra los gays expresase, frecuentemente, a través de miradas, gestos, 

palabras, agresiones físicas y latrocinios, siendo las primeras experiencias percibidas en el 

contexto familiar, doméstico y, sobretodo, escolar. La violencia es, mayoritariamente, 

asociada a las situaciones en las cuales los eventos, sitios y posicionamientos dos sujetos se 

presentaron regularizados y normatizados por la heterosexualidad, apuntados como: reunión 

familiar, clase, comercio, fiestas de calle, bares, plazas y en negociaciones sexuales con 

parientes, vecinos, prostitutos y desconocidos. Es frecuente la discriminación verbal, controle 

de los gestos y miradas disciplinadoras en el ambiente familiar y doméstico; gestos y palabras 

peyorativas, agresiones físicas, amenazas y actitudes prejuiciosas y discriminatorias en el 

ambiente escolar, comercial y en bares; en las fiestas de calle, plazas, sitios yermos y en la 

residencia de las víctimas, las agresiones verbales, físicas y latrocinios. Las denuncias no son 

ejercidas en la comunidad, la policía no es buscada porque la situación de violencia es 

agravada, según las experiencias de algunos de los encuestados, observándose la ley del 

silencio y la norma do secreto, pues las denuncias son practicadas apenas entre los amigos, 

que entre ellos mismos, procuran elaborar formas alternativas de enfrentamiento de la 

situación de violencia. La violencia contra gays en el espacio público disminuyó 

considerablemente después de la realización de las Paradas de LGBT, habiendo un 

recrudecimiento en los ambientes familiares y domésticos, percibida en las mudanzas en la 

forma de mirar, permaneciendo de forma más sutil en las actitudes prejuiciosas, la 

discriminación verbal y en las expresiones gestuales. 

Palabras-claves: Violencia contra Gays, Homofobia, Homosexualidad, Movimiento Gay, 

Paradas LGBT. 
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Sobre o Silêncio e Segredo do Cabeça de Cuia: 

                                                                              

Figura 1: Cabeça de Cuia (Escultura em madeira/artesanato Piauiense) 

... Diz a lenda que Crispim era um jovem, órfão de pai e pescador. Saia pra pescar 

todos os dias para se alimentar junto com sua velha mãe. Certa vez, aconteceu de não 

conseguir pescar um peixe durante todo um dia e, chegando tarde a sua casa, cansado e 

faminto, procurou pela mãe e por comida. Como nos outros dias ela serviu pra ele um caldo 

ralo com o um osso de boi. Zangado, Crispim joga o caldo contra mãe, ferindo-lhe a cabeça 

fatalmente com o osso. No leito de morte, sua mãe lhe castiga com o triste fim: “Tu hás de se 

transformar num monstro solitário do rio e tua cabeça vai crescer como uma cuia. O teu 

destino só irá mudar quando setes marias virgens tu tragar!”. Com medo e decepcionado 

consigo próprio, Crispim se joga no fundo do rio e, silenciando-se juntamente com o seu 

segredo fúnebre, nunca mais foi visto como tal, pois desde então foi encantado e eternizado na 

figura de um monstro do rio, até hoje conhecido como o “Cabeça de Cuia” que sempre 

emerge das águas do rio nas noites de sexta-feira, quando se tem lua-cheia. 
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INTRODUÇÃO 

INVESTIGANDO AS RUÍNAS DO SILÊNCIO E DO SEGREDO ACERCA DA 

VIOLÊNCIA CONTRA GAYS NO VALE DO RIO GUARIBAS - PIAUÍ: O ENCONTRO COM 

O PROBLEMA 

 

Vontade de Verdade – Isso poderia esconder uma vontade de morte. 

(A Gaia Ciência - Nietzsche) 

 

Essa dissertação ilustra-se através da lenda do Cabeça de Cuia por partilhar com a 

mesma o cenário trágico da morte e a problemática central que lhes dão razão de aparecerem: 

o silêncio e o segredo entorno do assassinato. Fenômeno, alegoricamente, atribuído à 

atividade fálica do monstro humano, apontado pela ciência moderna como um dos ancestrais 

genealógicos que constitui a categorização e classificação dos sujeitos entre normais e 

anormais (CASTRO 2009, p. 32-33). Assim, saliento como estratégia de problematização, a 

figura do monstro fálico, tal como um ícone dentre os mecanismos psicopedagógicos que 

constituem as tecnologias de regularização e normatização das atitudes, dos comportamentos, 

dos gestos, das palavras e dos silêncios que docilizam os sujeitos. 

É neste sentido que o monstro fálico aparece como ícone da economia do poder, figura 

mitológica que se renova sempre que evocada desde a fundação do imaginário coletivo à 

formação da sociedade piauiense, sendo tradicionalmente rememorada nas primeiras séries 

escolares, conservada na história oral do senso-comum e reconstruída como monumento 

material e imaterial da capital ao interior do atual Estado do Piauí. Sobretudo, foi na 

investigação das reminiscências do silêncio e segredo acerca da violência contra gays no Vale 

do Rio Guaribas que a lenda do Cabeça de Cuia surge como um dos produtos das conjunções 

de forças do poder que utilmente reproduz, regulariza e controla, massivamente, os sujeitos 

sociossexuais através dos tempos, tendo como princípios ideais e normatividade do corpo 

social os dispositivos da heterossexualidade, através dos quais, o homem piauiense, para se 

tornar um sujeito „normal‟, deve „comer‟ inúmeras virgens para enfim perpetuar a imagem 

„natural‟ de uma das formas reais da masculinidade primitiva.  

Levando em consideração que no Brasil a palavra „comer‟ tanto serve para expressar, 

em termos sociais e antropológicos, a ingestão de alimento quanto à relação sexual – metáfora 

na qual o significado do comido, aquele que exerce papel passivo, é totalmente absorvido pelo 

comedor, aquele que exerce o papel ativo (DAMATTA 1986, p. 40-41) – a lenda do Cabeça 



13 

 

 

 

de Cuia traz à tona a trama do sujeito que ora aparece como o comedor que drasticamente 

rejeita a comida da mãe-fálica
1
 e vê-se, sob a imagem do monstro, condenado a comer marias 

virgens para voltar a uma suposta normalidade. No entanto, absorvido pelo rio, o Cabeça de 

Cuia nunca conseguiu deixar de ser o monstro fálico do rio porque, ora passivo ao medo de si 

próprio, nunca conseguiu comer as sete marias virgens, silenciando-se e ocultando-se no 

segredo do assassinato da sua ancestralidade. Enfim, o Cabeça de Cuia representa nesta 

investigação, a figura estranha convenientemente oculta que antecede as sexualidades 

normatizadas pelos dispositivos da homossexualidade e heterossexualidade que, no entanto, 

não é o sujeito „normal‟ e muito menos o „anormal‟ nas relações sexuais, é sim o elemento 

primordial para a compreensão do fenômeno do segredo constituído entorno dos assassinatos 

e da violência sofrida pelos gays. 

Sobretudo, é através do pressuposto de que “hoje em dia o pensamento só é possível 

acerca do vazio e silêncio do homem assassinado” (ROUANET 1996, p.127) que o presente 

estudo foi engendrado, sendo movido pela afirmativa de que o Piauí apresentou nos últimos 

cinco anos a posição de um dos estados brasileiros de menor índice de assassinatos de 

homossexuais, dado pelos relatórios anuais do Grupo Day da Bahia – GGB, afirmativa que 

levou o projeto de pesquisa a ser construído entorno da seguinte questão: “Como se 

expressam as situações de violência contra gays?” E através desta que os objetivos específicos 

da pesquisa foram elaborados com o fim de: caracterizar a situação de violência vivida pelos 

gays; descrever os mecanismos de enfrentamento e denúncias das situações de violência; e 

identificar as transformações ocorridas nas situações de violência após a realização das 

Paradas LGBT entorno do Vale do Rio Guaribas. 

No entanto, dois grandes problemas se impuseram como obstáculos para o 

desenvolvimento desta pesquisa: o silêncio dos gays sobre a violência vivenciada pelos 

mesmos e o segredo coletivo frente aos assassinatos dos homossexuais, tais como uma 

realidade construída histórico e culturalmente nos indivíduos e no interior do Piauí. Assim, 

através da evocação do clássico ofício dos historiadores que reconstruíam as histórias dos 

                                                                   

1 Faço analogias da lenda do Cabeça de Cuia juntamente com a imagem da mãe-fálica (tal como aquela mãe de 
Crispim que oferece um um osso - fêmur do boi -  com um caldo ralo,  elementos alegoricamente fálicos) para 
engendrar reflexões sobre o drama do desejo frente as diferenças do sexo. Ver Costa (1992 p.88-90), trecho do 
seu estudo no qual ele descreve a figura fantasmagórica da mãe-fálica, para enfim problematizar a idealização 
da mulher e a fantasia do parceiro homoerótico impossível, tais como selo do desafio à lei e a recusa da 
castração, estas como características da estrutura perversa. 
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mortos a partir das ruínas de cidades destruídas pelas guerras, propus escrever os resultados 

de minhas investigações, que se apresentam através de quatro capítulos.  

No primeiro capítulo, sob a expressão “Abrindo as urnas funerárias da 

heteronormatividade: Dos arquivos da homossexualidade”, apresento o resultado da 

pesquisa bibliográfica acerca do modo como os homossexuais foram tratados e 

compreendidos desde a antiguidade clássica, nas cidades da Grécia e Roma, atravessando o 

período das fogueiras da Santa Inquisição, até ao surgimento da sociedade moderna. 

Momento em que compilo e problematizo, através da idéia de arquivos: 1) a questão do 

homoerotismo grego e romano, o uso do espaço público, as práticas das festas e dos ritos 

desenvolvidos nas sociedades masculinas Greco-romanas; 2) o silêncio e o segredo acerca dos 

sodomitas durante o período inquisitorial na Europa dos séculos IV ao XVII; e, 3) os 

discursos médico-psiquiátrico, jurídico e da literatura nos finais do século XVIII e no decorrer 

do século XIX. Para este fim priorizo os estudos de Foucault, 1998; Costa, 1992; Feitosa, 

2008 e Borrillo, 2001. 

O segundo capítulo, intitulado de “O Artifício de Enunciação da Espécie 

Homossexual e das Subespécies Gays e Exumação dos Corpos Violentados: O Debate 

Teórico” apresento a discussão teórica, ilustrada sob a idéia de um arquivo compartilhado no 

mundo contemporâneo entre os fins do século XIX e decorrer do século XX. Momento em 

que aponto os artifícios de enunciação dos homossexuais realizados pela medicina-legal e a 

explosão das políticas higienistas e sexistas no mundo ocidental. Utilizo como base deste 

debate os estudos de Foucault, 1998,1984; Borrillo, 2001 e Costa, 1992. 

No terceiro capítulo, através da expressão: “Reinventando as formas de ver e olhar 

o sexo: Da resignificação dos objetos e sujeitos sexuais”, descrevo as transformações 

ocorridas na segunda metade do século XX e início do século XXI, para enfim problematizar: 

1) a anunciação da morte do sujeito moderno através da Revolução Sexual que ocorre a partir 

dos finais dos anos cinqüenta e década de sessenta; 2) o aparecimento da violência contra 

homossexuais e o tratamento que lhe é dado através da articulação do Movimento GLBT 

junto aos governos, academia e sociedade civil; e, 3) os artifícios das denúncias promovidos 

pelo atual Movimento Gay e os impactos das Paradas LGBT acerca das situações de violência 

contra gays no Brasil. Neste momento, filio-me aos estudos de Carrara & Viana, 2006; 

Carrara e Ramos, 2009; Marsiaj, 2003; Machado & Prado, 2011. 

Finalmente no quarto capítulo, por meio do título “Dialogando com os 

sobreviventes: Dos Sussurros do Vale da Morte aos Depoimentos dos Gays no Vale do 
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Rio Guaribas”, faço as descrições do cenário da violência contra gays no Estado do Piauí e 

de como se desenvolveu a pesquisa de campo, distribuídos nos seguintes pontos: 1) do 

aparecimento dos dados estatísticos e demandas das denúncias desenvolvidas pelo movimento 

social de homossexuais organizados no Piauí em parceria com o Grupo Gay da Bahia; 2) dos 

procedimentos metodológicos engendrados na pesquisa de campo; 3) dos instrumentos, 

posicionamentos e lugares assumidos pelos sujeitos da pesquisa; e, 4) dos resultados da 

pesquisa, das expressões da situação de violência, dos mecanismos de enfrentamento e das 

denúncias frente à violência, dos impactos das Paradas LGBT nas situações de violência 

vivida pelos gays no Vale do Rio Guaribas. Utilizo como base de metodologia científica, os 

estudos de Gamson, 2006 e Rios, 2004. 

Nas considerações finais sinalizo para a problemática da situação de violência contra 

gays no interior das relações micro-sociais no ambiente familiar, doméstico e escolar no Vale 

do Rio Guaribas, fomentadas pela discriminação e preconceito expressos, majoritariamente, 

constituídas de formas sutis através dos gestos, olhares e expressões verbais que impõe aos 

posicionamentos dos sujeitos a incorporação de categorização e estigmas sócio-culturais dos 

inferiores e anormais. Neste momento, proponho que os futuros estudos, Políticas Públicas e 

articulações do movimento social dos homossexuais ampliem suas atuações nas esferas da 

psicopedagogia social e educação, efetivadas principalmente no ensino básico e, na formação 

de policiais e segurança pública. Destaco a demanda de novos estudos no campo da política 

dos gestos e representações dos corpos sociossexuais nos ambientes familiares, domésticos e 

espaços públicos, tais como escola e comércio. 
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Traduções 

Pode-se avaliar o sentido histórico de uma época pela maneira como essa época traduz 

e procura assimilar os tempos passados e os livros antigos. Os franceses dos tempos de 

Corneille e também aqueles da época da Revolução se apoderaram da antiguidade 

romana de uma forma que nós não teríamos coragem – graças a nosso sentido 

histórico superior. E a própria antiguidade latina, com que violência e ao mesmo 

tempo com que ingenuidade passou a mão em tudo o que havia precedido! Como 

transpunham para o latim! Como faziam desaparecer, com conhecimento de causa e 

sem escrúpulos, a poeira das asas da borboleta-momento! (...) Parece que quiseram 

nos dizer: “Não devemos renovar o que é antigo e nos acomodarmos nele de nosso 

jeito? Não temos o direito de insuflar nossa alma nesse cadáver? Pois, enfim, está 

morto e tudo que está morto é tão feio!”(...) De fato, traduzir era então conquistar – 

não somente negligenciando o histórico, mas ainda acrescentando uma alusão a um 

acontecimento contemporâneo... 

(A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 
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CAPÍTULO 1: ABRINDO AS URNAS FUNERÁRIAS DA 

HETERONORMATIVIDADE
2
 – DOS ARQUIVOS DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

Nós, os Sem Medo – “Tremes, carcaça? Tremerias muito mais, se soubesses 

para onde te levo” (Turenne apud Nietzsche, Livro V – A Gaia 

Ciência). 

 

Neste capítulo, proponho descrever o tratamento da homossexualidade e de sua 

relação com a violência, desde a antiguidade clássica até as compreensões modernas, que 

proporcionará a construção da categoria e invenção da espécie homossexual pelas sociedades 

contemporâneas. Partirei da perspectiva que a homossexualidade e suas virtualidades 

aparecem, em cada ocasião, como uma das formas do mundo real, tal como os objetos que 

não são vistos apenas com os olhos, mas também com o pensamento, com as categorias e os 

conceitos que estão disponíveis e circulam como um arquivo num dado contexto cultural e 

conjuntura histórica (ALBUQUERQUE JR, 2008 p. 478). Desta forma, procura-se salientar 

que não vemos homossexualidade tal como queremos, mas vemos como é dado e nos é 

permitido ver, de acordo com os arquivos que nos disponibilizam as noções de cada tempo e 

espaço na história do mundo ocidental. 

 

A homossexualidade é uma ocasião histórica para reabrir as virtualidades 

relacionais e afetivas, não particularmente pelas qualidades intrínsecas do 

homossexual, mas pela sua posição oblíqua; porque as linhas diagonais que 

ele pode traçar no tecido social permitem que apareçam essas virtualidades 

(FOUCAULT, 1994 p.166). 

 

Segundo Foucault (2006), um objeto nunca esteve guardado, esperando para ser 

descoberto, da mesma forma penso que as relações pré-existentes à homossexualidade são 

como arquivos que se abrem para o aparecimento de nossa compreensão acerca do passado e 

que contribuem para compreensão de nossas relações com a homossexualidade na 

contemporaneidade. Nesse sentido, constatei que a sociedade ocidental, frete aos diferentes 

                                                                   

2
 Termo que especifica a tendência, no sistema ocidental contemporâneo de sexo-gênero, de ver as relações 

heterossexuais como norma, e todas as outras formas de comportamento sexual como desvios dessa norma. 
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contextos históricos e culturais constituídos na atualidade, favoreceu ao surgimento da 

discriminação, da opressão e da estigmatização – como efeitos em relação à 

homossexualidade, à identidade homossexual, bem como à própria categoria que lhe serve 

para nomear – não obstante para as práticas homossexuais e para aqueles que amam, sentem 

atração e se relacionam sexualmente com pessoas do mesmo sexo (RIOS, 2004: p.60).  

Diante deste contexto, apresentarei os discursos acerca da homossexualidade na 

história clássica da sociedade grega e romana, tais como um arquivo-morto, preexistente à 

compreensão moderna daquilo que denominamos homossexualidade ou homossexuais nos 

dias de hoje. Funcionando como urnas funerárias ou achados arqueológicos todos os itens 

deste capítulo possuem a pretensão de fazer aparecer as virtualidades relacionais e afetivas 

dos homens que amavam e faziam sexo com outros homens no passado, possibilitando 

provisoriamente, instrumento que seja útil para elaborar algumas noções para o futuro e 

provocar rompimentos com a hipótese repressiva
3
 produzida pelos discursos homofóbicos da 

sociedade abrangente na contemporaneidade.  

De forma sucinta, serão abordados fragmentos da histórica clássica: desde as antigas 

civilizações gregas e romanas; ao período vulgarmente conhecido como idade média, dado 

pela teoria das trevas; e, finalmente, contextualizar a época do Renascimento, dado com o 

surgimento da sociedade burguesa. Para isso, utilizarei como embasamento teórico a História 

da Sexualidade I, II e III de Michel Foucault, A Inocência e o Vício: Estudos sobre o 

homoerotismo de Jurandir Freire Costa e, o Homoerotismo grego na visão de Platão de 

Zoraida Feitosa.  

Através desses e outros trabalhos e estudiosos sobre a temática homossexualidade e 

violência, pretendo fazer uma breve exposição dos antigos interesses e práticas político-

ideológicas daqueles que hoje seriam compreendidos no tecido social como homossexuais.  

Este capítulo pretende se encerrar com a proposta de sinalizar as brechas dadas pelo discurso 

hegemônico, com o intuito de fazer reabrir as virtualidades relacionais e afetivas do 

homossexual na história contemporânea, mediante suas posições, movimentos oblíquos e 

visibilidade frente à morte sujeito moderno, à decadência do princípio e valor moral das 

verdades universais e, ao estado de putrefação da sociedade heteronormativa. 

                                                                   

3
 Conceito trabalhado por Foucault em História da Sexualidade I: A vontade de saber, com fim de demostrar a 

noção de repressão como efeito de reação ao poder, constituído através de uma construção do discurso histórico, 

para fazer funcionar os mecanismos do poder, aparecendo como se não fizesse parte dele. 
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1.1 Um Arquivo-morto do Mundo Antigo: A Ascese e a Luxúria dos Homens Livres nas 

Sociedades Masculinas da Antiguidade Latina e Greco-romana 

 

No começo era a Grécia. Ali, os machos amavam uns aos outros, o 

casamento era santificado, a esposa-mãe idealizada e, a infância, protegida. 

Os Homens, todos viris, cultivavam o gosto pela cidadania, pela honra, pela 

bravura, pela coragem, pelo companheirismo e pela abnegação ascética. 

Desejo de Deus, ordem natural e mandamentos éticos eram indistintos. 

Depois veio a queda, o império do mal e, com eles, a primazia do 

heterossexual. Contrariando a harmonia das coisas, inventou-se o “instinto de 

reprodução”, bisonho álibi da decadência moral (COSTA, 1992, p. 71).  

 

As produções bibliográficas acerca da homossexualidade na história do mundo 

ocidental, quase sempre, apresentam as realizações sociais, culturais, intelectuais, políticas, 

éticas e estéticas da Grécia clássica e Antiguidade latina e greco-romana como frutos de uma 

„Idade de Ouro‟ da liberdade sexual entre os homens, cidadões de uma sociedade, 

majoritariamente, masculina. Na mesma tendência, as produções iconográficas deste período 

mostram um cenário paradisíaco do erotismo vivido pela sociedade dos homens – uma 

imagem arcaica das relações amorosas entre aqueles que eram reconhecidos como os homens 

livres. Os textos históricos e materiais arqueológicos encontrados no entorno das antigas 

cidades gregas, em especial, Atenas e Esparta, apontam para uma civilização que exaltava as 

relações de amizade entre os rapazes e os homens mais velhos – os elogios, os prazeres, a 

vontade de saber e os atos sexuais efetivados entre os iguais davam-se através do exercício de 

uma liberdade real. Estas relações apareceram como um meio de elaboração e codificação das 

condutas morais do cidadão; do que deve ser permitido ou proibido entre nos espaços 

públicos; das práticas éticas e pedagógicas; dos caminhos do autoconhecimento; da estética de 

si e dos exercícios espirituiais e ascéticos (cf. FOUCAULT, 1984; COSTA, 1992; 

BORRILLO, 2001; FEITOSA, 2008). 

O universo ocidental, dado no contexto do espaço citadino na antiguidade greco-

romana, apresenta-se através de um imaginário do cotidiano e dos eventos extraordinários que 

ilustram sociedades constituídas por atividades realizadas, majoritariamente, entre homens e 

para os homens – leis, histórias e ciências eram produzidas pelos homens para eles mesmos. 

Com a exceção de Safo e a ilha de Lesbos, poucas produções retratam o cotidiano feminino, 

vê-se uma supervalorização dos exercícios, práticas e gestos viris da cidadania masculina, 

pensada e praticada apenas pelos homens, frente aquilo que era considerado a realidade 
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feminina. Pouca visibilidade é dada pela História Ocidental ou Universal acerca das clássicas 

relações entre o masculino e o feminino, acerca de uma rudimentar fusão entre o homem e a 

mulher, em contrapartida os amores entre os seres masculinos possuiam um lugar oficial no 

mundo greco-romano (BORRILLO, 2001). 

Segundo Feitosa (2008), em estudo sobre o homoerostismo grego na visão de Platão, o 

universo clássicos ilustrados por meio de vasos, ornados por diversas pinturas que revelam 

cenas da vida cotidiana dos gregos, refletem em especial, as atividades amorosa entre os 

homens na cidade, cujas representações tratavam do que era aceito, incentivado e tomado 

como modelo de ética nesse domínio. Ela destaca que Platão, em O baquete e em Lísias, 

mostra, nas mais variadas falas dos seus personagens, que: 

 

O erotismo dos homens possuía um telos direcionado à formação do bom cidadão, 

portanto, era regulada para efetivar uma educação virtuosa ao parceiro mais jovem, 

tendo em vista que a relação sexual se dava entre o homem mais velho e o garoto. 

Por ser uma prática que propicia o aperfeiçoamento moral do jovem. A pederastia 

possuía regras bem definidas [...] nas relações amorosas, os amantes precisavam ser 

comedidos com seus amados, se quisessem ser aprovados pelos concidadãos e 

aceitos nos espaços públicos como aqueles que promoviam, por meio do Eros, a 

virtude da honra (FEITOSA, 2008 p. 153).  

 

 

Feitosa (2008), destaca qua a liberdade sexual no âmbito privado não era conhecida 

pelos gregos, tal como se conhece atualmente. Na configuração espacial, os homens, 

continuamente à mercê do julgamento dos outros nos espaços públicos, buscavam entre si ter 

algo semelhante a um pacto filosófico para juntos conhecerem um caminho do bem, portanto, 

o amor entre homens, por essência, é uma grande amizade na compreensão dos gregos 

antigos. No Lísis, na perspectiva da pesquisadora, Platão procura demostrar o amor entre os 

rapazes de forma moralmente aceitável, evidenciando que a apologia do sexo entre iguais 

teria uma razão de ser, pois a dificuldade da constituição da amizade entre homens e mulheres 

se davam, epecialmente, por uma questão da divisão sócioespacial dos sexos: 

 

Os espaços, sexualmente falando, eram bem delimitados, o que por conseqüência, 

causava distanciamento entre os sexos. A mulher não podia participar das discussões 

filosóficas ou políticas. Seu espaço era restrito e sua função primordial era a 

administração do lar e a procriação. As mulheres mais ousadas, que desafiavam essa 

conjuntura, geralmente eram sacerdotisas (FEITOSA, 2008 p. 156, 157). 
 
 

Em O banquete, a divisão espacial dos sexos na socidade humana é descrita por Platão 

através do mito de Aristófanes. Para ele, o homem primitivo era uma mistura de homem e 
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mulher, fundidos entre si, uma síntese, um andrógeno que se movimenta de forma acrobática 

ou circular, apresentando-se de forma esférica. Por ter quatro pés e braços, era um ser 

autossuficiente que desafiava o poder olímpico de Zeus, este decide dividí-lo ao meio, 

diminuíndo a sua força, confundindo e dispersando nos confins da terra as partes para que elas 

saíssem em busca de sua metade perdida
4
. Feitosa (2008), descreve que o amor nasce da 

busca do homem pela sua totalidade, anseio metafísico, inacessível, devido a natureza do 

indivíduo. A busca pelo „par‟, através da amizade e amor, poderia ser experenciada através do 

encontro dos corpos, da alma e das práticas espirituais, independentemente do ato sexual. 

Nas práticas sociais, o espaço público era de domínio dos homens, sejam anciãos, 

adultos, jovens e/ou adolescentes e o espaço doméstico pertencia à administração das 

mulheres. Portanto, era nas praças públicas e especialmete nos ginásios onde ocorriam os 

encontros eróticos
5
 e eram efetivadas as cortes e querelas entre os homens, independente das 

diferenças das faixas etárias do rapaz para o homem mais velho, assim como suas diferenças 

de propriedades materiais e imateriais. Os discursos nesses espaços eram propícios para a 

exaltação do „belo‟ e o desprezo do „feio‟, constructos socio-culturais que estavam no cerne 

da inquietação teórica dos gregos, como também eram as problemáticas morais e sexuais que 

preenchiam os debates filosóficos, as orientações pedagógicas, os conhselhos dos mais 

experientes, os preceitos de honra e política dos gestos e a satisfação dos prazeres através do 

corpo. 

Foucault (1984, p.52 e 53), citando Diogenes Laércio e Xenofontes, relata que o 

jovem Diógenes numa „crítica gestual‟
6
 aos moralistas frente às regras gregas de esconder-se 

dos olhos alheios durante as práticas sexuais, as quais deveriam ser realizadas à noite, 

                                                                   
4
 A título de criar outras vias para reflexão acerca das fronteiras, construídas socialmente, entre o feminino e o 

masculino e entre o ocidente e oriente: a divisão ou fusão dos sexos nas culturas politeístas e mitologias 

primitivas, aparecem no paganismo grego e hinduísmo. Levando em consideração que o período helenístico, 

marca a fusão das culturas ocidentais e orientais, acredito que é válido destacar uma das divindades no panteão 

hindu que provavelmente tenhas influenciado os gregos através da expansão imperialista dos macedônios. 

Geralmente aparece como Shiva Nataraja no ocidente, esta divindade representa o Deus da destruição, do 

movimento do universo, da yoga primordial. Tal como acrobata ou dançarino, Shiva dança sobre o demônio da 

ignorância, criando um círculo de fogo em sua volta, responsável pelo derretimento das geleiras do Himalaia. No 

seu movimento eterno, ele aparece ora com uma face feminina, ora com uma face masculina. Segundo a 

mitologia, ele concedeu metade do seu corpo para sua amada, pois esta, tragicamente morta, andaria vagando 

entorno da terra por não ter onde abrigar seu espírito. Shiva, aparece de várias formas, conhecido essencialmente 

entre os hindus como o professor dos professores. 
5
 Foucault afirma que a noção contemporânea de homossexualidade e heteroxessualidade não deve ser aplicada 

aos gregos na idade clássica, pois a noção desta época era dada pela atividade e passividade dos sujeitos acerca 

do domínio de seus prazeres. Costa (1992) sujere o termo homoerotismo para descrever as relações além do 

campo da sexulidade entre os sujeitos, pertencentes ao mesmo sexo, marcadas pela afetividade e amor.  
6
 Em referência a uma política dos gestos e das atitudes que era comun aos cidadãos nos espaços públicos que 

serão tratados no último capítulo como estratégias para evitar as situações de violência contra gays. 
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masturbava-se nas praças públicas e afirmava que esta satisfação do corpo é tão natural como 

comer nos ambientes públicos. Na mesma dimensão das ações masculinas nos espaços 

públicos, Sócrates exortava aos seus dicípulos que „fugir dos belos rapazes e até exilar-se é a 

melhor prescrição para aqueles que são insuficientemente armados contra os prazeres do 

amor. Para um homem de honra na Grécia clássica, era necessário um belo rapaz como 

companheiro nas parcerias afetivas e eróticas no espaço público e uma virtuosa mulher como 

esposa no espaço doméstico. 

O encontro de caráter amoroso e sexual entre os homens gregos dava-se, 

primordialmente, através das festas e rito de culto à Deusa Afrodite. Feitosa (2008) verifica 

que Platão, utilizando-se de uma das suas personagens, Pausânias, historiador que desenvolve 

um discurso que define a realizaçõa dos atos de amor e sexo entre homens através de dois 

meios: No Eros Popular, caracterizado pelo tipo vulgar e vil e no Eros Celestial, de caráter 

sublime e tipo virtuoso. Por aparecer como um historiador, a personagem utiliza como 

exemplo os costumes de várias regiões e cidades gregas para traçar o perfil dos dois cultos, 

destacando as cidades de Esparta frente a Atenas, por aquela ter sua prática pederástica 

estabelecidas nos acampamentos militares e migrações tribais, provavelmente, distantes das 

cidades
7
. No Eros Popular, o culto à Afrodite é caracterizado pela intenção do desfrute do ato 

sexual, os amantes usufruem dos corpos escolhidos, preferencialmente daqueles desprovidos 

de inteligência, os meninos, a manifestação da Deusa se dá pela despreocupação com a 

decência e respeito ao outro; No Eros Celestial, o culto se constitui com manifestação da força 

educadora de Afrodite, o amor está direcionado aos mais jovens que começaram a ter juízo, 

rapazes com primeiros sinais de barbas, os amantes mais velhos tem a preocupação de formar 

a personalidade de seus jovens amados. 

No estudo de Feitosa (2008), o discurso de Pausânias acerca do erotismo entre 

homens, rapazes e meninos, Platão aparece como problematizador das questões morais e 

sexuais na prática dos cultos à Deusa Afrodite, indicando as melhores regras da conduta de 

um bom cidadão. Parece que a cidadania era um dos melhores bens exercidos nos eventos 

                                                                   
7
 Acredito ser importante, em estudos futuros, desenvolver reflexões sobre os ritos realizados nas parcerias 

masculinas que se desenvolvem nos espaços rurais que se descaracterizam pela expansão do espaço citadino. 

Como exemplo as práticas de caça e pescaria realizada, majoritariamente, por homens jovens e adultos, ainda 

hoje no interior do Piauí.  O mito do Cabeça de Cuia e sua imagem fálica, esculpida em pedra ou madeira, parece 

preservar a divisão do trabalho segundo a distinção dos sexos; produzindo o efeito do medo primitivo acerca da 

fome nas comunidades e respeito nas relações sexuais da sociedade heteronormativa; reproduzir terror sobre os 

meninos caçadores, com desejos matricidas ou incestuosos com a mãe, valorizando uma não-virilidade  frente a 

mãe-fálica e a virilidade frente a virgindade feminina; limitação do espaço do universo feminino, pelo medo do 

estupro.  
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cotidianos ou extraordinários, tais como os cultos, através da qual o homem clássico exercia a 

sua honra e liberda. Os cidadãos era uma categoria política e social que estava reservada, 

estritamente para os homens, viris e livres. As crianças, mulheres e escravos não possuiam 

honra, liberdade, tampouco exerciam sua virilidade como exercício de cidadania. Cada qual 

exercendo seu papel, a pederastia na cidade ou campos militares era concebida como 

aprimoramento da vida sexual e moral, aceita publicamente pela sociedade masculina como 

um costume da época.  No entanto, há de se observar algumas diferenças entre o Eros 

Popular e o Eros Celestial. Este último, era o culto praticado entre homens livres, onde o 

erotismo masculino apresenta-se como exercício de ascetismo do cidadão, aprimoramento 

moral e espiritual através da amizade. Já o Eros Popular, era problematizado por Platão como 

uma prática pederástica onde o ato sexual nem sempre é exercido como uma prática de 

liberdade, pois o prazer pelo prazer ou o prazer em troca de presente ou dinheiro – sem ser 

viabilizado como meio de educação moral, de ascenção da alma ou de aprimoramento de uma 

amizade – era compreendido pelos gregos antigos como uma prática vil, infame ou como um 

ato de corrupção entre os homens. 

Segundo Borrillo (2001, p. 47), as relações sexuais entre homens cumpriam uma 

função iniciática, marcadas pelo caráter de preparação para uma vida marital. Nesse contexto, 

os atos homossexuais entre um adolescente (eromenos) e um adulto (erastes) gozavam de um 

verdadeiro reconhecimento social e não estariam desprovidos de desejos e prazer. Para ele, a 

pederastia e as relações sexuais entre homens adultos, mesmo que regulada e constituída 

apenas por uma minoria, foram instituições que possuiam certo status social, pois 

correspondiam as necessidades das organizações militares. “En varios estados griegos se 

ponía al amante y o amado uno al lado del otro en el campo de batalla para que la proximidad 

les inspirase un comportamiento heroico (p. 48)”. 

Borrillo (2001), salienta que na Roma clássica a pederastia – termo originário do grego 

pais (muchacho) e eros (amor) implica o afeto espiritual e sensual de um homem adulto por 

um jovem – era dada também como prática sexuais entre as diferentes faixas etárias dos 

homens e, tolerada na sociedade romana na antiguidade – desde que o cidadão não 

descumprisse os seus deveres com a cidade, não utilizasse pessoas inferiores como seu objeto 

de prazer e que nunca assumisse o papel de passivo com os seus subordinados – pois, 

evidentimente, o cidadão romano deveria, antes de tudo, ser casado, converter-se em um pater 

familias, cuidar de seus interesses econômicos e de sua linhagem. Tal questão aponta que a 

problemática das parcerias sexuais entre os homens mais velhos como os mais jovens, 
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deveriam ser delimitadas segundo as questões dos status sociais, segundo uma noção de 

classe e pertencimento sócio-cultural
8
. Para Borrillo (2001), somente as práticas bissexuais 

ativas eram bem vistas e aceitas na realidade da Roma antiga, nesse sentido: 

 

La pederastia colocaba en el mismo corazón de la institución familiar una forma 

específica de homosexualidad, otorgando de esta manera un papel social mayor a las 

relaciones entre hombres (p.49).  

 

 

Estes arquivos ilustram o fenômeno histórico da problematização das relações 

eróticas, sexuais, pederásticas e de amizade entre os homens nos espaços citadinos. É nesse 

contexto que Foucault (1984, p. 14-16) descreve a problematização do comportamento sexual, 

das atividades e dos prazeres a ele relacionado, parece colocar a cultura grega e greco-latina 

no primeiro capítulo das sociedades ocidententais, pelo desenvolvimento de um conjunto de 

práticas e „técnicas de si‟, que ele chama de „artes da existência‟ ou „estética de si‟. 

Diferentimente dos outros estudiosos, Foucault chama atenção, através da história dos 

sistemas de pensamentos, para as tecnologias dos sujeitos intevirem em si próprios ou de se 

auto-transformarem, como técnicas de manipular o poder em si mesmo. Foucault não se 

ocupou, estritamente, em estudar as relações sexuais entre as pessoas do mesmo sexo, mas 

trabalhou encima dos diversos meios dos indivíduos interferirem em si mesmos. Através da 

História dos sistemas pensamentos, a perspectiva foucaultiana aborda os mecanismos do 

poder para além das superestruturas político-sociais, para olhá-lo através das relações micro-

sociais, tal como uma estrutura micro-física que atravessa o corpo social. 

Através da perpectiva foucaultiana, o Eros Celestial surge, na minha compreensão, 

como um dos vários mecanismos clássicos de problematizar os exercícios e tecnologias 

voluntárias do indivíduo se auto-transformar, de modificar-se em seres singulares, de fazer de 

suas vidas como uma obra de arte. Portadora de valores estéticos dados pela primazia da 

busca do belo, os critérios de estilo de vida, o „luxo‟ da autonomia, aparece, para os gregos 

antigos, como possibilidade apenas para os homens livres. A problematização do erotismo, da 

moral e dos prazeres entre os homens através da prática de si, parece por em jogo as 

dinâmicas da sexualidade e da liberdade como mecanismos do poder. 

                                                                   
8
 Acerca das práticas e parcerias sexuais marcadas pelas limitações de classe, geração, raça e status social, 

utilizei o estudo de Luiz Felipe Rios (2004), em O Feitiço de Exu, para compreender tais questões na 

comunidade de “entendidos” ou homossexuais na comunidade candoblesista do Rio de Janeiro e em algumas 

referências de outros dos seus estudos nas comunidades de Pernambuco.    
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No livro História da Sexualidade 2: O uso dos prazeres, Foucault (1984, p. 17) 

desenvolve o trabalho que ela chama de uma história das problematização éticas, feita a partir 

das técnicas de si. Ele destaca que nas sociedades gregas e romanas, o paganismo antigo teria 

dotado o ato sexual de significações positivas: a delimitação de um parceiro legítimo não era 

imposta por uma regra monogâmica e procriadora e as relações entre indivíduos do mesmo 

sexo não eram desqualificadas, na Grécia teriam sido exaltadas e na Roma teria sido aceita. 

Os antigos eram indiferentes à fidelidade monogâmica, relações homossexuais e castidade, 

pois suas atenções não estavam voltadas para eles como problemas agudos. 

No seu trabalho, Foucault extrai dos textos de Xenofontes, Aristóteles, Platão, Sêneca, 

entre outros, aquilo que, segundo ele, estava claramente presente no cerne do pensamento 

greco-romano, que eram as seguintes formas de problematização da conduta moral e sexual 

de um homem, jovem e livre: 1ª) da expressão de medo pela perda de sêmem, de não propagar 

a espécie, tornar-se velho e caduco, doentio, entorpecido, tez pálida, branca e afeminada, sem 

calor,  sem apetite; 2ª) de um modelo de comportamento austero no casamento, de relacionar-

se sexualmente e fielmente com uma esposa, comportamento que não era imposto pelas leis, 

nem pelos costumes e sim, conferido pelo valor moral; 3ª) da imagem de uma atitude 

desqualificada, afeminada, passiva, enfraquecida, lassiva, com vestes e tom de voz das 

mulheres, era repugnado a renúncia voluntária dos prestígios da imagem e marcas de um 

homem viril;e 4ª) de um exemplo de abstinência pelo desvio do prazer pelo prazer, pelo 

cuidado com a austeridade sexual em torno e a próposito da vida do corpo, na instituição do 

casamento, nas relações entre homens e da existência de sabedoria. 

Durante o decorrer da antiguidade greco-romana foi desenvolvida uma moral de 

homens para os homens: pensada, escrita, ensinada por homens e endereçadas aos homens, 

evidentimente livres. Nessa configuração moral, não existe a tentativa de definir um campo de 

conduta e um domínio de regras válidas para os dois sexos. A prática da liberdade ativa era 

expressa pela virilidade do homem, no seu poder de desenvolver as tecnologias e estéticas de 

si, dominando a si no uso dos prazeres e àqueles que não possuia controle sobre si próprios: 

crianças, mulheres, escravos e homens afeminados. O sexo feminino, por sua vez, 

representava a passividade não só das mulheres, mas também a dos homens que não possuíam 

o domínio dos seus próprios prazeres. Nesse contexto, Foucault (1984, p. 79) destacou que 

para os gregos clássicos: 
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Um homem pode preferir os amores masculinos sem que ninguém sonhe em 

suspeitá-lo de feminidade, desde que ele seja ativo na relação sexual e ativo no 

domínio de si; em troca, um homem que não é suficientemente dono dos seus 

prazeres – pouco importa a escolha do objeto que faça- é considerado feminino [...] 

A negatividade ética por excelência, não é, evidentemente, amar os dois sexos; 

também não o é preferir seu próprio sexo ao outro; é ser passivo em relação aos 

prazeres. 

 

Segundo Foucault (1984), na cultura clássica da Grécia, o que distingue o homem 

afeminado e/ou passivo, de um homem viril e/ou ativo, não coincide com a distinção moderna 

entre homo e heterossexual, sendo a homossexualidade uma categoria pouco adequada para 

problematizar e analizar a experiência grega dos prazeres entre os homens. No entanto, de 

fato, o uso dos prazeres na relação com os rapazes foi tema que provocou inquietações 

marcantes, do ponto de vista moral e teórico. Para os gregos, esse tema não era importante 

pelo fato da necessidade ou urgência de ser criada uma categoria para o homem viril ou 

afeminido e, em seguida, definir qual das duas seria mais propícia a liberdade e ao exercício 

da cidadania. A problemática da questão, para os gregos antigos, se dava pela natureza do 

amor que não poderia ser direcionada ou controlada apenas para o próprio sexo ou para o sexo 

oposto, assim um comportamento amoroso com um rapaz não excluíria outro com uma moça. 

A dupla prática amorosa e sexual não era reconhecida como duas espécies de „desejos‟ ou 

duas „pulsões‟; o apetite sexual seria sempre dispertado pelo „belo‟ independentemente do 

sexo no qual ele se manifestava. 

A „tolerância‟ dos gregos antigos frente ao amor para com os rapazes, é relatada por 

Foucault como uma prática livre, permitida por lei (salvo em circusntância particulares), 

adimitida pela opnião pública e que encontrava suporte nas instituições militares e 

pedagógica, além de possuir cauções religiosas, em ritos e em festas, onde comumente se 

invocava as forças das divindades que deveriam proteger esse amor. Essa realidade também 

não excluia a reprovação dos gregos frente às relações amorosas que não fossem honrosas e 

inclinadas paro o belo, que fossem baseadas no prazer pelo prazer ou em troca de benefícios 

materiais, que fossem descomprometidas com o desenvolvimento moral, espiritual e com o 

autoconheciemento; os homens jovens ou adultos que apresentavam a imagem de afeminados, 

devassos, fáceis e interesseiros eram motivos de zombarias e reprovação pública. 

A problemática geral das relações homoeróticas conservada nos reduzidos textos da 

tradição socrático-platônica mencionam outras obras tais como as de Diógenes, de Antístenes, 

de Cínico, de Aristóteles, de Teofrasto, de Zenão, de Crísipo ou de Crântor que foram 

reportadas por Platão, de forma irônica, sinalizam para outros tipos de realções amorosas que 
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não eram dignas de grandes discussões. Com excessão da relação entre Aquiles e Patróclo, 

que era valorizada pelo fato da indefinição de quem tinha ascendência sobre o outro e qual 

direcionamento ela tomava, as relações entre dois homens adultos ou a de dois adolescentes 

pertencentes a mesma classe e idade não eram dignas de grandes problematização. O núcleo 

das problematizações homoeróticas no pensamento grego estava nas relações entre homens de 

classes e idades distintas, principalmente naquelas que ocorriam entre um homem mais velho, 

que terminado sua formação, não desempenhava o papel social, moral e sexualmente ativo 

frente ao mais jovem, que não tendo terminado sua formação e nem atingiu o seu status, 

necessitasse de ajuda, de conselhos e de apoio.  

A juventude e a beleza de um rapaz aparecem como um ponto nevrálgico do ascetismo 

dos homens, pois um adolescente ou um rapaz que, nessa fase se destacasse pela sua beleza e 

juventude, e se mostrasse com uma superioridade sobre si e sobre os outros atrairiam tantos 

homens que buscassem prevalecer-se sobre os demais. O domínio sobre a honra, a beleza, a 

sabedoria e a aprendizagem de um rapaz aparece como uma questão de poder e status no 

interior da sociedade masculina, tornando o adolescente e o jovem como ponto de 

convergência da intensa preocupação moral, da produção de elogios e louvores, das disputas 

na conquista, das invejas e atos violentos. O rapaz torna-se o objeto de prazer que deve 

aprender a ser o sujeito, senhor de seus prazeres. Estar na posição de inferioridade, de servir 

para que o outro tenha prazer, de ceder o corpo como recptor ou „ser passivo‟ para que o outro 

exerça a „atividade‟ e desenvolva sua „virilidade‟, seria o mesmo que prestar-se como um 

escravo ou uma mulher e abrir mão de gozar os prestígios de um cidadão de honra. Sobre a 

existência dessa dificuldade vivida pelo homem, Foucault (1984, p.194), descreve: 

    

O silêncio no qual a relação entre adultos foi efetivamente envolta, e a barulhenta 

desqualificação
9
 daqueles que justamente rompem com esse silêncio ao marcarem 

sua aceitação, ou melhor, sua preferência por esse papel „inferior‟. 

 

Foucault explica que é devido a essa desqualificação que os gregos concentraram sua 

atenção na explicação das relações entre o homem e o rapaz, pois este último, devido a sua 

juventude e ainda por não ter conquistado seu status de virilidade, pode ser, mesmo que 

brevemente, objeto de prazer. Por esta via, os homens que tivessem passado pela juventude e 

continuassem preferindo a posição „inferior‟, seria alvo de críticas e zombarias. Por esta 

                                                                   

9
 No último capítulo, essas desqualificações são apontadas como a descrição dos sujeitos que „provocam‟ 

situações de violência quando se apresentam como gays efeminados.  
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preferência à feminidade ou não virilidade, talvez, os gregos passaram a desenvolver tantas 

reflexões para criar leis que protegessem as crianças livres de serem corrompidas com a 

preferência e má conduta de ser objeto de prazer. Em Atenas, os pais ou tutores seriam 

punidos se prostituíssem uma criança livre; os adultos eram impedidos, durante certo tempo, a 

não terem o direito de entrarem nas escolas e os escravos ficavam sujeitos à morte.  

No cenário das leis e regulamentos das práticas morais e sexuais, nada impedia que 

um adolescente fosse parceiro de um homem ou que um rapaz tenha a preferência em ser 

objeto de prazer do seu amado. No entanto, um homem adulto que exercesse essa preferência 

por troca de algum dinheiro ou vantagem, seria desqualificado cívica e politicamente. A lei 

que definia a punição desta prática compreendia a prostituição masculina como tirania - 

desonra pública – pois excluia o cidadão de suas responsabilidades
10

. Como as leis e os 

espaços públicos eram elaborados pelos homens e para os homens, o silêncio em torno das 

práticas de feminidade e passividade daqueles homens que tinham prazer em ser objeto de 

prazer de outro homem, mesmo abrindo mão de seus prestígios de cidadão viril, tornando-se 

alvo de desprezo e críticas de todos, provocou entre os sábios uma reflexão teórica e moral, 

bastante delicada, acerca do amor verdadeiro entre os homens, tal qual um caminho que os 

levasse à virtude da amizade e à verdade. 

Foucault (1984) analisa como são operados as transformações e deslocamento do 

amante e amado no jogo do amor ao encontro com a verdade em quatro pontos: 1º) A 

passagem da questão de conduta amorosa à interrogação sobre o ser do amor – 

tradicionalmente associada à busca da parte „perdida‟ de si, passa a ser associada ao encontro 

do próprio desejo, seja como amado na juventude e como amante no status de homem viril; 

2º) Passagem da questão da honra do rapaz para a questão do amor da verdade – 

tradicionalmente o „belo‟ estaria no corpo do amado pela busca da virilidade ainda não 

formada e também no corpo do amante pela verdade na forma de sua virilidade e domínio de 

si, passa à superação de buscar no corpo do outro o „belo‟ e ambos tornariam-se amantes da 

verdade encontrando o „belo‟ na alma, sem necessitar fazer uma viagem subterrânea a partir 

do corpo; 3ª) Passagem da questão da dissimetria dos parceiros para a questão de 

convergência do amor – de acordo com as convenções estabelecidas o Eros vinha do amante 

e o Anteros do amado, assim o amor só existiria no amante e o amado desconhecia a verdade, 

                                                                   

10
 Tais leis são descritas por Foucault(1984) em referencia a obra Contra Timarco, reproduzindo trechos do 

discurso de Ésquines. 
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passa a ser compreendido que o amor é o mesmo, só que expresso de forma diferentes, nessa 

compreensão o amante e amado são arrebatados para o verdadeiro; 4º) Passagem da virtude 

do rapaz para o amor do mestre e para a sabedoria – tradicionalmente o sujeito ativo e o 

objeto assediado não teria mais razão de ser, o amado seria tomado pelo Eros e compreensão 

do combate com a sua honra frente ao amante e este no combate contra a violência de seus 

apetites, questionado em seu ser, e em relação com o objeto de seu desejo reconhecido como 

verdadeiro (o jogo então se impõe de forma diferente, onde o mestre de verdade ensina ao 

rapaz o que é a sabedoria); a cultura grega passa a um princípio de uma „abstinência 

indefinida‟ através de uma exigência de simetria e de uma reciprocidade na relação amorosa, 

a purificação de um amor que só se dirige ao próprio ser em sua verdade e a interrogação do 

homem sobre si mesmo com sujeito de desejo. 

A partir dessa análise, Foucault (1984, p.214) descreve que a filosofia grega no seu 

ascetismo passou a exigir sua própria superação, não desqualificando o amor pelos rapazes, 

pois o ascetismo grego toma uma forma de estilizá-lo, dando-lhe forma e figura, mas 

varolizando este amor através do privilégio às questões dadas pelo prazer e pelo desejo, 

introduzindo elementos os quais ficaria fácil organizar uma moral entorno da procura do uso 

dos prazeres. Fica evidenciado que o pensamento pagão na antiguidade deu visibilidade a uma 

„liberdade sexual‟, proporcionando uma possiblidade de estilos na “arte da existência”. 

 

Os gregos não herdaram a crença de que uma potência divina revelara à humanidade 

um código de leis que regulavam o comportamento sexual, nem entretiveram, eles 

próprios, essa crença. Também não possuíram uma instituição com o poder de fazer 

respeitar interdições sexuais. Confrontados com culturas mais antigas, mais ricas e 

mais elaboradas do que a deles, os gregos sentiram-se livres de escolher, adaptar, 

desenvolver e, sobretudo inovar (DOVER apud FOUCAULT, 1984 p.220). 

 

 

Tal como Feitosa (2008), compreende-se que a noção dos gregos acerca do amor, 

sexo, amizade e atos de violência entre os homens, mesmo sendo entre um jovem e um adulto 

de origens distintas, ou entre indivíduos que compartilham a mesma classe e idade, não 

evoluiu sob uma lógica invariante no tempo, dadas através de mecanismos de repressão ou 

„tolerância‟ que interferiram num processo linear. No entanto, a lógica das relações entre os 

mesmos sexoas no mundo dos gregos antigos sinaliza para relação particulares frente aos 

eventos presumíveis e inesperados da natureza, do desejo e prazer percebidos no corpo, tais 

como as expressões do politeísmo vistos nas entidades antropomórficas. Assim, Eros era 

apenas mais um entre tantos outros no Olimpo que interferiam na vida humana e nas relações 
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sociais. O ciclo das estações ou uma chuva de meteoritos, assim como a celebração de um 

colheita ou a fome provocada por uma guerra, proporcionavam a socidedade grega o princípio 

de que o caminho para a verdade, para o „belo‟ e para virtude nunca esteve determinado por 

regras a serem reveladas pelas divindades, apesear de estarem empregnadas nas 

representações das mesmas, pois elas não iriam dividir o seu poder com os mortais; tampouco 

essa sociedade elaborou uma instituição que receberia das divindades a autorização para que 

regras morais, sociais e sexuais deveriam ser seguidas e cumpridas igualmente por todos. 

Os gregos não fecharam em um esquema de definições os desejos ou as necessidades 

que seriam naturais apenas para uma parte dos homens livres. Portanto, era desnecessária a 

elaboração de categorias ou conceitos tais como homossexualide ou heterossexualidade, como 

se um delas poderia significar maior valor e acesso à liberdade. O desejo pelo mesmo sexo ou 

pelo o sexo oposto estava presente em qualquer homem livre. Entre os gregos antigos nunca 

existiu a persona do homossexual, tal como uma espécie humana à parte das outras, da mesma 

forma como também nunca existiu, tal como uma excessão, a persona do heterossexual. O 

erotismo entre os homens era tão ou mais difundido e valorizado quanto entre um homem e 

uma mulher, excepcional seria não adotar tais valores. Nas sociedades antigas, em especial na 

greco-latina, é impensável distribuir os sujeitos em conjuntos valorativos de „homossexuais‟ 

ou „heterossexuais‟. Nesta perspectiva, é muito difícil pensar na existência de um ateniense 

culto ou um guerreiro espartano da Antiguidade achando-se como uma „excessão‟ da 

sexualidade dos homens livres, mesmo sabendo que eles se consideravam os representantes 

do que a humanidade tinha de mais nobre e elevado (COSTA, 1992 p.25 e 26). 

Sobretudo, saliento que algumas virtualidades foram abertas pela tragetória oblíqua, 

tecida socialmente na história ocidental e produzidas por uma „arte de existência‟ dos homens, 

nascidos naturalmente livres, que amavam e mantinham relações sexuais com outros homens, 

ativos como sujeitos de seus próprios prazeres, embora que, secretamente, pudessem se 

entregar, verdadeiramente, como objeto de prazer de seus amados ou amantes. Entorno destas 

verdades secretas, o silêncio, o medo, a inquietação teórica e moral dos intelectuais, a 

legislação específica, a ascese espiritual, o estorvo religioso e uma série de críticas, zombarias 

e opressões sociais que aparecem como elementos que são modificados e modificador de un 

sistema de pensamentos. Os rastros deixados por estes homens na história antiga, funciona 

como efeito de um arquivo-morto da homossexualidade ou ruínas que emergem num 

cemitério real e fictício do imaginário moderno, tal como um passado distante, ora triste e 

precário, ora luxuoso e rico de materialidade, porém sempre útil para compreensão e 
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visibilidade daqueles que hoje são compreendidos como aqueles que estão além da 

heterossxualidade, tal como as lésbicas, os travestis, os andrógenos, os hermafroditas e 

recobrindo estes, os gays.  

 

1.2 Um Arquivo Oculto do Mundo Medieval: O Silêncio e o Segredo dos Sodomitas na 

Sociedade Teocrática (Do Século IV ao XVIII) 

 

[...] o silêncio e o segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, 

também, afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos obscuras. 

[...] A extrema descrição dos textos sobre a sodomia – essa categoria confusa; a 

reticência quase geral no falar dela admitiu, por muito tempo, um duplo 

funcionamento: por um lado, a extrema severidade (pena de fogueira ainda aplicada 

no século XVIII, sem que se formulasse nenhum protesto importante, até a metade 

do século) e, por outro lado, a tolerância seguramente bem ampla (que se deduz, 

indiretamente, a partir das raras condenações judiciárias e que se pode perceber 

diretamente através de certos testemunhos sobre as sociedades masculinas que 

podiam existir no exército e nas cortes) (FOUCAULT, 1988 p. 96). 

 

O período histórico que compreende a passagem da Antiguidade ao início da 

Modernidade no mundo ocidental, é comumente denominado pelos historiadores europeus do 

século XIX como a Idade Média ou Idade das Trevas, marco da transição controversa da 

„exterioridade‟ da moral pagã à „interioridade‟da moral cristã. Esta passagem é percebida, 

grosso modo, como um tipo de „evolução‟ do paganismo para o cristianismo: enquanto no 

universo pagão, greco-romano, as manifestações da natureza são consideradas como ações das 

divindades – tal quais os atos humanos são uma efetivação do real, em sua forma visível e 

manifesta, segundo adequação às regras ou aspectos em que as atitudes podem tomar – que 

deixam em seu rastro segundo uma adequação às regras que são descritas ou interpretadas 

pelos humanos; o universo cristão é, em contrapartida, um modo particular de relação consigo 

que sustenta formas precisas de atenção, de suspeita, de decifração, de verbalização, de 

confissão, de auto-acusação, de luta contra o pecado e contra as tentações da carne, de 

renúncia aos prazeres do corpo, de combate espiritual, de uma ação sobre a ação 

(FOUCAULT, 1984 p.184).  

Essa passagem aceita tradicionalmente como oposição da „exterioridade‟ pagã para a 

„interioridade‟ cristã , dá-se pelo deslocamento do núcleo das problematizações morais, antes 
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focada na virilidade e nos prazeres sexuais das sociedades masculinas, para agora ser centrada 

na mulher, desta para o o seu corpo e para suas condutas morais dos prazeres. Não que as 

questões dos prazeres entre os homens deixariam de existir ou de ser questionadas, mas 

continuaram sob as questões da virgindade da mulher, do matrimônio, da relação simétrica 

entre os dois sexos e da normatização da feminidade (BORRILLO, 2001; FOUCAULT, 

1984). 

A interioridade da moral cristã no mundo ocidental aparece através da centralização de 

um deus masculino, requerendo, paulatinamente, a moralização e regularização das atitudes 

feminas, identificadas como tais, em mulheres ou em homens, e radicalizadas nos homens que 

assumem gestos e posições passivas, como objeto de prazer para o outro homem. Assim a luta 

contra o pecado da carne e ascenção espiritual dá forma a relação heterossexual, ajustando o 

corpo e o sexo ao princípio monogâmico, tal como uma lei divina numa sociedade teocrática. 

A crença da qualidade natural da heterossexualidade é a base da reprodução humana e 

povoamento do mundo na tradição judaico-cristã e, é a mesma que desenvolve, de maneira 

inversa à naturalidade, a percepção de que as relações homossexuais são práticas nocivas aos 

indivíduos e à sociedade, como uma contraversão à vontade divina e, consequentimente, ao 

poder governamental daquela época. 

 

Bajo la influencia del cristianismo, el imperio romano se implicó en la represíon de 

las relaciones entre personas del mismo sexo [...] condujeron al emperador Teodósio  

I, en 390, a ordenar la condena a la hoguera de todos homosexuales pasivos. Según 

el Código de Teodosio (Teodosio II, 438), el papel pasivo, asociado necesariamente 

a la feminidad, implicaba una amenaza para el vigor y  la supervivencia de Roma 

(BORRILLO, 2001 p.50). 

 

Tais ocasiões históricas
11

 retratam a necessidade de preservação biológica do povo de 

Israel e judaico-cristão como os „elegidos‟ por seu deus, conservação da cultura patriarcal e a 

hostilidade às práticas sexuais que não possibilitavam a reprodução humana, denominadas 

                                                                   
11

 Trabalhadas por Borrillho 2001 através dos aspectos históricos vistos na Bíblia cristã no que tange às 

referências para as atitudes dos homens para com a feminidade e homossexualidade. Tanto nos livros do velho 

como no novo testamento e no Apocalípse, o fogo aparece como recurso divino para purificar o corpo e alma dos 

homens pecaminosos. A severidade da fogueira surge então como tecnologia para produzir o silêncio dos corpos, 

implentar o segredo dos gestos e sufocar as atitudes homossexuais e femininas dos homens, proporcionando uma 

guarida ao poder exercido pelo cristianismo, juntamente com seu ideal de purificação do corpo e da alma e 
implementação das práticas patriarcais do povo israelita. O contexto histórico que justificam os fundamentos do 

patraircalismo como base nas condutas morais e sexuais nas sociedades judaica-cristãs. 
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neste período histórico como sodomia. Mesmo tendo se passado em torno de três mil anos da 

saída dos „elegidos‟ do Egito e dois mil anos das admoestações verbais dos primeiros cristãos, 

muitas das autoridades políticas e religiosas nos países ocidentais, como os Estados Unidos e 

França, continuaram a utilizar passagens bíblicas para justificar as leis contra a sodomia e 

fundamentar sua hostilidade às relações sexuais não heterossexuais. Saliento esta realidade 

para destacar que o período, denomido pelos historiadores tradicionais como Idade das 

Trevas, constitui a fundação das bases políticas, jurídicas e religiosas de alguns países 

ocidentais que fomentam visibilidades às negações e hostilidade às relações sexuais que não 

resultem na reprodução humana, como consequência do aumento populacional no mundo 

moderno. Borrillo (2001p. 52), salienta que: 

      

Una carta reciente de la Congregación para la doctrina de la fe dirigida a los obispos 

recuerda que la condena levítica hace referencia a los comportamientos 

homosexuales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos justificaba, en una decisión 

de 1986, la constitucionalidad de una ley del estado de Georgia que reprimía la 

sodomía sobre la base de valores judeo-cristianos que apoyaban tal prohibición. 

Asimismo, en Francia, el procurador general del Tribunal de Casación invocaba la 

„moral tradicional‟ para denegar derechos a las parejas del mismo sexo.  

 

O longo período da passagem obscura da moral pagã para a moral cristã, aparece 

como o tempo necessário e crucial para naturalizar e interiorizar as práticas da monogamia, da 

heterossexualidade, da virgindade e da reprodução humana que seriam transformados em 

produtos virtuosos da simetria entre os sexos opostos, tal como elementos a-históricos desde a 

criação da vida até aos tempos modernos. Com a implantação de um novo calendário, há 2011 

anos atrás, os ritos pagão foram, paulatina e supostamente, substituídos pelos ritos cristãos, 

esta passagem que regularizou as atividades nos dias, naturalizando a invisibilidade dos rituais 

politeístas, o que também promoveu o silêncio entorno da poligamia, do atos sexuais fora do 

matrimônio, dos incestos, da masturbação, da sexualidade das crianças e dos anciãos, das 

relações bissexuais e homossexuais, impondo, neste processo, um segredo em torno dessas 

práticas, levando-nos a crer que elas não existem no mundo real. 

A partir dos primeiros séculos cristãos, passou-se a dar visibilidade às formas de poder 

e normas  pastorais, aos celibatários dos monastérios, aos cargos eclesiásticos, aos exércitos 

de jesuítas, as ações missonárias, a reprodução das casas de tolerância e caridades. E como 

uma mão oculta, a moral cristã incitou os encontros furtivos, as reuniões secretas, os rituais 

satânicos, o desenvolvimento das ciências ocultas e uma explosão de guerras santas, descritas 
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como tais desde o surgimento da Santa Inquisição e conquistas das terras dos não cristãos, 

fomentadas sob discurso morais e religiosos, tais como estratégia econômica e acúmulo de 

riquezas entre os séculos IV e XVIII na Europa. 

Associando-se aos mecanismos de poder dos imperadores, dos reis, dos exércitos e dos 

Estados, a Igreja Católica mostrou-se como a sentinela da verdade universal que supostamente 

libertaria todo o mundo do pecado e o levaria para a salvação, tal como um instrumento de um 

deus na profilaxia social, cultural, étnica, racial, política e espiritual. Nesta perspectiva, o 

cristianismo e a Igreja se proliferaram como um câncer no corpo social e decadência moral da 

sociedade ocidental (Nietzcshe, 1996), por todas as partes do mundo moderno em troca de 

riquezas e poder material. No entato, a Igreja aparecerá, tempos mais tarde, como a instituição 

responsável, grosso modo, pelos atos de „purificação‟ dos corpos e „salvação‟ das almas de 

todos os pecadores, idolátras, hereges, bruxas, sodomitas e todos os nãos cristãos que foram 

estrategicamente silenciados nas máquinas de torturas, forcas e fogueiras da Santa Inquisição. 

A Igreja inquisidora, utilizou-se dos corpos dos pecadores como combustível para 

espetáculos divinos e terroristas, abrindo as virtualidades das fogueiras das santas que, sob 

efeito de largos portais transportadores de corpos para o reino da morte, do silêncio e do 

segredo, amplificaram no imaginário e corpo social o universo da interioridade da moral 

cristã, do medo ao estigma da anormalidade dos sodomitas, da negação aos prazeres 

femininos fora das relações matrimoniais e homogenização da heteronormatividade como 

conduta e fé católica.  

Concordo com Borrillo (2001) que a igreja, aparece geralmente através de seus 

discursos, como a instituição que conserva a expressão mais antiga do ódio aos homossexuais, 

desde as mais toscas referências aos sodomitas aos pensamentos da escolástica e da patrística 

de Tomás de Aquino e Agostinho, ambos apoiados na noção de Ato contra Natureza e 

concepção platônica tratada em As Leis. A condenação dos sodomitas encontra-se baseado no 

imaginário de que a prática dos prazeres, dentre eles os prazeres praticado pelos 

homossexuais, não resulta na reprodução, assim como a masturbação, o bestialismo e o sexo 

anal e oral, apontados pela Igreja como atos contra a natureza e afronta aos desígnos do deus 

cristão. Colocando à parte o radicalismo no qual a prática homossexual é tratada como um 

crime pior que o canibalismo, o homicídio, o estúpro, o roubo, o matricídio e o parricídio, 

comumente a sodomia recobre a homossexualidade no imaginário da Igreja, tal como signo-

geral de ameças contra a espécie humana e reprodução de toda a humanidade, desmantelando 

o repovoamento da terra. 
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A caça aos sodomitas se intensificou no momento em que a Peste Negra matou mais 

de uma terça parte da população européia (entre os anos de 1348-1350) pois, tal como uma 

estratégia de auto-purificação e mecanismo de higiene fetichista, a sociedade deste período 

passou a investir nas técnicas de identificação e denúncia dos sodomitas, tal como um recurso 

que encontraria o mal e o faria desaparecer do mundo real. Sobre este aspecto, Borrillo (2001, 

p. 56), descreve que: 

 

La muerte por fuego aparece como una forma específica y necesaria para la 

purificación, no sólo del individuo al que se quema la carne para salvar-le el alma, 

sino también de la comunidad, a la que se extirpa el mal que la roe del interior.  

 

Segundo Borrillo (2001), o poder real, em meados do século XIII, encontra-se 

empregnado pelo espírito canônico, pondo em prática um sistema de morte brutal à 

exteriorização moral dos sodomitas, imprimindo nos indivíduos e todo o corpo social o 

autocontrole, discrição de si mesmo e de observação constante do corpo alheio, como uma 

vigilha perpétua e lucrativa para o denunciante, para o bispado e para o barão daquela época. 

Ele aponta que neste período: 

 

La Coutume de Touraine-Anjou establece: “Si alguien es sospechoso de sodomía, 

debe prendérsele y enviarle al obispo; y si resulta convicto, se le debe quemar; todos 

sus bienes muebles serán el barón. Y se debe hacer de tal manera con un hombre 

herético”. Más sorprendente aún, una Coutume d‟Oléans prescribe que “quien es 

sodomita probado, debe perder los cjones; y si lo hace una segunda vez, debe perder 

el miembro; y si lo hace una tercera vez, debe ser quemado‟ (BORRILLO, 2001 

p.56-57). 

 

Os mecanismos para sufocar as expressões não heterossexuais no corpo social e nas 

relações de amizade, silenciar a feminidade dos gestos e fazer desaparecer os corpos dos 

sodomitas e não cristão através da tecnologia da fogueira e dissimulação de si mesmo será 

desenvolvido entre os séculos IV e XVIII na Europa, quando outros mecanismos mais sutís 

serão empreendidos por meio de leis, discursos médico-psiquiatricos, políticas higienistas e 

sexistas. Segundo Borrillo (2001, p.57), Jacques-Francois Pascal foi o útimo homossexual, 

estigmatizado como sodomita, a ser silenciado com o corpo em chamas, evento que aconteceu 
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no dia dez de outubro na França de 1783
12

. Sob a fogueira encontrava-se a inscrição 

“corrompido contra natura y asesino‟. 

Foucault (1999,122-123), em Histoire de la Folie à l‟ânge classique, relata que o 

século XVIII é a época em que desaparece todo o lirismo homossexual tolerado pelo 

Renascimento. Até então, a homossexualidade era condenada como se fazia com a magia e a 

heresia, fundamentando-se em questões religiosas, diferentimente da época clássica que era 

baseada em questões morais. Decorrido o longo tempo necessário para construção do silêncio 

acerca das práticas não heterossexuais, ajustamento das técnicas de reprodução de segredos 

sobre as relações de amizade, amor e sexo no âmbito das parcerias masculinas, percebe-se que 

o ocultamento dos gestos eróticos entre os homens, no mundo ocidental, revestiu a sodomia 

como uma prática pagã de moralidade politeísta. Com o renascimento do universo greco-

romano, vê-se uma reabertura no Ocidente para o aparecimento das várias estéticas de si e, 

dentre elas, a homossexualidade passa a ser tratada como uma forma de existência, exótica, 

limitada pela ordem religiosa e moralidade do monoteísmo judaico-cristão. 

Com o surgimento da sociedade burguesa, explosão da Revolução Francesa, 

decadência da austeridade da Igreja, Reforma Protestante, Contra-Reforma Católica e 

proliferação dos discursos e especializações dos saberes científicos, foi imperativo que as 

técnicas de interiorizar a expressividade da homossexualidade se aprimorassem a partir do 

século XVIII, com a emergência do surgimento de um Estado Laico, fundamentado numa 

economia dos cidadãos e dos homens livres. Os discursos vão aos poucos, incorporando 

estratégias mais sutis do que as problematizações dos discursos religiosos e inconsistência das 

revelações divinas. Portanto,   

 

A homossexualidade, a que o Renascimento tinha dado liberdade de expressão, 

doravante estaria no silêncio e passaria para o lado da proibição, herdando as antigas 

condenações de uma sodomia dessacralizada [...] Os homossexuais, por conseguinte, 

serão internados junto aos portadores de doenças venéreas, os desenfreados, os 

pródigos (FOUCAULT, 1999 p 122-123 e 126). 

 

A tecnologia da fogueira que queimou e reduziu a pó milhares de corpos nas praças 

públicas funcionou como mecanismo de reproduzir o silêncio nos corpos e o segredo entre 

eles, fazendo dissimular e desaparecer os gestos femininos nos corpos dos indivíduos 

                                                                   
12

 Segundo as pesquisas de Edgardo Castro (2009, p.216), Foucault descreve que a época em que se queimam os 

sodomitas pela última vez se dá na Europa de 1726. A divergência de data frente à pesquisa de Burrillo (2001) 

deve-se pelo fato deste ter privilegiado os documentos de „ordem‟ jurídica. 
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nascidos sob o enunciado do sexo masculino; estimulando a reprodução do segredo em torno 

da existência e práticas dos sodomitas
13

, dentre eles a expressividade e exterioridade da 

homossexualidade no corpo social. Tal como matéria-prima para a explosão do fogo santo e 

purificação dos pecados secretos dos cristãos, os corpos dos sodomitas foram extremamente 

úteis para fazer da fogueira um „portal espiritual‟ do poder exercido pela Igreja judaico-cristã, 

transportando todas as práticas não heterossexuais para o mundo ilusório da inexistência, ao 

universo mortal do silêncio, ao compo de batalha da interiorização das tentações demoníacas 

e efetição do pecado, da luta interior contra o desejo da carne e das estratégias de mortificação 

do corpo. No entanto, a partir das configurações que se dão na história da produção de 

riquezas, nas histórias naturais e nos mecanismos político e econômico do mundo ocidental a 

partir do século XVIII, a fogueira se tornou uma técnica rudimentar e precária para os 

mecanismos de poder daquela época, juntamente com a força e discursos da verdade universal 

exercida pela Igreja Católica na Europa. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
14

 parece sintetizar o processo de 

dessacralização do Estado, da economia, da política, da história e, sobretudo, do corpo social. 

A propriedade privada mostrou-se o foco das problematizações da sociedade burguesa que é a 

primeira a requerer o seu próprio sexo, o seu próprio corpo, sua própria naturalidade, sua 

própria verdade. Estabelece para si uma dieta, uma política, uma economia, uma legislação, 

favorecendo uma explosão de verdades particulares e de discursos especialistas de médicos, 

pedagogos, historiadores, intelectuais, teólogos e juristas, entre outros. Os cientistas tomam 

posse legal sobre os cadáveres dos delinqüentes, dos indigentes, dos pródigos e a dessecação 

de corpos humanos, proporcionando o aparecimento de novos discursos, cada vez mais 

especializados. Da mesma forma, o sexo que foi incluído na produção de discursos desde o 

século XVI, se intesifica a partir do século XVIII, não que os mecanismos de poder das 

sociedades capitalistas trouxe a liberdade e o fim da repressão e dissimulação do sexo, mas o 

processo discursivo entorno da sexualidade aparecerá como um novo episódio na atenuação 

                                                                   

13 Conforme orientações postas pela banca avaliadora na defesa desta dissertação, devo explicitar para o leitor 
que a sodomia não recobre a homossexualidade. Assim, destaco que as práticas dos sodomitas são, aqui 
compreendidas, como práticas sexuais que ultrapassam as limitações do sexo com fins de reprodução humana, 
segundo às tecnologias reprodutivas e moral religiosa vigentes  no período da Idade das Trevas. Nesse sentido, 
as práticas dos sodomitas eram exercidadas tanto entres sujeitos dos sexos iguais ou diferentes por meio da 
masturbação, sexo oral, anal e outros sem fins, restritos, de reprodução.   

14
 Disponível em:<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm>. Acesso em 20 de fevereiro de 2011. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm


38 

 

 

 

das interdições ou como uma forma mais ardilosa ou mais discreta do poder (FOUCAULT, 

1984, p.16-17) 

Com a ascenção da sociedade burguesa, o regime de poder – saber – prazer, em seu 

funcionamento e em suas razões de ser, passa a sustentar nas sociedades modernas o discurso 

sobre a sexualidade humana. Na instância de produção discursiva entorno do sexo, 

evidentimente se organizam os silêncios, a produção de poder algumas vezes terá a função de 

interditar e a produção de saber, frequentemente fará circular erros e desconhecimentos 

sistemáticos. A ciência da sexualidade incitará, através de muitos erros, a dissiminação de 

sexualidades polimormas, policiamento da língua e a extenção da confissão da carne não 

deixará de crescer.  

Segundo Foucault (1984, p. 23), a Contra-Reforma, nos muitos países católicos, 

acelera o rítmo de confissões anuais, policiando as palavras através de discrições completas 

dos atos sexuais, dos corpos, dos gestos, dos toques – regras fundamentais nos discursos – 

sugeridas pelos manuais de confissões do século XVII, definidas após o Concílio de Trento
15

. 

A partir da nova pastoral cristã, o sexo não deve ser mecionado sem prudência e a imposição 

das regras meticulosas de exames de si, atribuíu, cada vez mais, a penitência para alguns 

pecados. O desenvolvimento da técnica de produção dos discursos sobre o sexo está 

intimamente ligado ao destino da espiritualidade cristã ou à economia dos prazeres 

individuais, através dos quais o exame de si apresentará as finas ramificações entre o corpo e 

a alma, implicações fundamentais no jogo das confissões e no destino espiritual de todos os 

bons cristãos. Essencialmente, esta técnica dar-se-á por um „interesse público‟, não por 

sensibilidades ou interesses coletivos, mas pelo o novo mecanismo de poder e razões nos 

quais o sexo faz funcionar tais mecanismos. 

 

[...] por volta do século XVIII nasce uma incitação política, econômica, técnica, a 

falar do sexo. E não tanto sob a forma de um teoria geral das sexualidades mas sob a 

forma de análise, de contabilidade, de classificação e de especificação, através de 

pesquisas quantitativas ou casuais. Levar „em conta‟ o sexo, formular sobre ele um 

discurso que não seja unicamente o da moral, mas da racionalidade, eis uma 

necessidade suficientemente nova para, no início, surpreender-se consigo mesma e 

procurar desculpar-se. [...] E quase um século mais tarde, a medicina, de quem se 

poderia esperar ficasse menos surpresa com o que tinha de formular, ainda hesita no 

momento de dizer [...] Cumpre falar do sexo como uma coisa que se deve 

simplesmente condenar ou tolerar, mas gerir, inserir num sistema de utilidade, 

regular para o bem de todos, fazer funcionar segundo um padrão ótimo. 

(FOUCAULT, 1984 p. 26-27). 

                                                                   

15
 Disponível em: http://www.mucheroni.hpg.com.br/religiao/96/concilios/trento.htm 
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Por meio dos discursos úteis e públicos e não pelo rigor da proibição, a polícia do 

sexo, não apenas pelo dever de reprimir a desordem, e sim, com majoração orientada, surge 

para regular o sexo e suas forças coletivas e individuais, através da potência interior do Estado 

que não consiste apenas numa República em geral e tampouco a cada um dos membros que a 

compõem, mas nas faculdades e talentos de todos aqueles que lhe pertencem (FOUCAULT, 

1984, p. 28).  

Neste tipo de Estado, prolongam-se estratégias rudimentares de agregar ao poder a 

produção do silêncio remanscentes dos monastérios e do exercício da interioridade moral, dos 

escrúpulos herdados das tradições judaico-cristãs. Este mecanismo parece ser engendrado 

pelo imaginário negativo do ódio do deus cristão às formas da exterioridade da moral sexual 

do paganismo e sodomia. Esse ódio ilustrado pelo fogo e enxofre que destruiu as 

emblemáticas cidades de Sodoma e Gomorra, é amplamente salientado como instrumentos e 

técnica de purificar o mal e conservar o calor interno dos pudores e repulsa às múltiplas 

formas de relações sexuais, parcerias poligâmicas ou homoeróticas. Este Estado, na medida 

em que continua reproduzir o mutismo frente às práticas não heterossexualidade, seladas pela 

alcunha da sodomia, também sustentou o estabelecimento da ordem normativa das 

sexualidades elaboradas pela República Moderna.  

A manuntenção do Estado e sociedade moderna aparece como herdeira da lógica 

binária do bem/mal, homo/hetero, da riqueza/pobreza, saúde/doença, da capacidade de 

povoamento e reprudução do ideal de matrimônio monogâmico e modelo nuclear da família 

heterossexual, versus, às relações poligâmicas e modelos do prazer e sociabilidade não 

heterossexual. 

 Filio-me as perspectivas foucaultianas em que os primeiros estudos acerca do sexo no 

mundo ocidental fez surgir às pseudociências
16

 da sexualidade que, elaboraram as 

sexualidades imperativas nas sociedades modernas, engendrando a criação de uma demanda 

bifurcada: por um lado o quadro de repugnância dos médicos-legais e cientistas modernos, 

nascidos sob o corolário dos princípios ético-morais judaico-cristãos, em olhar racionalmente 

o sexo para além do lícito e ilícito, do destino espiritual e das definições do pecado da carne e 

                                                                   
16

 Sinalizo aqui as ciências que se mostram influenciadas pelo caráter moralista e pelo princípio de fazer mover 

uma verdade universal, deixando de funcionar conhecimento devido a sua crença na idéia do sexo como 

realidade a-histórica e essencial. Psedociência porque não funciona como um conhecimento e sim como lógica 

econômica de uma doutrina moral e regras religiosas que pretendem „salvar‟ o mundo.  
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das reticências postas pela austeridade monoteísta; e, por outro lado, a razão dos governos dos 

Estados em gerir os problemas políticos e econômicos de suas populações, suas indústrias, 

suas diferentes produções e instituições, assim como a reprodução humana de indivíduos e 

mão-obra necessária para ampliação das riquezas, na medida das vantagens e dos recursos 

encontrados nos seus trabalhos.  

Diante da dinâmica do capitalismo, a sociedade burguesa vale-se do silêncio e segredo 

das relações homossexuais, fudamentando-se nos ideais patriarcais e patrimonialistas, 

moldando para si um corpo e uma sexualidade que façam engendrar os mecanismos de 

produção de riquezas e manuntenção do poder, ora herdado do Antigo Regime, ora idealizado 

pela racionalização dos Novos Tempos. A partir de então, sob a égide da razão científica e 

tradição das soceidades teocráticas, os sodomitas tornaram-se o elemento fundandamental 

para formação das múltiplas sexualidades, objeto das ciências humanas e criação da anti-

norma burguesa, a „mão-oculta‟ que justificará o engendramento do modelo ideal do 

heterossexual, tal como base normativa para o povoamento das nações, reprodução humana e 

ideológica, manuntenção da sociedade industrial, fomentação da produção de riquezas e 

forças de trabalho, ampliação do consumo mercadológico, assim como a criação de novas 

condições e arrajos sociais que incite a produção de saber e discursos científicos em que os 

indivíduos sejam incitados a falar e reproduzir verdades sobre si mesmos.  

 

1.3 Um Arquivo Capital do Mundo Moderno: A Invenção da Espécie Homossexual e sua 

aparição na Literatura e nos Discursos Médico-Psiquiatríco e Jurídico no final dos 

Séculos XVIII e XIX 

 

A homossexualidade apareceu como uma das formas de sexualidade quando foi 

transposto da prática da sodomia para um tipo de androgenia interior, um 

hermafroditismo da alma. O sodomita tinha sido uma aberração temporária; o 

homossexual era agora uma espécie. [...] era visto como alguém tomado de 

sexualidade: Estava presente nele por toda a parte – na raiz de todas as suas ações 

(SPARGO, 2006, p.18). 

 

A partir do século XIX a sodomia desaparece paulatinamente junto com o centralismo 

do saber teocrático que, outrora tendo fecundado os campos do saber da sociedade burguesa, 

permaneceu até agora como dispositivo arcaico dos discursos antropocêntricos ou como 

perspectiva científico-naturalista. Acredita-se que, na literatura, na medicina-psiquiátrica e 
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jurisprudência o nascimento das categorias da espécie e subespécies da homossexualidade 

tenham sido capitadas como modelos dos seres invertidos, de psiqué hermafrodita e dos 

instintos pederastas, simplismente por um princípio moral de pudores religiosos. Agora, o 

homossexual aparece como um ser, espécie estranha, compreendida como uma patologia, 

descrito como um tipo de perversão, de desvio e interrupção do desenvolvimento humano, 

porque pareceu economicamente viável engendrar todo um sistema através de um caso 

passível de tratamento.  

Obviamente, outro mecanismo mais sutil faz mover o sistema econômico da literatura 

médico-psiquiátrica e jurisprudência na contemporaneidade, que hoje jamais poderíamos 

denunciar como violência contra uma espécie duvidosa de seus poderes vitais. Em suma, uma 

nova categoria humana havia sido criada como uma aberração à norma heterossexual e 

família patriarcal da sociedade burguesa. Sob o olhar do naturalismo, a espécie homossexual 

foi elaborada como objeto passivo dos estudos científicos e sujeita aos efeitos diciplinadores, 

marginalizadores e subordinadores do controle social (SPARGO, 2006). 

Até então a homossexualidade não existia como categoria humana, tampouco se 

reproduzia nos discursos como meio de classificar a espécie humana, caracterizar os gestos e 

os corpos, distintinguir as almas e denominar as „sensações sexuais‟ direcionadas ao mesmo 

sexo. O homossexual foi inventado a partir das demandas dos desejos carnais, decalcado 

sobre alguns dos muitos gestos e expressões corporais do antigo sodomita – que outrora não 

eram seres à parte dos demais, pois não eram compreendidos como uma espécie humana ou 

um ser de natureza estranho, e sim, entendido como qualquer indivíduo que está sucetível aos 

ditames da carne, tentações do corpo e de um suposto inimigo, tal como qualquer pessoa que 

podia cometer um pecado contra a natureza – e sendo hermeticamente demarcado através das 

expressões do amor e do desejo sexual que ultrapassa os limites da heterossexualidade ideal 

daquela época.  

Até então as práticas homossexuais no século XIX eram compreendidas como práticas 

obscuras, monstruosas – tal como um desvio da criação divina exercido pelos sodomitas sob a 

concepção canônica dos princípios judaico-cristãos – que deveriam ser utilmente tratada e 

convertidas num mecanismo industrial de reprodução capitalista – estratégia eficaz para 

classificar e dividir os sujeitos entre hetero e homo, entre aqueles de sexualidade controlada, 

normal e produtiva e aqueles de sexualdade descontrolada, anormal e improdutiva. Nesse 

sentido era necessário fazer mover um sistema com a separação das trevas (práticas 
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homossexuais) da luz (prática heterossexuais), afinal parece que foi dessa maneira que o deus-

criador do mundo judaico-cristão havia feito todo o universo funcionar. 

No seu estudo sobre o homoerotismo, Jurandir Freire Costa (1992) decreve que, no 

mundo ocidental da sociedade moderna, a ética sexual masculina sofre com a expurgação das 

práticas homoerótica e pederásticas do mundo antigo e que estas dão lugar às regras eróticas 

masculinas, recém-enxertadas da ética da conjugalidade hetero, da virgindade e da castidade 

das esposas em proteção à família, às viúvas e às crianças. Tal mudança ocorreu inicialmente 

com o processo de ruralização da vida feudal e centralização política e doutrinária da Igreja 

Católica e, posteriormente com o lento aburguesamento do núcleo familiar europeu, para 

finalmente, com o término do século XVIII e início do Século XIX, fazer aparecer o sistema 

da ética da conjugalidade, princípio crucial para interpretar a gênese da moral sexual 

civilizadara que modelará às demais práticas sexuais modernas. 

Costa (1992 p. 80-81) salienta que a moral sexual da conjugalidade moderna deixa 

órfão de aprovação muitos outros pleitos eróticos e destaca que Kraft-Ebing, em seu estudo 

Psychopathia Sexuali
17

s, juntamente com seus contemporâneos, herda do instintivismo, do 

evolucionismo, do psicofisicalismo e demais correntes do positivismo naturalista do século 

XIX, a noção de norma e desvio naturais o que será útil para fazer aparecer o homossexual 

como o invertido que, ocupando as posições border-line do sistema, quando não pecava por 

excesso ou distorção do prazer, pecava por crime de lesa-natureza ou lesa-humanidade, por 

não ter compromisso com a linha de reprodução e trair o instinto de conservação da espécie 

humana. Costa (1992) afirma que o estudo de Kraft-Ebing traduz a mentalidade ocidental 

como uma simples invenção esquemática que convenceu a todos que o homossexualismo 

existe e que sua teoria é um espelho da realidade ou descoberta intuitiva da verdadeira 

natureza da sexualidade. A partir dele e da definição de família e classe dada por Thomas 

Kuhn, Costa (1992) compreende que o sistema moderno havia criado formas implícitas de 

capitação e divisão de sujeitos, partindo da sistematização e funcionamento econômico dos 

mecanismos de hierarquia de suposta identidade sexual. Portanto, afirma que a para o mundo 

moderno:  

A nova cidade sexual estava pronta, com seus cidadãos de primeira classe, os 

cônjuges, e com os seus párias, os deficientes conjugais. E, daí por diante, a ética 

sexual conjugal pesa sobre a moral de seus trânsfugas, como mandamentos sobre a 

alma dos crentes, em especial dos pecadadores [...] O parâmetro de julgamento 

                                                                   

17
 Infelizamente não tive a oportunidade de ter acesso a esse trabalho, apesar de vê-lo citado por vários outros 

estudiosos dessa temática. 
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emitido era a noção de desvio da forma “natural” da sexualidade, que era o 

heterossexualismo. A ética conjugal funcionava como norma implícita para 

avaliação do desvio. Embora sem estar manifestamente tematizada [...] era 

responssável pela divisão dos homens em homossexuais e heterossexuais, mito que 

ganhou foros de realidade psíquica para os sujeitos. 

 

 

Em Costa (1992 p. 42 e 43), a aparição do conceito „homossexualismo‟
18

 e categoria 

da homossexualidade, faz aparecer um sistema de hierarquização e regulação das 

sexualidades, que embora surgido com a burguesia e com o triúnfo de um „Novo Tempo‟, 

ainda denota os ranços do Ancien Régime. O anacronismos da liberdade, igualdade e 

fraternidade nos espaços modernos do século XIX, negou a fluidez e expressão da 

ambiguidade das sexualidades dos cidadãos que deveriam estar comprometidos com com a 

questão do indivíduo x família, da população x Estado, do civilizado colonizdor x primitivo 

colonizado. As limitações e segregações dos sujeitos estariam inscritas na ordem do 

parentesco e na fronteira da morte, assim como nos interesses de raça, das classes, das nações, 

dos estados, das metrópoles e impérios, sumariamente reduzidos nos interesses da cultura e 

civilização burguesa, sendo imperativo o controle e redirecionamento do erotismo dos 

rebeldes e indiferentes com o sistema de reprodução do estilo de vida burguês oitocentista. 

As estratégias discursivas da sociedade burguesa incitará, em outras perspectivas, a 

homossexualidade falar sobre si mesma, a reivindicar sua naturalidade (Foucault, 1998) e 

fazer aparecer o homossexual como um instrumento de denúncia social, dos preconceitos e 

hipocrisia dos costumes da sociedade abrangente. A literatura deste tempo denunciou o lado 

inescrupuloso da saciedade oitocentista, as ambições obscuras, a estreiteza das máscaras 

sociais do universo sentimental e ostentação fulgaz da índole burguêsa, reafirmando os 

estígmas e a exclusão social sofrida pelos homossexuais (Costa, 1992). 

Tal como Balzac em Comédia Humana e Caminha em Bom-Criolo, a persona do 

homossexual aparece – ora como um rebelde romântico, o anti-herói contestador do jogo 

fraudulento e desmontador das corrupções e farças do pensamento dominante – ora como uma 

espécie naturalmente anti-socal, de instintos animalescos, de tendência criminal, marginal, 

sem vergonha, freios e princípios morais – porém, sempre com o mesmo fim: carregando 

sobre si, mesmo sob a imagem do bom selvagem na selva urbana ou do ser bem intencionado, 

um triste fim dado naturalmente à homossexualidade. Mesmo que em outros autores deste 
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 Os termos homossexualismo e homossexualidade são vistos por Costa como categorias preconceituosas e 

limitadas à dimensão da sexualidade, o primeiro termo ligado aos princípios patológicos e o segundo, além 

compor um esquema simples que hierarquiza as sexualidades é insuficiente para agregar amplitude do 

homoerotismo e sexualidade humana. 
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período as hipóteses naturalistas dos estigmas dos homossexuais sejam abandonadas, estes 

aparecerão como vitimizados por outros destinos infelizes: Em Sodoma e Gomorra, Proust 

apresenta o sodomita como anjo-caído, aurelado de flores, pólens, insetos, de delicados 

aromas, um ser mítico ilustrado pelas teorias sexológicas alemãs frente à teoria da evolução 

de Darwin, porém castigado pela prepotência dos deuses e universalizado sob uma „identidade 

homossexual‟; Em O Ateneu, de Raul Pompéia; em O aluno Törless, de Musil; em Maurice, 

de Forster; em O Templo, de Stephen Spender; em Os falsos Moedeiros, de Gide; em As 

Amizades particulares, de Roger Peyrefitte; e mesmo em A Cidade e o Pilar, de Gore Vidal, 

os cantatos homossexuais na infância, puberdade e juventude são vinculados  aos cenários de 

violência, sadomasoquismo, delação, ciúmes mórbidos e abusos dos mais fracos pelos mais 

forte, em tudo feitos para provocar repulsa e reprovação.  

Nestas obras o homoerotismo é uma etapa da vida que deve ser vigiada e punida e 

quando persiste na fase adulta, se degenera em atrocidade inconcebível. A literatura moderna 

oitocentista foi responsável pela criação de uma „identidade homossexual‟, tal como a 

essência de uma espécie naturalmente alheia aos ideais de reprodução humana, ociosa na 

evolução e vitimada pelo positivismo da sociedade burguesa. O imaginário construído sobre o 

homossexualismo de escola e de quartel retrata os cambates ideológicos do século XIX; os 

ambientes rígidos e impiedosos das resulta a perversão infantil que passa facilmente à vida 

adulta como um novo torturador e assassino e nas impiedosas casernas; militares 

homoeroticamente inclinados entregam-se a verdadeiras orgias de brutalidade contra as 

„vítimas‟ de suas aspirações sexuais. Os personagens vivem uma atmosfera de aflição e 

desespero que só o assassino e o suicídio vêm remediar (COSTA, 1992p. 42-52). 

Para Foucault (1998), a publicação do famoso artigo escrito por Westphal acerca das 

„sensações sexuais contrárias‟, no ano de 1870, serviu como documento para atestar a data do 

nascimento da homossexualidade. Segundo seus estudos, é a primeira vez na história das 

sociedades ocidentais que a palavra homossexual aparece como espécie humana. Partindo da 

História dos sistemas de pensamento, filologia e metodologia da arqueologia do saber, ele 

descreve que tal categoria foi criada a partir de um decalque das práticas dos sodomitas, 

imaginadas sob as teorias naturalistas e biológicas acerca da androgenia e do hermafroditismo 

das espécies que, sob a hegemonia da interioridade da moral cristã e ascetismo pagão, a 

homossexualidade passa a ser configurada como tipo interior do indivíduo andrógeno e 

hermafrodita da alma, passando a ser tratada sob o universo psicológico, médico-psiquiátrico 

e, posteriormente, jurídico, com fins de tratamento especializados para tais espécies humanas. 
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Agora, sob o discurso científico, a homossexualidade surge  menos como um tipo de relações 

sexuais do que uma certa qualidade da sensibilidade sexual e maneira do masculino e do 

feminino intervir em si mesmo (FOUCAULT, 1998). 

A priori histórico que tornou possível as pretenções científica, as condições de 

emergência, de validade, de especificação do ser e da lei de sua coexistência com os outros,  

no decorrer do século XIX, fez emergir a homossexualidade como Espécie Anomalie nos 

dircursos da medicina-psiquiatríca, evidentimente quando a concepção de natureza sexual do 

instinto dominava os estudos da psiquiatria. As figuras do monstro, do incorrigível e do 

onanista, constituidores do campo genealógico do anormal, servirão como base dos 

raciocínios da patologia clássica e do saber psicopatológico que, aplicando as noções 

provenientes dos fenômenos da herança e da degeneração, prontamente estabelecerão as 

desordens do caráter sexual.  

E é, partindo do contexto histórico entre 1880 e 1890, que o trabalho de Foucault 

aponta a sexualidade como princípio etiológico de toda anomalia e descreve que a psiquiatria 

passou de uma análise da doença mental à análise da anomalia como desordem do instinto. 

Ele indica que a homossexualidade, assim como as demais anomalias, passou a ser 

problematizada pelas instituições, discursos e saberes que prontamente se encarregaram, 

economicamente, do indivíduo „anormal‟ – derivado tanto da execução jurídico-natural do 

monstro, dos institutos de correção da multidão de incorrigíveis, quanto do universal segredo 

das sexualidades infantis – Neste sentido, os sistemas autônomos de referência científica 

passou a inscrever cada uma das três figuras, a fim de não se confundirem, cada qual num 

campo especializado: o monstro, nos estudos de Geofrroy Saint-Hilaire, fundamenta o sistema 

da teratologia e embriologia; o incorrigível, o sistema de psicopatologia das sensações, da 

motricidade e das aptidões, campo onde o homossexual aparce como criação de Westphal; e, 

o onanista, no sistema teórico da sexualidade em Psycopathia sexualis de Kaan.  

Na perspectiva foulcaultiana, três fenômenos essenciais anulam ou, pelo menos, 

modificam a especificidade das citadas referências: a teoria geral da degeneração de Morel 

que servirá de marco teórico e de justificação social e moral para todas as técnicas de 

localização, de classificação e intervenção dos anormais; a organização de uma rede 

institucional complexa, desde a medicina à justiça, que servirá de estrutura de „recepção‟ dos 

anormais; e, finalmente recobrindo os primeiros fenômenos, a problematização da 

sexualidade infantil como princípio de expliação mais fecundo de todas as anomalias 

(CASTRO, p. 2009, 33-34). 
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Entendido como o indivíduo a ser corrigido nos fins do século XIX, o homossexual 

será tratado dentro de um espaço mais restrito do que o do monstro que havia sido limitado 

pelas leis da natureza. Visto como espécie anormal, problematizado a partir da sexualidade 

infantil, este não aparecerá apenas com um monstro cotidiano, empaledecido e banalizado 

pelo desgaste da vigília perpétua do núcleo familiar que, junto às instituições vinculadas – 

escola, paróquia, comunidade e olhares policiadores da cidade – desenvolveram métodos e 

regras natimortas de correção e disciplinas, através das quais o homossexual aparecera como 

figura ambígua e indivíduo corrigível que deverá ser colocado em um meio de correção mais 

apropriado (FOUCAULT, 1999, p.56). É neste contexto que os discursos jurídicos 

oitocentista apreenderá a homossexualidade – tal como uma monstruosidade que pode 

degernerar a sexualidade das crianças ou então devorar a sua ingenuidade – e, a partir dos 

raciocínios médico-psiquiátricos, encontrará meios legais de intervir na vida privada e sexual 

do ambiente familiar que, agora, deverá ser controlada, vigiada e punida, primordialmente, 

desde as relações interpessoais entre pais, filhos e parentes – redefinindo todas as noções de 

autocontrole e autodisciplina entre os indivíduos – às relações entre os sujeitos sociais, tais 

como entre pais e mestres, professores e alunos, médicos e pacientes, analistas e analisados, 

reconfigurando todos os espaços, públicos ou privados, dos tempos modernos. 

Segundo Borrillo (2001, p.57), em referência à J. Danet em Discours juridique et 

perversions sexuelles
19

, o liberalismo do século XIX deve ser tematizado a partir do silêncio 

posto pelos códigos penais de 1791 e 1810 – que pondo fim às penas de morte aos sodomitas, 

tais como costumes contra a natureza, ignorou as formas de existências e possibilidade das 

relações homossexuais –, seguido por uma jurisprudência particularmente repressiva à 

homossexualidade, sob o aparato do discurso médico-psiquiátrico extremamente violento às 

diversas sexualidade não-heterossexuais. Para ele, o espírito de tolerância à homossexualidade 

seguirá por séculos de forma precária, comprovando-se pelo retorno aos delitos da 

homossexualidade, segundo a modificação do Código Penal no Régimen del mariscal 

Péntain.  

Nesse sentido o silêncio oitocentista reforçará um espaço restrito às práticas 

heterosexuais, desde o ambiente familiar ao citadino, não garantindo ao indivíduo o exercício 

de uma liberdade sexual mais ampla nos espaços públicos e uma proteção nos espaços 
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 Referência dada por Borrillo (2001) encontrada por ele no Centre de recherche politique, vol.6, Universidad 

de Nantes, 1977.  
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privados. Contextualizando essa noção, ele afirma que la libertadad individual aparece desde 

entonces como um valor fundamental a preservar y en nombre de esa libertad el Estado se 

abstiene de interferir en la vida privada de los individuos. 

Borrillo (2001, p.58-59) desenvolve sua análise sobre o tratamento da 

homossexualidade no discurso jurídico dos séculos XVIII e XIX, afirmando que, ao mesmo 

tempo em que se naturalizavam os direitos civis na Europa, do outro lado do oceano Atlântico 

as disposições Bíblicas do livro de Levíticos ainda eram adotada literalmente pelas leis 

penais, compondo e reforçando normas político-judiciais que favorecerão apenas aos 

exercícios dos direitos dos homens brancos e cristãos, além de sevir como referência para 

Constituições Nacionais das demais Américas. Assim, ele descreve que: 

 

En 1786 Pennsylvania se convirtió en el primer estado que aplico la muerte para los 

sodomitas, cuya última ejecución tuvo lugar en Carolina del Sur, en 1873 [...] el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos consideraba que la condena de la sodomia no 

estaba en contradicción con la Constitución nacional, ya que ésta está enraizada en 

las normas morales y éticas de la tradicíon judeo-cristiana.  

 

Através dos estudos de Borrillo (2001), pretendo provocar visibilidade acerca da 

reprodução do silêncio e da inversão dos discursos que são sistematizados a partir do nível e 

intensificação da produção de saber que, aparecendo ser impulsionada e requerida pelas 

demandas e prentenções políticas-científicas e judiciais das „minorias sociais‟, funcionam 

como mecanismo de ostentar a hegemonia da sociedade abrangente. Estes discursos surgem 

sob a obrigação de falar e produzir verdades sobre si, procurando dar sentidos e significações 

para seus arrajos sociais, teorias de divisões e classificação das espécies e subespécies sexuais 

e, com fins econômicos do poder, estimulando discussões e produções dos espaços e direitos 

dos indivíduos que são requeridos a buscar a naturalização de si mesmos e de suas cidadanias, 

proliferando uma subdivisão de diversas sexualidades humanas.  
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O Conhecimento é mais que um meio 

Mesmo sem essa nova paixão – entendo a paixão do conhecimento – a ciência faria 

progressos: até o presente a ciência não teve necessidade dela para isso. O crédito de 

que a ciência se beneficia, o preconceito favorável que já reina em nossos Estados (...) 

repousa, no fundo, no fato de que essa paixão irresistível não se revelou nela senão 

raramente e que a ciência não é considerada precisamente uma paixão, mas muito 

mais uma condição e um “ethos”. Sim, às vezes basta o amor-prazer do conhecimento 

(curiosidade), basta o amor-vaidade, o hábito da ciência com a segunda intenção de 

honras e de segurança material, basta mesmo para muitos não saber o que fazer do 

tempo que perdem e que empregam em ler, colecionar, classificar, observar, relatar; 

sua “inclinação científica” não é outra coisa senão aborrecimento. 

(A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 



49 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - OS ARTIFÍCIOS DE ENUCIAÇÃO DA ESPÉCIE HOMOSSEXUAL E 

SUBESPÉCIES GAYS E EXUMAÇÃO DOS CORPOS VIOLENTADOS: O DEBATE 

TEÓRICO 

  

Era necessária uma definição rigorosamente científica. Surgiu então a figura 

clínica do “homossexual”, termo lançado originalmente em 1869, na 

Alemanha, pelo médico Karol M. Kertbeny, e desde então amplamente 

utilizado pela ciência, inclusive no Brasil. A instauração da 

homossexualidade enquanto categoria científica pretendia a obtenção de 

enfoques mais rigorosos e menos subjetivos (TREVISAN, 1986 p.109). 

 

Abordarei neste capítulo o debate teórico, produzido na contemporaneidade da 

sociedade ocidental, acerca do tratamento, enunciação da espécie „homo‟(sexual) e estratégias 

de classificar e colecionar as subcategorias das espécies sexuais. Partirei da releitura dos 

artifícios dos estudos clínicos e exumação de cadáveres humanos desenvolvidos pela 

medicina-legal no decorrer do século XIX e nas primeiras décadas dos séculos XX. Terei 

como foco de análise as condições histórico-sociais que determinaram as limitações 

científicas, médicas e judiciais, segundo os seus interesses econômicos, políticos e 

ideológicos. 

Sucintamente, descreverei o processo de configuração do debate acerca da violência 

contra gays no início do século XXI e de suas implicações constituídas pelos interesses 

político-ideológicos do Movimento LGBT no Brasil e mundo contemporâneo. Valendo-me 

dos discursos sobre os dados estatísticos entorno da violência e tratamento do corpo-morto 

categorizado pelo enunciado „gay‟ e dos debates teóricos acerca da violência sutil e 

silênciosa, compartilhada nas relações micro-sociais, pretendo salientar os diversos discursos 

regimentado pelos dispositivos da sexualidade. Finalmente, apresentarei o debate acerca das 

Paradas Gays e dos seus impactos inter-relacionam no âmbito do corpo social, mercado, 

governos e pesquisas acadêmicas dadas no universo contemporâneo. 

Considerando que entre os séculos XIX e XXI nasce uma nova configuração no 

cenário moderno constituída por: 1) proliferações das manifestações político-ideológicos 

entorno da temática do sexo e reinscrições das sexualidades no campo científico; 2) projetos 

de sistematização da saúde pública frente às demandas de múltiplicação das espécies sexuais 

nos espaços públicos e privados; e, 3) gerenciamento da legislação do Estado. O corpo social 

aparece deslumbrado com o novo espetáculo contemporâneo: O sexo surge reinando! – Não 
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apenas em frente aos efeitos das drogas e shows de rock-in-roll; mas também por trás dos 

mercados propagandísticos das cervejarias, das mídias televisivas, virtuais e radiofônicas; e, 

sobretudo atravessando o ato sexual, se pronunciado nos gestos e sussurros entre os 

enamorados, exibindo-se nos estupros e nas santas castidades, deleitando-se nos discursos 

moral dos assexuados e descançando no regarço do silêncio dos gays violentados – O sexo 

aparece em tudo. 

Segundo a teoria geral do sexo, Foucault (1988, p. 145-146) descreve o sexo para além 

de uma instância autônoma, como um elemento especulativo, ideal e igualmente mais interior, 

num dispositivo da sexualidade que o poder organiza em suas captações dos corpos. Salienta 

que ele exerce papel mais prático do que teórico, sendo, portanto um ponto imaginário fixado 

pelo dispositvo de sexualidade que todos devem passar para ter acesso à sua inteligiblidade, – 

já que ele é o elemento oculto e o princípio produtor de sentidos – à totalidade de seu corpo, à 

sua identidade. Desde muito tempo o sexo foi posto como o ponto diferenciador dos corpos na 

economia e no prazer, ponto de procura da nossa inteligibilidade que – já na época da pastoral 

cristã da carne – passou a ser o ponto da loucura, ameaça estígma e ferida neste corpo, até ao 

ponto obscuro, impulso sem nome de nossa identidade. 

 Neste sentido, passamos atribuir ao sexo a importância, o temor, a reverência, 

revestindo-lhe da preocupação que temos em conhecê-lo. Foucault (1988) descreve o sexo 

como sendo o segredo que torna todos os enigmas do mundo leves, – seja o enigma das 

estrelas ou do pensamento puro – e que, nas escalas dos séculos, passou a ser mais importante 

que a nossa alma e que, por minúsculo que apareça em cada um, pela densidade que possui, 

torna-se mais grave que todos os outros segredos.  

Na contemporaneidade, chegamos a constatar que vivemos sob uma austera 

Monarquia do Sexo, assim como escreve Foucault (1988), na qual trocamos a nossa própria 

vida pelo sexo, pela sua verdade e soberania, pois: 

 

O sexo bem vale a morte. É nesse sentido, estritamente histórico, como se vê, que o 

sexo hoje em dia é de fato transpassado pelo instinto de morte. Quando o Ocidente, 

há muito tempo, descobriu o amor, concedeu-lhe bastante valor para tornar a morte 

aceitável; é o sexo quem aspira, hoje, a essa equivalência, a maior de todas. E 

enquanto o dispositivo de sexualidade permite às técnicas de poder investir sobre a 

vida, o ponto fictício do sexo, marcado por esse mesmo dispositivo, exerce bastante 

fascínio sobre cada um para que se aceite escutar nele bramir a morte (FOUCAULT, 

1988 p. 146). 
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 Nesta perspectiva, Foucault (1988, p.148) aponta que nossa tarefa na 

contemporaneidade é compreender a sexualidade, sendo muito mais importante a 

compreensão do instinto sexual do que o ato sexual em si, pois é desse instinto que viemos 

liberando o nosso impulso de interrogar sobre o que é o sexo. Esse movimento torna-se 

precioso por trazer à luz a nossa surpresa e obstinação em arrancar da obscuridade uma 

sexualidade que impulsiona e faz mover tudo, – desde nosso discurso, nossos hábitos, nossas 

instituições, nossos regulamentos, nossos saberes – fazendo ainda suspender a lei do silêncio 

sobre a nossa ruidosa obstinação em descobrir nele a recusa em falar e a ordem de calar-se 

que, no passado foi dado pelo ascetismo cristão desviado pela avarenta impertinência e 

utilidade dadas pela imperatividade da economia burguesa. 

Se onde há poder, há resistência e estímulos libertários produzidos por ele mesmo: o 

arcaico desvio do ascetismo cristão e imperatividade da economia burguesa parece resistir ao 

estabelecimento de um nova economia dos corpos, dos prazeres e técnicas de si. Essa 

dinâmica relação de poder parece forçar a nos liberar das amarras que sustêm os dispositivos 

de sexualidade, o que por reação nos submete à austeridade da Monarquia do Sexo. Entre o 

arcaísmo e as novas forças econômicas, o movimento de reposicionamento de poder, nos 

impulsiona a romper a lei do silêncio que sustenta o segredo e aprisiona as verdades obscuras, 

encontramo-nos diante da demanda de trocarmos nossa própria vida pelo nosso próprio sexo 

(FOUCAULT, 1988, p. 149). 

Entendendo que é a austeridade da Monarquia do Sexo que estabelece a lei que nos faz 

calar e nos faz falar aquilo que seus dispositivos permitem, proponho partir da não austeridade 

do sexo-rei/rainha para descrever a trajetória da homossexualidade entre os séculos XX e 

XXI, desde as práticas teórico-discursivas, lutas dos movimentos sociais e guerras civis 

travadas pela conquista do próprio sexo às aparições das situações de violência contra gays e 

tentações e investidas da morte, dadas cada uma no seu tempo. 

Pretendo analisar, ainda, os mecanismos da violência e do medo do medo da 

homossexualidade ou homofobia internalizada aos gays – mesmo diante do medo de não 

resistir à tentação de trocar minha própria vida pelo meu próprio sexo, como consegui 

tragicamente até agora – para finalmente tentar, ruidosamente, mover ou fazer vibrar o 

segredo da homofobia, provocando o susurrar das verdades sombrias do sexo, arquivada no 

nosso silêncio. 
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2.1 Um Arquivo Compartilhado no Mundo Contemporâneo: Do Holocausto Gay, da 

castração, da esterelização do prazer, do tratamento experimental e terapêutico à 

descriminalização da homossexualidade entre os séculos XX e XXI 

 

[...] do final do século XIX e começo do XX, é notável ver como o homossexual foi 

assossiado a cenários sociais e emocionais onde o estupro, o assassinato e o sadismo 

do mais forte contra o mais fraco eram conseqüência necessária do 

“homossexualismo” 
20

 das personagens [...] (COSTA, 1992 p.94). 

 

 

 

 

 As divergências conceituais e os múltiplos posiconamentos em torno da 

homosexualidade entre os séculos XIX e XX construírão um cenário composto por diferentes 

interesses políticos e ideológicos, no qual – compreensões acerca da homossexualidade 

apareciam carregadas de sentidos pejorativos e envolvidas por num universo sombrio e 

doentio remanescente da economia e desvios do ascetiamo cristão dos séculos anteriores – Foi 

imposto limites e fomentado direcionamentos às teorias, às práticas e aos estudos nos campos 

da sexualidade, da ciência e da política. A emergência de regulação do sexo no corpo social 

resultou numa incessante reinscrição da temática da sexualidade no sistema da lei, da ordem 

simbólica e da soberania, pensadas como mecanismos de poder que possibilitasse controlar e 

gerir o cotidiano, as noções e os exercícios da sexualidade. Nesse contexto, vê-se a eclosão de 

projetos teóricos, especulações políticas e práticas discursivas em torno do gerenciamento do 

sexo e engrenagem dos dispositivos da sexualidade que, inevitavelmente, provocou uma 

explosão de compreensões antagônicas acerca da homossexualidade e singulares relações 

intrínsecamente ligadas à morte e tratamento experimentais de gays. 

 As primeiras décadas do século XX carregaram, até certo momento como herança nos 

meios científicos, a teoria darwiniana da evolução das espécies, o que conferiu a reprodução 

sexual um papel central, levando aos teóricos desta época à crença de que aqueles indivíduos 

que não possuíssem o desejo sexual frente às pessoas do sexo oposto seriam necessariamente 

estéreis, situação julgada forçosamente como uma patologia de uma nova espécie. Alguns 

médicos e psiquiatras, ainda no século XIX, haviam proposto outras interpretações mais 

                                                                   
20

 A expressão “homossexualismo” é compreendida por Costa(1992) como uma expressão carregada de sentido 

pejorativo, de doença, de perversão, devassidão, inversão, animalesco, etc. Ele salienta que no Brasil, nada 

ilustra tão bem o estatuto de meio-homem, meio-besta do homossexual quanto a palavra “bicha”  e descreve, 

segundo Parker (1990), que “bicha” carrega o sentido de um tipo de verme e, ao mesmo tempo,  de um animal, 

ou de um bicho, neologisticamente, afeminado. 
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especializada frente a esta possível patologia, herdada da noção de sodomia (BORRILLO, 

2001, p. 65). 

  Carl Friedrich Otto Wesphal (1833-1890)
21

, Richard Freiherr Von Krafft-Ebing 

(1840-1902) e Arrigo Tamassia (1849-1917), acreditavam que as pessoas que possuiam o 

desejo sexual para as outras do mesmo sexo, possuíam uma espécie de „monomanía afetiva‟ 

que, em nenhum caso, afetaria a personalidade do homossexual, porém tal mania poderia 

afetar as suas potencialidades de reprodução humana. Outros autores militaram sobre a 

possibilidade de descriminalização dos homossexuais, sugerindo a medicalização desses 

indivíduos sob a perpectiva de curá-los. Tal situação deu início a um novo discurso que 

favoreceria uma hostilidade à homossexualidade, assim como ao surgimento de teorias 

racistas e colonialistas que propunham uma hierarquia das espécies, justificando a intervenção 

daqueles tidos como superiores e normais sobre os outros, inferiores e anormais, ao não 

evoluídos, baseando-se na biologia às teorias sexológica que, por exemplo, afirmavam que as 

mulheres eram inferiores aos homens, naturalmente.  

          Na mesma perpectiva, afirmava-se que os homossexuais eram inferiores sexualmente 

por uma questão anatômica, crença que estreitou questões físicas e morais para forjar a 

construção teórica de uma nova espécie. A medicina legal buscou demostrar tal crença na 

descrição dos pederastas a partir de aspectos visíveis no corpo de cadáveres humanos, 

comumente de indigentes, mendingos e criminosos de baixas classes sociais, possibilitando a 

enuciação do corpo do homossexual no século XX, segundo especialização de A. Tardieu que 

afirmava em 1857: 

 

El pederasta contraviene a la higiene, a la limpieza y que ignora el aseo que purifica. 

Su misma morfologia permite reconocerle. El estado de las nalgas, la relajación del 

esfinter, el ano em forma de embudo o bien la forma y dimensión del pene senãlan 

la pertencia a la nueva espécie. Monstruo em la nueva galería de los monstruos, el 

pederastas tiene algo em común com el animal; em sus coitos evoca al perro. Su 

naturaleza le asocia al excremento; busca el hedor de la letrinas (BORRILLO, 

2001:66-67). 

 

 

 Assim como nas estratégias da medicina legal de enunciar os corpos de novas 

espécies, compreendidas inicialmente como monstruosas, os estudos da psiquiatria também 

                                                                   
21

 Carl Wesphal recuperó las tesis de Ulrichs para afirmar la existencia de um „tercer sexo‟ en el que colocó a los 

homossexuales. Ulrichs habia publicado numerosos artículos con el seudónimo de Numa Numantius 

popularizando el término uranismo para referirse a la homosexualidad provocada por una anomalia hereditária 

que producía um „alma de mujer em um cuerpo de hombre‟. Homossexual él mismo. IN Burrillo, 2001p.65.   
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trouxeram como princípio para justificar a homossexualidade a idéia de anomalia psiquíca, 

discriminando o homossexual como um exemplar das enfermidades somáticas. Tal limitação 

teórica será levada para a psicanálise, que seguindo as intepretações da medicina, 

desenvolverá a noção da homossexualidade como um caso de anomalia do instinto de 

reprodução, como uma neurose ou uma perversão, o que parece ter levado a 

homossexualidade ser amplamente medicalizada.  

 Diante desse contexto, os discursos teóricos acerca da enunciação da 

homossexualidade parecem mostrar inevitáveis inconsistências frente à complexidade de 

justificar a medicalização de lésbicas. A partir de então os reduzidos argumentos passaram a 

se desgastar devido às poucas compreensões e justificativas toscas acerca das ideias 

filosóficas produzidas por Safo que, interpretadas de forma restrita e ambígua. Nesse sentido, 

parece que as explicações acerca do prazer da mulher sinalizavam para a teoria de que o 

prazer na mulher, independentemente da necessidade de reprodução humana, deveriam ser 

explicadas como subversivas se não incluíssem o desejo sexual pelo sexo oposto. Devido o 

pouco interesse frente a noção feminina acerca do próprio sexo e sexualidade das mulheres, 

talvez ignorada por uma questão econômica da lógica da reprodução humana, as lésbicas 

parece ter sido menos investigada pela ciência da época. O que, por outro lado, impulsionava 

os estudiosos buscarem observar, investigar, esquadrinhar, dessecar os corpos dos homens 

homossexuais a qualquer custo e sob diversas condições, questão esta que parece pouco ter 

sido levada em consideração até então. 

 A questão que acredito ser importante de ser enfatizada aqui é de que tais observações 

eram dadas, primordialmente, a partir de pessoas marginalizadas em asilos, nas casas de 

misericórdia e presídios, das quais seus corpos deveriam ter, obviamente, uma higiene outra 

daquelas compreendidas como aceitáveis e normais pelos médicos. Assim as questões 

sensoriais apresentariam-se atravessadas por outras interferências que contribuíam para 

determinar a enuciação dos corpos, desde as noções de fisiologia à de anatomia dos 

homossexuais. Borrillo (2001, p. 67) descreve que um médico inspetor de um asilo de 

alienados, o doutor Bérillon, assinalava que: 

 

Si la primera condición para ser un buen heterossexual y para sentir la atracción del 

sexo opuesto es tener um buen ofato, el estado contrario predispone com certeza a la 

homossexualidad. [...] para um hombre, la desviacíon de su instinto genésico tiene 

su punto de partida en una atenuacíon de las percepciones olfativa y gustativas; en el 

caso de la mujer, las anomalias de la atracctión sexual encontran su causa primitiva 

en una amplificación de las mismas percepciones sensoriales. La inversión sexual u 

homosexualidad no sería, después de todo, y en uno u outro sexo, más que una 
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inversión sensorial. De esta noción deriva, en el tratamiento de la homosexualidad, 

la indicación formal de colocar la reeducación del sentido olfativo en la base de 

cualquier intervención terapéutica
22

 

 

 

 Segundo Borrillo (2001, p.69), a sociedade burguesa buscou através do discurso 

científico, e se desvencilhando do saber produzido pela Igreja e posicionamento impertinentes 

dos moralistas, passou a questionar „como se chega a ser um homossexual?‟. Limitadas pelos 

contextos culturais e histórico-econômicos, várias das respostas científicas sinalizavam que a 

homossexualidade constituía uma patologia sucetível ao diagnóstico médico e ao tratamento 

das ciências da saúde. Promovendo noções e compreenções acerca da homossexualidade que 

direcionavam os tratamentos justificados por questões hermeneuticas e puramente terapeutica, 

chegando às referência dadas pelas vias lógicas e científicas puramente naturais, entendida 

simultaneamente como ordem moral e ordem jurídica. 

 No início do século XX, a comunidade científica reconhecia que a qualificação da 

homossexualidade como atos sexuais contra a natureza não havia sido casual e a medicina 

oficial teria sido a primeira a reconhecer essa questão. Portanto, diferentimente dos teólogos 

que apontavam a homossexualidade como um vício da alma, para os médicos havia de se 

investigar o corpo e, primeiramente, através das referências e estudos da medicina legal de A. 

Tardieu cria, rudimentarmente, os seguintes signos e marcas das perverção do homossexual:  

 

Las partes genitales, la verga, el escroto, la ranura bálano-prepucial, los muslos, el 

ano, la boca, los dentes [...] los cabellos rizados, el rosto maquillado, el cuello 

descobierto, el talle adaptado de tal forma que haga resaltar las formas, los dedos, 

las orejas e el pecho rasgados de joyas, toda la personalidad exhalando el olor de los 

perfumes más penetrante y en la mano un puñuelo, flores o alguna con razon 

suspechosa, que traiciona a los pederastas.[...] al pederasta pasivo, debido al exceso 

felatório [...] una boca defectuosa, de dientes muy cortos y lábios gruesos, vueltos, 

deformados completamente por el uso infame para el que sirven, y también el  

desarrollo excesivo de las nalgas, la deformación infundibuliforme del ano, el 

relajamiento del esfínter, la desaparición de los pliegues, las crestas y la carúnculas 

de todo el ano, la dilatación extrema del orifício anal, la incontinencia de las 

materias, las ulceraciones, las grietas, las hemorroides, las fístulas, la blenorragia 

rectal, la sífilis, los cuerpos extraños en el ano, dimensiones excessivas del pene y 

una verga torcida sobre si misma.
23
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 “Le traitement psyhologique de l‟homosexualité base su la rééducation sensonrielle”, Revue de l‟hypnotismo, 

ano 23, 1909, p.46. IN Burrillo, 2001: 67 
23

 A. Tardieu, Étude médico-legale sur les attentats aux moeurs, 1ª ed. 1857. Reeditado en 1995 por Jérome 

Millon, “Mémoires du corps”, p. 173. La tercera parte de su obra está consagrada a la pederastia y la sodomía;” 

He dudado durante mucho tiempo se hacer entrar en este estúdio el cuadro repelente de la pederastia”, dice el 

autor, citando las palabras de Fodére: “!Que no pueda evitar ensunciar mi pluma con la infame bajeza de los 

pederastas!”(p.155). IN Burrillo, 2001, p.69 
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 Ao longo das primeiras décadas do século XX a busca por carcteres físicos e 

testemunho material no corpo do homossexual, apontavam para uma depravação profunda no 

espírito da homossexualidade o que justificaria a iniciativa de vários outros estudos que 

reafirmassem uma ordem moral e jurídica dadas pela economia burguesa. As fundamentações 

psicológicas de uma inversão sexual viabilizaram as teorias de que a sexualidade seria a chave 

para o compaortamento humano, principalmente do homossexual (BORRILLO, 2001, p.70). 

Segundo os interesses políticos e ideológicos da época, projetos teóricos e práticos foram 

desenvolvidos para estrair do sexo o seu segredo e verdade, tal como forma de controlar o 

corpo social, gerir o crescimento populacional, a ampliação da reprodução de riquezas, 

controlar os disperdícios da energia e forças dos corpos para implemetação de uma economia 

burguesa e imperialismo das nações, mesmo que pra isso fosse necessário laboratórios de 

experiências de medicalização em seres humanos, experimentações cirúrgicas de esterelização 

dos prazeres sexuais em cobais humanas e extermínio dos corpos dos homossexuais em larga 

escala em campos de concentração, tal como o holocauto gay realizado atrevés de políticas de 

higiêne populacional, as quais vão ser amplamente exploradas pela ideologia Nazi.  

 O holocausto gay produzido na Alemanha nazista, na primeira metade do século XX, 

teve como princípio uma política de higiene sexual, desenvolvida sobre o princípio de que o 

melhoramento da raça humana estava no processo de seleção rigorosa no âmbito das espécies 

humanas. Nesse sentido, frente a um dos cruciais obstáculos encontrado pelas autoridades do 

Reich para a realização da ideologia nazi – a crise da natalidade alemã resultante dos 

prejuízos da primeira guerra mundial – caberia ao Estado o sucesso da supremacia da raça 

ariana através da implementação de uma política higienista que desenvolvesse mecanismos 

sistematizados para o processo de esterelização de todas as pessoas consideradas deficientes, 

evitando que elas se reproduzissem em novas anomalias. Segundo transcrição de Burrillo 

(2001 p.84), uma frase dos discursos de Hitler resume perfeitamente a prática desta política: 

“Um Estado que vele celosamente por la conservación de los mejores de su raza debe llegar a 

ser um dia amo de la tierra”.
24

 

 A reprodução humana da austera raça ariana tornou-se uma obssessão para o Estado 

nazista, que inflenciado pela teoria da degenerescência das espécies, elaborou um 

posicionamento pragmático em relação à homossexualidade. Assim, a „hipótese Reich‟, dada 

sob a concepção do poder em termos de repressão, tal como caráter compulsivo da moral 
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 A. Hitler, Mein Kampf, citado por J. Boisson: Le triangle rose, la déportation de homosexuales (1933-1945), 

Laffont, París, 1988, p.31. IN Burrillo, 2001. 
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sexual (CASTRO, 2009, p. 381), entendia que o homossexual era uma espécie degenerada e 

extremamente incompatível com os ideais de expansão demográfica da nação alemã. Segundo 

os fundamentos biológicos de Volk, a homossexualidade seria considerada uma das principais 

causas da decadência biológica, por colocar em perigo o crescimento da raça que era 

entendida, nesse contexto histórico, como o principal valor de um Estado. Vê-se esse 

princípio no discurso do ministro Hans Frank que considerou a homossexualidade como “lo 

contrario de lo que se debería ser para preservar la especie”. Em conseqüencia dessa noção, 

em torno de 1935, a Alemanha vivenciou uma proliferação de experimentos médicos com fins 

de curar os homossexuais da raça ariana e reintegrá-lo a empresa procriadora, dentres os 

procedimentos estava: o tratamento hormonal em cobais, deportados para tal, com o objetivo 

de exterminar o desejo anormal e recuperar reprodutores; participação em cursilhos de 

reabilitação, onde homossexuais deportados deveriam copular com prostitutas como medidas 

terapêuticas nos campos de concentração. Caso tais procedimentos não produzissem os 

resultados esperados, os homossexuais arianos deveriam ser castrados – medida 

regulamentada através do projeto de lei apresentado em 1930 pelo ministro interior do Reich, 

o deputado Wilhelm Fiek.
25

 

 Se problematizarmos a Alemanha no início do século XX, em meio à atmosfera do 

entre guerras, vemos que os sistemas sociais inauguravam um rudmentar caledoscópio, 

produzido pelas forças imperativas da Monarquia do Sexo (FOUCAULT, 1988), capaz de 

fazer aparecer as transfigurações dos diversos dispositivos de sexualidade. Neste período, era 

possível ver o cenário alemão sendo configurado pela expressividade dos múltiplos 

posicionamentos político-ideológicos em torno da sexualidade.  

 A questão que proponho dar visibilidade está acerca das divergências político-culturais 

vistas na Alemanha no fim do século XIX e início do século XX. O que parece ter promovido 

uma tensão ideológica acerca da sexualidade que promovesse a hegemonia alemã no cenário 

mundial. Borrillo (2001, p.87-89) destaca que nos quiosques da cidade de Berlim, revistas 

homófilas eram expostas, dentre as quais aparecia enunciados: “Der Eigne y Sappho und 

Socrates”; ou, “M. Hirschfeld e M. Spohr criaram a Primeira Organização dos Direitos dos 

Gays, o Comitê Científico-Humanitário”. A capital alemã possuía uma população de 2,5 

milhões de habitantes, onde se contava com 40 bares gays e 320 publicações sobre a questão 
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homo
26

. Ele salienta ainda que, em 1919, Hirschfeld fundou o Instituto para a Ciência Sexual 

e conseguiu, em pouco tempo, organizar a maior biblioteca sobre a questão gay, reunindo 

12.000 obras e 35 fotos concernentes à homossexualidade. No entanto, a engrenagem desse 

dispositivo, em seu espetáculo material e imaterial, foi desconfigurado no dia 6 de maio de 

1933, quando o Instituto para a Ciência Sexual foi atacado e queimado. A partir de então, o 

instituto passou a funcionar de forma mais sutil e sob outros mecanismos e estratégias do 

poder. Esses acontecimentos evidenciavam posicionamentos político-culturais concorrentes, 

denunciando a sexualidade como campo de tensão nas relações de poder. 

 Parece que, pela primeira vez na história do mundo ocidental, o Estado Moderno 

passou a incorporar em suas ações políticas e governamentais, as concepções 

pseudocientíficas da sociedade abrangente que propunham gerenciar um posicionamento ideal 

da sexualidade no corpo social frente aos mecanismos e engrenagem do poder. Diante dessa 

configuração, percebo que em cada contexto histórico e político-cultural, os saberes acerca da 

homossexualidade são inventados, criados e reinventados com fim de sistematizar as práticas 

de resistência e de relação de poder.  

 Como exemplo, na Alemanha nazista, no ano de 1928, um partido nacionalsocialista 

que declarava em discurso – através de um indivíduo que o representava – que o interesse 

geral deve estar sobre o interesse individual e disse, ainda: “aqueles que preservarem 

considerações ao amor entre homens ou entre mulheres são nossos inimigos" (E, HAEBERLE 

APUD BORRILLO, 2001, p.88). 

 Os dispositivos de sexualidade, embuído por seus enunciados, provocam o emergir de 

compreensções acerca das múltiplas formas de realidade, contituindo técnicas de 

categorização e mecanismos de classificação dos corpos tais como espécies, subespécies 

norma e anormal. Assim, tais dispositivos parecem determinar a política de reprodução da 

raça humana, segundo o modelo da família heterossexual, e extermínio das espécies 

degeneradas, segundo a política de esterelização e extermínio dos gays nos campos de 

concentração. Em 18 de fevereiro de 1937, um célebre discurso pronunciado por Himmler, 

dignatário nazi e fundador da Oficina Central do Reich, criada para combater a 

homossexualidade e o aborto, afirmou: 

La homossexualidad hace frustrar cualquier rendimiento [...] destruye al Estado em 

sus funadamento. [...] La destruccion del Estado empieza en el momento en que 
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interviene un principio erótico [...] un principio de atracción del hombre por el 

hombre. [...] Debemos comprender que si esse vicio continúa extendiéndose en 

Alemania sin que podamos combatirle, será el fin de Alemania, el fin Del mundo 

germánico. [...] Decir que nos conducimos como animales sería insultar a los 

animales. Uma vida sexual normal constituye um problema para todos los pueblos
27

. 

 

  

 Borrillo (2001, p.90) utiliza a criação da Oficina Central do Reich como marco da 

efetivação da política do Holocausto Gay em 1936, quando os homossexuais foram enviados 

em massa aos campos de concentração, caucula-se que o número tenha alcançado de 15.000 

corpos categorizados e marcados como homossexuais. Na descrição das estatísticas de F. 

Rector
28

, ele destaca que seria razoável contabilizar dentre outros grupos os homossexuais que 

não foram discriminados como tal, assim poderia-se chegar em 500.000 casos de mortes entre 

execução sumária, suicídio ou durante tratamento experimentais. Borrillo afirma que este 

fenômeno foi impulsionado pela reforma do Artigo 175 do Código Penal no ano de 1935, 

criado desde 1871 para os sodomitas, na qual previa pena de dez anos de prisão e reclusão nos 

casos de manifestações afetivas entre homens, mesmo que o afeto fosse desprovido de uma 

relação sexual. A simples suspeita de homossexualidade bastava para condenar alguém como 

homossexual. No curso de 1943 os Nazis realizarão em torno de 756 condenações, após a 

criação da Oficina este número subiu para 4.000 gays encarcerados, depois para 8.000, apenas 

no ano de 1938. 

 Segundo o artigo intitulado Os gays do III Reich: De Sodoma a Auschwitz, a matança 

dos homossexuais
29

 os corpos daqueles que haviam chegado ao campo de concentração – 

enunciados como espécie de sexualidade degenerada segundo a legislação do Artigo 175 do 

Código Penal Alemã – foram rudimentarmente classificados através da demarcação de sua 

carne a partir de um triangulo de cor rosa sobre o peito ou braço, neste mesmo sentido foi 

pruduzido uma relatório com os nomes dados à cada corpo que através da „lista rosa‟ 

identificava os indivíduos, classificados como espécies homossexuais. Com a derrota dos 

Nazis na segunda guerra a cifra oficial do holocauto gay foi encerrada em torno do número de 

50.000 a 80.000 mortes. 

 Contemporânea à política nazista, as teorias do comunismo também foram 

encorporadas sob a engrenagem da sexualidade preconizada pela economia do poder desta 

época. As críticas ao capitalismo dadas por Engels, por exemplo, demostra que a 
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homossexualidade era tratada como resultante da decomposição moral do sistema capitalista e 

que só seria superado com o surgimento de uma sociedade saudável, tal como aquela 

idealizada pelo stalinismo. Ele salienta ainda que, segundo uma obra publicada em 1923, pelo 

Comissário da Saúde Pública da política soviética, a homossexualidade deveria ser tratada 

como uma forma de alienação da atração sexual normal e em virtude disso deveria ser tratada 

como um delito. Com a consolidação da política de Stálin, inúmeros pessoas que mantinham 

relações homosexuais consentidas foram detentos com a promulgação da lei de 7 de março de 

1934, sendo castigados com cinco anos de trabalhos forçados. Para o escritor comunista 

Máximo Gorki, escreveu através da imprensa soviética que a condenação da 

homossexualidade constituía uma vitória do humanismo do proletariado, já que aquela 

reproduzia o facismo
30

(BORRILLO, 2001, p.84-85). Nesse contexto, a homossexualidade é 

utilizada como um monstro no meio das ideologias políticas de controle da sexualidade das 

nações, cada qual acusa a outra como sustentadora de um sistema decadente que reproduz a 

homossexualidade. 

As tecnologias de controle, gerenciamento, castração e mortificação dos corpos 

humanos que fizeram mover o mecanismo de recharçamento do homosexual no corpo social, 

parecem ter sido identificadas pelas teorias sexistas, racistas de cunho evolucionistas que, de 

maneira polivalente, fez emergir: as análises acerca da antiga ordem do desejo vista no mundo 

clássico; os estudos acerca da localização anatômica e biológica da sexualidade através dos 

órgãos, instintos, finalidades ou ramificações destituídas de raízes; os projetos de 

direcionamento das sexualidades através da aparelhagem e estruturação das escolas, exércitos, 

hospitais, espaços públicos e residências dadas pela separação dos espaços dos adultos e das 

crianças, através do desenvolvimento de metodologias pedagógicas preocupadas com a 

orientação da sexualidade das crianças e vigilância sobrea a masturbação; assim como críticas 

às teorias da degeneração das espécies e movimento da liberação sexual que apareceram como 

reação às limitações teóricas postas pelo racismo. É nesse contxto que nasce a psicanálise, tal 

como uma forma de teorização do um modelo sexo-normativo, independete dos contextos 

étnico-raciais e que funcionasse como regulador da sexualidade produtiva e família nuclear, 

priorizando as exigências da economia burguesa. Em suma, a emergência dos estudos 

analíticos acerca dos modos em que se articulam os dispositivos de poder entre o corpo a 

corpo, entre pais e filhos, as funções dos posiconamentos sexuais, os processos fisiológicos, 
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as sensações e os prazeres, trataram de fazer aparecer a seqüencia em que o biológico e o 

histórico se desencontram, salientando uma história das mentalidades sobre o fisiológico e 

anatômico e uma história dos corpos. É desse desencontro de uma história biológica e história 

da compreensão do corpo que o sexo aparece como ponto de fixação e onde se apóiam as 

manifestações da sexualidade, nas quais a „idéia do sexo‟ é formado pelas diferentes 

extratégias de poder e assume papel definido nisso tudo (FOUCAULT, 1988, p. 140-148). 

 Na configuração histórica da sexualidade vista no corpo, durante o século XX a 

psicanálise aparece ligada a ordem em que o sexual deve estar de acordo com a instância da 

lei, da morte, do sangue e da soberania, onde a normalidade seria dada pela naturalidade do 

dispositivo da heterossexualidade, na qual a homossexualidade seria, obviamente, entendida 

como desvio do instinto de preservação da vida e perversão sexual. 

 Nesse contexto, acredito que os estudos da psicanálise surgem como posicionamentos 

políticos frente aos holocaustos de judeus, de gays, entre outros. Regimentados pela ordem da 

economia burguesa, dado naquele momento histórico, reafirmaram o princípio do pai-

supremo – baseando-se no modelo hétero que estava o resguardava debaixo da lei que lhe 

impedia do incesto – e libertaram das questões raciais o princípio de pervarsão dadas pela 

raça. Embora que naquela época o desejo sexual para como o mesmo sexo devia aparecer 

como um caso de perversão sexual para que o modelo héterosexual ainda funcionasse como 

normal e as demais variações das sexualidades fosse entendidas como desvio do instinto 

sexual.  

 Partindo de uma revisão da argumentação psicanalista, Costa (1992, p.92-93) observa 

que o nazismo e o stalinismo, assim como as teorias contemporâneas a eles, foram montados 

sobre a perversão social, na qual a oposição entre os heterossexuais e os homossexuais é 

valorizada, sobretudo na forma de preconceito onde o heterossexual se posiciona como o 

detentor do saber acerca da lei da natureza, fazendo do homossexual como instrumento do seu 

suposto saber paterno. Frente a esse posicionamento sócio-sexual fundado sobre a ordem 

binária entre hetero e homo, ele afirma: 

 

Nessa posição subjetiva, a obdiência à lei da cultura ou à lei da natureza não é 

equivalente à obdiência a lei da castração; é equivalente ao gozo imaginário de quem 

se acha possuidor da verdadeira lei do desejo, e que não hesita, se jugar necessário, 

em destruir fisicamente todo aquele que ousa desafiar o bem fundado desse saber 

(COSTA, 1992 p.93). 
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 Nessa perspectiva, podemos refletir que o mesmo raciocínio é possível de ser aplicado 

no âmbito do imaginário coletivo que permeava o holocausto gay, proporcionando um gozo 

no corpo social, reconhecido e valorizado pelas suas práticas de se reproduzir segundo a 

verdadeira lei do desejo. A teoria da psicanálise, no seu surgimento, parece ter proporcionado 

fôlego, no meio científico e práticas sócio-sexuais, à compreensão de que o homossexual seria 

o objeto passivo de tratamento e de cura psicológica, proporcionando a valorização da idéia 

de que existe um retorno ou uma evolução à sexualidade normal produzida pela ordem moral 

e cultural da sociedade abrangente. É importante salientar que tal teoria foi construída como 

forma entrar em concenso com os princípios morais e econômicos de uma sexualidade 

conveniente as hipóteses de reprodução de riqueza e humana, fundamentada sobre o ideal de 

família nuclear e monogâmica. Visto de outro ângulo, a psicanálise conseguiu, ainda, 

desintabilizar as teorias recistas da sexualidade, cumprindo assim o seu projeto político-

ideológico. 

 Borrillo (2001 p.70-71) descreve que o século XX se destaca pela ação investigadora 

das origens psicológicas da homossexualidade, e aponta para célebre obra de Freud, Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905)
31

, como base para compreensão da 

homossexualidade. Segundo ele, Freud partiu da hipótese de uma bissexualidade original que 

seria própria da organização psíquica humana e, desenvolvendo um exame profundo do que 

seria chamada de inversão congênita, adquirida, ocasional ou absoluta, chega ao modelo da 

sexualidade normal, compreendida como um longo período que apareceria tardiamente depois 

de algumas fases de inversão dada na infância. Assim, a homossexualidade foi considerada, 

por Freud e alguns de seus discípulos, como um acidente da evolução sexual
32

 , tal como uma 

fase que faz parte de um processo que levaria, naturalmente, o indivíduo ao topo de uma 

sexualidade absolutamente não-invertida ou saudável. Nesse contexto, Borrillo salienta que a 

comunidade psicanalista negou a homossexualidade como um crime, como pecado ou como 

infermidade e aparecerá, a partir de então, como: 
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um accidente en el recorrido de las relaciones del niño com sus padres. Fijado en 

una fase autoerótica (narcisimo), asustado por la idea de perder su pene (teoria de la 

castracíon), incapaz de resolver convenientimente la relación com su madre (teoria 

do complejo de Edipo), identificado com ella y dominado por los celos hacia su 

padre, el homossexual es presentado como um minusválido do afectivo que no há 

podido o no ha sabido superar los conflitos capitales de la infancia (BURRILLO, 

2001p.71). 

 

 

 Na perspectiva psicanalítica, segundo Borrillo, a solução dos conflitos da sexualidade 

invertida conduziria, naturalmente, o homossexual à heterosexualidade. Essa teoria expressou 

uma dádiva intelectual à sociedade conservadora do século XX e, demostrando a 

preeminência de uma sexualidade sobre a outra ou de que uma sexualidade supostamente 

improdutiva pode vir a se tornar produtiva, reafirmou que todas as pessoas podem ser 

inseridas no esquema econômico da reprodução humana através da intervenção psicanalista. 

Segundo Costa (1992, p.84-92), a teoria de Freud ainda estava presa aos preconceitos 

psiquiátricos do século XIX e taxonomia psicológica e culturalista daquela época. Pois, 

orientada pela moralização burguesa, exigiu inúmeras dicotomias imaginárias que fossem 

capazes de enganjar os sujeitos na rivalidade pelo falo e na dinâmica competitiva pelo ganho 

– mecanismo moral que durante muito tempo foi mais importante para promover lucrativas 

guerras entre cristãos e hereges, colonizadores e selvagens, castos e devasso, católicos e 

protestantes, do que entre homossexuais e heterossexuais.  

 Na perspectiva de Costa (1992), a compreensão da homossexualidade dada até então 

pela psicanálise, estava limitda à moralização burguesa dos costumes e à redução 

conservadora das liberdades individuais, razão pela qual muitos mataram ou morreram, foram 

infelizes ou felizes, tristes ou alegres, piedosos ou crués. Fomentadas pelo contexto histórico e 

econômia moral dos prazeres desta época, uma nova política cultural que forçou as demandas 

de pluaridade sexual que, na revisão da perversão e desejo de morte na própria psicanálise, 

proporcionou a centralização do desejo sexual como causa e conseqüências do poder que, 

problematizado no pós-guerra, engendrou uma Revolução Sexual que constituiu a 

transfiguação das compreensões acerca das sexualidades, estimulando outras formas de ver o 

objeto e o sujeito sexual. 
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Nós, os incompreensíveis 

Nós nos prestamos à confusão – o fato é que nos engrandecemos a nós mesmos, 

mudamos sem cessar, rejeitamos nossa velha casca, criamos pele nova a cada 

primavera, nos tornamos sempre mais jovens, mais por vir-a-ser, mais altos e mais 

fortes, afundamos nossas raízes com sempre mais força nas profundezas – no mal – 

enquanto que ao mesmo tempo abraçamos o céu com mais amor (...) – crescemos não 

apenas num local, mas em toda a parte, não só numa direção, mas tanto para o alto 

como para baixo, para o interior e para o exterior (...) – já não temos mais a total 

liberdade de fazer qualquer coisa separadamente, de ser alguma coisa em separado... 

(A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 
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CAPÍTULO 3 - REENVENTANDO AS FORMAS DE VER E OLHAR O SEXO: DA 

RESIGNIFICAÇÃO DOS OBJETOS E SUJEITOS SEXUAIS 

 

[...] definir alguém como homossexual acabaria servindo mais aos objetivos de 

normatização do que a uma real liberação da sexualidade, inclusive por incentivar 

diretamente a política do gueto, do separatismo, do racismo sexual, numa 

discriminação às avessas (TREVISAN, 1986 p.19).  

 

 

 Neste capítulo tratarei das condições histórico-culturais e polítco-sociais que 

demandaram a reenvenção das compreensões e tratamento da homossexualidade e violência 

contra gays no mundo ocidental. Assim, proponho problematizar a dinâmica de 

sistematização dos objetos e sujeitos sexuais nos discursos e gerenciamento do silêncio na 

história contemporânea acerca da categorização da violência contra gays e mecanismos de 

articulação da mesma no corpo social e redes institucionais, desde a imprensa, Estado e seus 

poderes judiciário, legislativo e executivo, ao movimento social dos homossexuais 

organizados frente às demandas da denúncia da violência e das Paradas Gays nas articulações 

do posicionamento-identitário gay no espaço público, na mídia e através da sociedade civil e 

governos.  

 Devo salientar que as transformações ocorridas nos séculos XX e XXI serão tratadas, 

sucintamente, com o fim de pontuar as condições que proporcionam a visibilidade da 

violência contra gays no contexto brasileiro com fim de problematizar as incoerência e 

descontinuidade do discurso hegemônico. Assim, proponho privilegiar os estudos que 

agregaram o aparecimento da temática da homossexualidade, desde a psicanálise, psicologia 

social e antropologia. No mesmo sentido, salientarei as vozes dos militantes e ativistas dos 

grupos de homossexuais organizados do movimento social e tendências conservadoras do 

contra-movimento de homossexuais na contemporaneidade.  

 

 

3.1 Enunciando o corpo-morto e sexual do homem moderno: Da Revolução Sexual, 

Reconhecimento Social à Visibilidade dos Gays 

 

Hoje estamos confrontados, ao que parece, com algo mais definitivo: não a 

absolescência, mas a morte da modernidade. Seu atestado de óbito foi assinado por 

um mundo que se intitula pós-moderno (SANTOS, 2005 p.168).    
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A partir da segunda metade do século XX, o corpo e a sexualidade passaram a ser 

objeto privilegiado das ideologias políticas de controle e moralização da vida social. 

Transformações sócio-culturais, aceleradas pelo processo histórico, intensificaram a revisão 

de valores sociais e morais que limitavam e instigavam uma nova ordem política e econômica 

das sexualidades. A expansão do sistema capitalista encontrou-se diante da situação 

conflitante – frente às articulações e reconfiguração dos interesses da burguesia conservadora, 

com seus projetos de sociedade verticalizada, hierárquica e competitiva – embrincada por uma 

nova dinâmica dos mecanismos de poder dada pela liberdade do corpo, pelas transformações 

dos dispositivos de sexualidades e pelo reconhecimento social das identidades políticas.  

A dinâmica histórico-econômica surgida no século XX parece ter fomentado a 

visibilidade das transfigurações nas noções acerca dos mecanismos de poder, constituíndo 

novos campos de debates e discursos político-ideológicos, ora demandados pelos discursos e 

circunscrição dos corpos e dos prazeres, jogo das identidades sexuais e problematização do 

espaço público e privado; ora pela lei do silêncio e ordem do segredo, vistos aqui, a partir da 

problemática da violência contra gays. Tais transformações e visibilidades serão marcadas por 

uma fragmentação do tempo e espaço será demarcado pelos enunciados da pós-modernida e 

sociedade pós-industriais, vistos através das grandes guerras; os movimentos sociais e 

contraculturais; a relativação e a flexibilização dos papeis sociais; a crescente consolidadção 

do Estado democrático e liberal; a globalização e a fusão do mundo ocidental e do mundo 

oriental; a crise das grandes narrativas científicas e à visibilidade teórica dos mestres da 

suspeita – Nietzsche, Marx, Foucault, Deleuze entre outros (PRADO, 2008 p.12-13; cf. 

HALL, 2000). 

  A transfiguração ou modernização dos espaços privados e públicos, em especial os 

urbanos, o novo tratamento simbólico
33

 ou a nova compreensão e arte
34

 sobre os corpos e suas 

dinâmicas nos espaços, são marcadas pelas redefinições das sexualidades, de seus papéis e 

posicionamentos, que por sua vez se virão como influenciadores e infulenciados pelas novas 

temáticas discursivas acerca do sexo e de seus mecanismos de poder. Nesse sentido, o 

contexto político e econômico-cultural dos anos cinqüenta e sessenta foi visto como o cenário 

                                                                   
33

 Embora o corpo humano seja relativamente estável ao longo da história, inter e entreculturas, o tratamento 

simbólico que recobre o corpo é bastante diversificado, recebendo significados e práticas diversas dentro de uma 

cultura, tais significados são ancorados em processos históricos. (Werner, 1987 apud. Prado, 2008:32-33) 
34

 Pires, Beatriz Ferreira. O corpo como suporte da arte. São Paulo: Senac, 2005. A autora apresenta que o 

tratamento do corpor através da arte,  sofreu forte modificaçãos nas sociedades modernas. Práticas e 

compreensões tribais resurgem como ritos de passagem e sifnificados puramente artísticos em tribos urbanas, na 

qual a relação do sujeito com seu corpo apontam para uma apropriação do mesmo e autonomia do sujeito. 
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no qual a homossexualdade passou a exercer e dominar seu próprio discurso, requendo sua 

normalidade, haja vista que nessa época seu status de patologia e práticas criminosas se 

desmantelava junto à derrocada dos interesses conservadores e forças econômicas 

contraditórias. A questão homossexual já não estava na afirmação da sua existância e 

expressão de suas diversas categorias, mas sim na sua subalternização nos espaços privados e 

públicos diante do discurso hegemônico
35

, problematizados pela especificação dos direitos 

sociais e humanos
36

 e, principalmente, pelos debates entorno dos direitos individuais. Desde 

então, “a homossexualidade ser incitada a constituir em experiências identitárias 

contemporâneas, construída entre os valores da esfera privada e da esfera pública, 

problematizando os tênues limites desta divisão moderna” (PRADO, 2008 p.19). 

A Revolução Sexual
37

 surge como um marco histórico dado pelo processo de 

transformação dos discursos sobre a sexualidade, intrincado por uma série de transformações 

sociais que impulsionaram a criação de identidades baseadas na sexualidade humana que 

passou a aparecer nos discursos como construtos socioculturais e artificiais. O sexo deixou, 

lentamente, de ser entendido como uma essencialidade ou uma naturalidade da sexualidade 

humana. Este processo é reconhecido como tal, devido à explosão de lutas e movimentos 

sociais dada pelo questionamento do preconceito e da legitimação das subcidadanias 

contestadas por mulheres, homossexuais e por outras expressões da não heterossexualidade. 

Foi um fenômeno revolucionário dado principalmente após a segunda metade do século XX 

(ENGEL, 2001; LOYOLA, 2003 APUD PRADO, 2008 P. 39-4; GIDENS, 1993, HALL, 

2000), sendo elencado, nesse trabalho, por três elementos fundamentais
38

: 

                                                                   
35

 Discurso capaz de criar formas e práticas de consentimento, como o exemplo o consentimento do 

homossexual, de modo a transformar uma experiência particular, neste caso a experiência heterosexual burguesa, 

em pretensamente universal, inferiorizando e invisibilizando quaisquer outras possibilidades de experiência 

social e posicionamento sexual. (Prado, 2008:13) 
36

 Santos (2005:99-103) salienta que aprovação da Declaração Univerdasaldo Direitos Humanos, pós segunda 

geração (1948), trouxe a emergencia do Estado Social, realizada pelas lutas coletivas, problematizando as 

especificidades dos direitos individuais (idade/geração; gênero;sexo;raça/etnia etc.). A decadência de um 

pensamento político universal, precionada pela produção de mercadorias e direito segundo a multiplicidade de 

mercados, inivabilizou o projeto de um sujeito político unificado. 
37

 Prado (2008) apresenta a expressão “revolução sexual” entre aspas (p.39 e 40), destacando como fenômeno 

histórico a partir das leituras de Giddens (1993) sobre as transformações da intimidade nas sociedades modernas. 

Não utilizo as aspas e destaco a expressão Revolução Sexual como marco histórico por acreditar que além de ser 

um fenômeno histórico é também um marco divisor do tempo, apartir do qual o homossexual e suas 

subcategorias aparecem como posicionamentos político e ideológico, problematizando a individualidade e seus 

direitos sociais nos espaços modernos. Mesmo sabendo que a perpectiva foucualtiana distancia do termo 

“Revolução”, utilizo aqui no sentido de reforçar um efeito que marcou a história contemporânea da 

homossexualidade. 
38

 Prado (2008) apresenta quatro elementos da “revolução sexual”, sendo que o terceiro não inclui a organização 

do movimento LGBT e o quarto ele descreve como “a atuação cada vez mais impactante dos movimentos sociais 
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 Morte do sujeito moderno, decadência do patriarcalismo e deslocamento do papel da 

família como pólo de produção da sociedade para o mercado; 

 Autonomia sexual feminina decorrente do impacto da pílula anticoncepcional e da 

organização do movimento feminista; 

 Visiblidade da homossexualidade feminina e masculina e organização do movimento 

de gays, lésbicas, bissexuais, travastis, transexuais; 

Tais elementos representam um marco na história do mundo ocidental por reafirmar o 

caráter da Revolução Sexual, engendrada como a sistematização de um rizoma
39

 por trazer 

fenômenos socioculturais visíveis na produção da história e ocultos por ocorrer na dimensão 

psicológica do corpo social, vistos na perspectiva foucaultiana, por exemplo, através de numa 

nova forma de ler e produzir documentos, assim como desenvolver discursos promovem a 

notoriedade e a visibilidade de outros mecanismos e técnicas de apreender a realidade, assim 

como novas formas de conhecer o que até então era ignorado. Acerca desse novo momento, 

Lyotard descreve a condição da era pós-moderna, implicando rupturas nos estatutos da ciência 

dados pelo cenário cibernético e informacional que decreta o fim das grandes narrativas e do 

metadiscurso com suas pretenções universais: “a fonte de todas as fontes chama-se 

informação e que a ciência assim como qualquer modalidade de conhecimento nada mais é do 

que certo modo de organizar, estocar e destrinbuir certas informações” (LYOTARD 2005, p. 

XII). 

 A concepção de unidade sofrerá alterações no decorrer das décadas e a compreensão 

do universo platônico-socrática passa a ser desinstabilizada pelo relativismo trazendo na 

esteira do tempo a revisão dos estudos acerca das concepções de Heráclito à Nietzsche, no 

qual o ser não é, mas torna-se. A identidade como essência aparece descentralizada sob o 

fenômeno da fragmentação da realidade e descontinuidade do tempo, a „identidade-mestra‟ 

passa a ser problematizada e entra num „jogo‟ e „crise das identidades‟, o sujeito moderno 

aparece morto, reduzindo-se ao mundo do esquecimento e pondo luminosidade sob o sujeito 

pós-moderno (cf. Hall, 2000). As análises sobre a pós-modernidade e o pós-mordenismo 

passam a demarcar uma releitura da estética do espaço urbano, das artes, do corpo e uma 

                                                                                                                                                                                                                
e da sociedade civil organizada que, por meio de suas ações, interpelaram a naturalidade das formas de 

objetivação humana” (p.40). Interpretei esse elemento como parte do terceiro, visto que o movimento LGBT 

assume esse papel de interpelar a naturalidade de objetivação huma e está aberto a incluir novas sexualidades, 

exemplo visto na sua história GLS, GLBT, LGBT o que será tratando mais adiante nesse trabalho.    
39

 Conceito oriundo da botânica para designar uma espécie de caule de certas plantas, que cresce de forma 

horizontal e quase sempre subterrânea. Termo tomado emprestado por Gilles Deleuze e Feliz Guatarri para 

conceituação de um sistema aberto, criador, mas que guarda questões ocultas em sua raiz (LIMA, 2011p. 34). 
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revisão crítica acerca do consumismo, da industrialização e poluição ambiental, promovendo 

a urgência de novas técnicas de controle do corpo social, o gerenciamento da saúde das 

populações, à instabilidade da economia burguesa conservadora e engedramento da sociedade 

do espetáculo (COSTA, 2004). Vários estudos nos campos das artes, comunicação, história, 

antropologia, arquitetura, sociologia aparecem trabalhando com o préfixo „pós‟ para descrever 

algo que estava defenitivamente se transformando no mundo moderno, ou já transformado 

apartir dos anos 50, no decorrer da década de 60 em diante (LOYOLA, 2003 p. 875 APUD 

PRADO 2008 p. 40) descreve um novo modelo das relações sexuais, expressa no momento 

histórico, que é calcado na: 

 

Mudança radical das identidades e das relações e formas de união entre os sexos 

(desagregado de laços matrimoniais tradicionais, crescimento das uniões 

consensuais, monogamia serial etc.) Este modelo se sustenta em separação radical 

entre sexualidade e reprodução correlata de um modelo único e horizontal de 

sexualidade (contrariamente ao modelo hierárquico dos dois sexos do século XIX), 

dirigida primordialmente para o prazer e progressivamente desvinculada dos laços 

sociais e afetos lhes são correspondentes. 

 

 

A Revolução Sexual trouxe em seu bojo a separação radical entre sexualidade e 

reprodução humana, reafirmando a autonomização da sexualidade, agora desvinculada dos 

padrões tradicionais de comportamento e representações do gênero, tornando possível a 

visibilidade da homossexualidade e a urgência de enunciar as suas subcetegorias femininas ou 

masculinas. Esse processo incitado pela inclusão da homossexualidade sob o enuciado 

„homossexualismo‟, no qual o “ismo” faz referência à doença e, nesse caso, compreendida 

como um transtorno mental dado pela classificação de doenças divulgadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), em 1948
40

. Paralelo a esta enunciação, a manisfestação da 

contracultura, imbrincada pelos impactos da segunda guerra mundial assimilada pela geração 

pós-bomba nuclear, promoveu a produção de uma série de documentos materiais e imateriais, 

expressando a rebeldia dos jovens frente aos desmantelos dos padrões da família tradicional e 

conservadorismo da economia burguesa. Traçando o viés da contestação social, as 

juventudes
41

 dos anos cinqüenta e sessenta impulsionaram a emergência de mecanismos 

alternativos, reconhecidos até então como expressões de uma cultura marginal, elaborados sob 

                                                                   
40

 Fonte: Manual de comunicação LGBT. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais – ABGLT. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –UNAIDS. 2010. (p.38) 
41

 Mesquita (2008), em seu estudo sobre o „Movimento Estudantil e as questões de gênero e de diversidade 

sexual: o desafio de recriar a militância‟ utiliza o termo juventudes por acreditar que desde as décadas de 50 e 

60 as questões sexuais segregavam internamente o movimento social em vários grupos de jovens.  
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valores libertários do corpo-sexualizado e reafirmando relações de poder dados 

horizontalmente pelas forças do desejo feminino, insuficiência dos valores patriarcais e 

reconhecimento do prazer como mecanismo de poder e desenvolvimento de novas técnicas de 

interação com o corpo, independentimente da reprodução humana (PRADO, 2008 p.39-40). 

Dado o aprimoramento e sucesso das novas tecnologias para a reprodução artificial e de 

forma inibida, a sexualidade tornou-se plenamente autônoma e a reprodução passou a ocorrer 

independentimente da atividade sexual (GIDDENS, 1993 p.37), estes fenômenos históricos 

levantaram um estandarte da libertação total da sexualidade, reafirmando os mecanismos de 

poder do sexo por trás das novas tecnologias.
42

  

Com o processo de autonomização da sexualidade nos discursos populares e 

enunciações de cunho patológico sobre a homossexualidade em alguns estudos científicos, a 

arena pública e a alcova desfragmentaram suas fronteiras para o surgimento das disputas 

teóricas e práticas incitadas pelos dispositivos das sexualidades que, regimentando brechas 

discursivas nas novas temáticas sobre o sexo e a sexualidade, fez aparecer a instabilidade 

discursiva dos valores arcaicos do conservadorismo burguês e interesse políticos dos 

movimentos libertários da contracultura – ambos fundamentados sobre as compreensões 

acerca do sexo, o primeiro sobre o aspecto moral do sexo-natureza (focado no do sistema 

vivente, objeto da biologia, e tradições religiosas), o segundo acerca do sexo-história e o sexo-

significação, (FOUCAULT, 1988 p. 102 APUD EDGARDO, 2009 p. 398). Os dispositivos 

estimularam a homossexualidade a desenvolver e ampliar o sexo-discurso, requerendo um 

status de normalidade, e cidadania das suas subcategorias, fazendo sobressair entre o 

indivíduo e o coletivo as identidades sócio-sexuais, tais como gays, lésbicas, travestis, 

transexuais dentre outras não heterossexualidades.  

Foi dos tênues limites entre os espaços públicos e privados que se viu uma lenta e 

progressiva enunciação das subcategorias da homossexualidade, nomeadas a partir das 

práticas sociais e prazeres sexuais dados por posicionamentos de corpos sexualizados, 

tomados pelo discurso do reconhecimento dos direitos sociais e individuais, da tolerância e 

fim do preconceito, do amor entre os indivíduos do mesmo sexo e rompimento dos limites 

                                                                   
42

 Acerca autonomia da sexualidade e tecnologias de reprodução humana, Giddens (1993) e Prado (2008) 

apresentam o Relatório Kinsey (Sexual behavior in the human male, de 1958, e Sexual behavior in the human 

female, de 1953) que através de pesquisa na área de entomologista e zoologia realizada nos EUA, apontou que 

50% dos homens americanos eram exclusivamente heterossexual e 18% eram convictamente bissexual ou 

homossexual. Giddens (1993) trabalha com a idéia de „estilo de vida‟, priorizando os exemplos da 

hetreossexualidade e Prado com a idéia de identidade homossexual, priorizando a questão do preconceito social.  
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moralistas nos espaços e na reprodução de saberes. Os homossexuais de ambos os sexos 

demarcaram um novo campo sexual mais adiantado do sexualmente ortodoxo (GIDDENS, 

1993 p. 38), aparecendo através de identidades sexuais político-ideológicas, exigindo frente 

ao Estado, à sociedade e suas instituições uma cidadania baseada numa sexualidade 

naturalizada, tal como umas intervenções e reações sociais frente ao pensamento delimitado 

pelo arcaico, inicialmente incompreendidas devido a sua novidade e transgressão do que é 

politicamente correto pelas normas conservadoras. Assim como Barbeiro (2005, p.16), em seu 

estudo sobre a Homossexualidade e Perversão na Psicanálise, transcreve um trecho de um 

artigo em uma revista argentina: “Desde a inserção na cultura, o combate pelo 

reconhecimento desloca-se ao terreno político e assiste-se a partir dos anos sessenta a um 

novo modo de afirmação do sintoma social homossexualidade: o gay
43

 

O contexto histórico da Revolução Sexual proporcionou, através dos discursos e 

dispositivos da homossexualidade, tornar visívil os mecanismos de poder que foi 

estrategicamete ocultados dentre as limitações dos espaços públicos e privados regidos pela 

heteronormatividade, viabilizando – inicialmente como pervenção ou algo sintomático no 

âmbito social – o emergir e a notoriedade dos múltiplos elementos identitários que, 

construídos e partilhados dentre as vivências individuais e coletivas, interpelou uma vida 

pública e privada às subcategorias homossexuais. Assim, as demandas da homossexualidade 

se inseriram na agenda política da sociedade contemporânea: através da problematização e 

construção de elementos identitários (realizados entre o individual e o coletivo); dadas pela 

exigencias de posicionamento dos sujeitos, nomeados e enunciados nos contextos específicos 

e gerais, segundo os dispositivos das sexualidades; e, percebidos pelas diferenças na qual faz 

aparecer secundariamente, a enunciação e nomeação das performances de identidade
44

. 

O discurso hegemônico responsável pela compreensão de que o espaço público é um 

domínio historicamente masculino e o doméstico, historicamente, é um domínio feminino – 

sendo tais domínios definidos pela subalternização do sexo da mulher e delimitação de seu 

                                                                   
43

 Laurent, Eric. “La eleccíon homossexual – Nuevas normas de la homosexualidad”. In: Dispa – Revista de 

Psicoanálisis. Buenos Aires, Editorial Tres Haches, 1999. p. 49. In: Barbero, 2005:16 
44

 Filio-me a concepção nietzscheniana de que o ser não é, mas torna-se; portanto não comungo com a idéia de 

que existe uma unidade essencial da identidade, pois percebo a unidade apartir do pensamento deleuziano, na 

qual deve ser entendida como uma operação secundária, sob a qual a diferença, mais fundamental, tomaria forma 

e da qual emergeria a unidade (Deleuze apud Lima, 2011p. 35), ponto onde se fundamenta a identidade; 

Também, sigo o viés dos conceitos de fragmentação da realidade, „morte do sujeito moderno‟ e „crise das 

identidades‟ (Hall, 2000), através da qual a identidade não possui uma centralidade e consistência de verdade 

universal; Nesse estudo busco problematizar a identidade como expressão das performances, tal como Butler 

(2003) problematiza as performances de Drags Queens. 
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espaço na terra
45

 como justificativa de constituição do direito sobre a propriedade privada 

atribuída ao homem – engendrou, também, sobre a homossexualidade, a exigência de 

nomeação das práticas e posicionamentos enquanto experiência identitária, sendo elas 

constituídas na tensão dos posicionamentos e mecanismos do prazer dados de forma sutis 

pelos dispositivos de sexualidade sobre o corpo-sexo. Nesse contexto, a visibilidade da 

homossexualidade e de suas subcategorias, feminina ou masculina,  

 

Envolve não somente as formas e práticas de exercer a sexualidade, mas suas 

performances públicas, a contrução de direitos e deveres conquistados, os espaços 

institucionais ofuscados, as formas específicas de opressão e muitas outras questões 

que sempre estão circunscritas pela moral e estética concorrente a determinada 

posição hegemônica de objetivações de indivíduos, grupos e sociedades (PRADO, 

2008 p. 17). 

 

Grosso modo, as performances públicas e práticas sócio-sexuais, constituídas e 

nomeadas individual e coletivamente, mostram-se fundamentais para enunciar as identidades 

que por sua vez, é a exigência mínima para o reconhecimento da existência das subcategorias 

da homossexualidade e articulações dos discursos postos pelos dispositivos da sexualidade. A 

partir da identidade homossexual se constitui a contrução dos novos direitos e deveres frente 

ao Estado e sociedade contemporânea. As identidades também vão funcionar como forma de 

resistência coletiva aos enunciados de cunho patológicos como descreve Barbeiro (2005 p. 

19): 

 

Poderíamos afirmar, com certo grau de certeza, que os grupos militantes de 

homossexuais, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, etc., aderiram à idéia 

de uma identidade, entre outros motivos, para combater o qualificativo de perverso e 

doentio assossiado a eles por tanto tempo. 

 

Por outro lado, a visibilidade das identidades homossexuais parece reafirmar a 

intolerância do pensamento conservador que, procurando desenvolver argumentos de cunho 

científicos, morais e religiosos, e reproduz mecenismos sutis de preconceito, esteriótipos e 

marginalização. Acredito que o próprio contexto histórico das crises das identidades 

impossibilita e incentiva a busca de um consenso acerca da nomeação das subcategorias da 

homossexualidade, de forma inversa, não se vê nenhuma tentativa de se buscar criar e nomear 

subcategorias da heterossexualidade. Portanto, a inconsistência dos conceitos que tentam 

                                                                   
45

 Giddens (1993 p. 136-137) descreve que o “direito de proprieda” sobre as mulheres, nas culturas pré-

modernas, se deu na separação das arenas públicas, do ambiente doméstico onde elas seriam „protegidas‟ dos 

estupros dos homens que não fossesm seus senhores. A arena pública seria o lugar onde eles iriam se gladiar 

para garantir suas propriedades.  
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enunciar a identidade gay exista, talvez, porque algumas das subcategorias da 

homossexualidade ainda estejam numa tensão tão sutil entre os gêneros e sexualidades, entre 

aquilo que é privado e público, entre a materialidade do que é externado e imaterialidade 

daquilo que se encerra na esfera psicológica e, entre o que é individual e coletivo e se segrega 

na dimensão do corpo sócio-sexual. 

Segundo a literatura pesquisada o termo gay aparece como uma palavra que dá um 

novo sentido a palavra homossexual, expressão que tem conotações desvencilhadas a 

auteridade do cunho patológico, podendo aparecer como um „estilo de vida‟, uma „identidade‟ 

homossexual que por sempre aparecer nos discursos ao lado da palavra lésbica, trás a 

conotação da homossexualidade masculina entre homens, já que aquela tem a conotação de 

homossexualidade feminina entre mulheres. Segundo Sousa Filho (2007 p. 20-21), baseando-

se nos estudos de John Boswell em Criatianismo, tolerancia y homossexualidad, a palavra 

gay antecede a palavra “homossexual” e, estando livre da conotação de sexualidade, refere-se 

a pessoas concientes de sua preferência erótica por pessoas do seu próprio sexo. 

 

A palavra provençal gai se usava nos séculos XIII e XIV em referência ao amor 

cortês e à sua literatura, e persiste no catalão – o parente vivo mais próximo do 

provençal – para designar a “arte da poesia” (gai saber), um “amante” (gaiol) e uma 

pessoa abertamente homossexual. Não é claro que, nesse último sentido, o termo 

não tenha sentido tomado do inglês, mas semelhante contaminação não constitui 

prova alguma de que, em um momento anterior, gai não significasse “homossexual”. 

Onde o culto do amor cortês alcançou mais popularidade foi no sul da França, zona 

conhecida pela sexualidade gay, e certa poesia trovadoresca era explicitamente 

homossexual. (...) É possível que fora das áreas familiares, gai também adquira 

conotações homossexuais como todo o alcance do erotismo trovadoresco. (...) No 

início do século XX, o termo “gay” era comum na subcultura homossexual inglesa, 

como contra-senha ou como código (SOUSA FILHO, 2007 p. 20-21). 

 

 

Numa entrevista a James O‟Higgins em 1982, Michel Foucault, em Um diálogo sobre 

os prazeres do sexo. Nietzsche, Freud e Marx: Theatrum Philosoficum, afirmou que a palavra 

gay em lugar de homossexual contribui para uma avaliação positiva, apontando para um „tipo 

de consciência‟ em que a afetividade, o amor, o desejo e a relação sexual interpessuais 

assumem uma importância decisiva (...) do ponto de vista das definições, inclusive, a palavra 

„homossexualidade‟ não tem muito sentido. Vê-se que a nomeação gay assume um sentido 

além do sexual, apontando pra um mode de ser, de fazer e se relacionar característico de uma 

cultura e entendimento da realidade social (cf. SOUSA FILHO, 2007). Guiddens (1993) 

parece se filiar a este princípio ao descrever o emergir de „subculturas gays‟ 
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As mulheres e homens gays precederam a maioria de heterossexuais no 

estabelecimento de relacionamentos no sentido que veio assumir hoje, quando 

aplicados à vida pessoal. Assim tiveram de „seguir‟ sem estruturas de casamento 

tradicionalmente adotadas, em condições de relativa igualdade entre parceiros. Hoje 

em dia a sexualidade tem sido descoberta, revelada e propricia ao desenvolvimento 

de estilos de vida bastante variados. É algo que cada um de nos „tem‟, ou cultiva, 

não mais uma condição natural de um indivíduo aceita como um estado de coisas 

preestabelecido. De algum modo, que tem de ser investigado, a sexualidade funciona 

como um aspecto maleável do eu, um ponto de conexão primário entre o corpo, a 

auto-identidade e ás normas sociais (GUIDDENS, 1993, p.25). 

 

Costa (1992, p. 47-50), segundo observações de Foucault
46

, aponta que a identidade 

gay aparecerá em múltiplos sentidos, de acordo com a circunscrição dada em cada contexto 

histórico-cultural, sendo definida de acordo com o modelo de organização política fundada na 

consciência de interesse de classe, cabendo a cada comunidade interessada a primeira e última 

palavra sobre o assunto. Na contemporaneidade apresenta-se enraizada na tradição norte-

americana do associativismo comunitário e da luta pelos direitos civis, de indivíduos ou 

mininorias. Ele descreve que a identidade gay vista em Balzac, por exemplo, salienta uma 

figura taticamente importante na luta contra a discriminação dos sujeitos homoerotimente 

inclinado, e, nesse sentido, os ecos de sua aura libertária encontram-se em boa parte da 

literatura militante, dos movimentos gay. Citando MacRae
47

, Costa (1992) traz à tona a 

tendência da identidade gay mostrar-se ora como importante no combate ao preconceito, ora 

como afirmativa única de identidade possível ou desejável a todos homoeroticamente 

inclinados. Ele indica, ainda, que o modelo interpretativo da identidade gay mostra variações 

promissoras ao futuro, haja vista sua utilização nas décadas de 60 e 70, que foi incorporado 

pela literatura gay como a busca de sua história perdida: 

Os militantes e estudiosos, na tentativa de retomar a trajetória dos movimentos de 

liberação homossexual, encontraram, no passado a grandeza e a nobreza que 

necessitavam e esperavam encontrar. A alegria de heróis, mártires, inimigos, pais 

fundadores e mesmo santuários, como Áquila, cidade onde Ulrichs viveu seus 

últimos dias, em exílio auto-imposto, virá enobrecer e justificar a causa dos 

movimentos gay
48

. No entanto, o preço da estratégia de glorificação do passado será 

o reforço da idéia de que o „homossexual‟ representa uma espécie de povo, etnia, 

agrupamento político ou seita religiosa, com seus momentos apogeu, declíneo, 

opressão e liberação. Como conseqüência, pode-se implicitamente, a todos os 

indivíduos com inclinações homoeróticas que aceitem pertencer a essa comunidade 

                                                                   
46

 Observações baseadas em “Sexual choice, sexual act: An interview with Michel Foucault”, in Salmagundi; nº 

58-59, outono 1982, inverno 1983, PP. 15-16.  
47

 Visto por Costa (1992) em MACRAE, Edward. A construção da Igualdade. Campinas, Editora da Unicamp, 

1990. 
48

 Costa (1992) faz referência ao estudo de LAURITSEN, John e THORSTAD, David. Los primeiros 

movimentos en favor de los direchos homossexuales – 1864-1935. Barcelona, Tuspuets, 1974; PP.138-139  
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de tradição, aceitando um só passado, uma só herança cultural e, por fim, uma só 

identidade de desejos e aspirações (COSTA, 1992, p.50). 

 

 

É válido ressaltar que os dispositivos das sexualidades estimulam e favorece o 

aparecimento das categorias identitárias, da miliância e movimentos sociais, o que também 

incentivaram o aparecimento da criação e reinvenções da compreensão da homossexualidade 

e visibilidade da identidade gay como desvios patológicos, perversão, anomalia e atrofia do 

desenvolvimento sexual. O surgimento das práticas e teorias de tratamento e cura da 

dimensão psicológica dos não heterossexuais, como proposta de viabilização do corpo sócio-

sexual nas relações normativas e compatíveis ao sistema da economia moral e conservadora 

daquela época, fomentou a agenciamento dos poderes vitais do corpo social, garantindo-lhe a 

possibilidade de uma felicidade plena. 

A partir deste contexto, podemos refletir que os dispositivos que fomentam a 

multiplicidade de discursos contraditórios nos manipulam nossas escolhas e limitam a 

liberdade individual, nos estimulando a romper com o silêncio que nos direciona ao que 

devemos calar e o que falar. Acerca desses dispositivos que manipulam nossas escolhas, 

Sousa Junior (2007, p.13) transcreve as observações e posicionamento de Foucault frente à 

liberdade: 

 

Refiro-me à liberdade de escolha sexual, e não à liberdade dos atos sexuais, porque 

há atos sexuais, como o estupro, que não devem ser permitidos, independentemente 

de seus sujeitos serem um homem e uma mulher ou dois homens. Não acho que se 

deva perseguir a consecução de nenhum tipo de liberdade absoluta ou de liberdade 

total dos atos sexuais. No que diz respeito à liberdade de escolha sexual, contudo, 

precisamos ser absolutamente intransigentes. Essa liberdade inclui a liberdade de 

expressão dessa escolha, quer dizer, a de torná-la pública e a de não torná-la pública 

(SOUSA JUNIOR, 2007, p.13). 

 

A emergência da liberdade individual possui estreita relação à identidade gay, pois 

esta se apresenta como referência ao movimento e militância dos homossexuais, a partir da 

qual a diferença das liberdades individuais faz aparecer outras identidades aparentimente mais 

consistentes ou menos contraditórias, talvez porque as variações das nomeações e enunciação 

das demais subcategorias tornem-se menos visíveis frente à visibilidade histórica da 

identidade gay ou a invisibilidade desta possibilite a visibilidade das demais nomeações. Por 
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exemplo, no manual de comunicação da ABGLT
49

, não aparece o conceito de identidade gay, 

no entanto, o conceito de lésbica, travesti, transsexual, trangênero e outros estão presentes. 

Em toda a literatura, estudos pesquisados e discursos dos falantes acerca da 

homossexualidade, homossexual, homoerotismo, homoerótico, homocultura, homoafetividade 

ou homoparentalidade, entre outras palavras que recebem o prefixo „homo‟, o enunciado gay 

aparece, comumente, à frente, tal como um „carro-abre-alas‟ associado a um grupo de 

„minorias‟, de um movimento, de uma militância e, seguido por outras expressões tais como: 

ser assumido, um estilo de vida, uma performance, colorido, extrovertido, esquisito, 

engraçado, alegria, amizade, amor, excentricidade, exótico, estranho, resistência, força, luta e, 

sobretudo, denúncia de um sistema opressor e decadente.  

Portanto, sobretudo pelo caráter desse estudo, o gay aparece como uma posição-

identitária
50

, estreitamente associado às denúncias da violência contra a diferença de escolha 

do indivíduo; às denuncias de limitação de um sistema social preservado por mecanismos de 

poder ultrapassados e instituições conservadoras de uma hierarquia social fundamentada 

numa economia de reprodução de riquezas para uma minoria; à denúncia da sutileza dos 

novos mecanismos de controle do corpo social, de limitação dos prazeres, de gerenciamento 

dos saberes sobre os corpos, de estreitamento à ascese intelectual desde as primeiras séries da 

escola à cúpula acadêmica; e, finalmente, à denúncia dos dispositivos das sexualidades que 

impõe a lei e norma do silêncio frente aos assassinatos, aos suicídios, à morte da liberdade de 

expressão do corpo sócio-sexual, de escolha, dos direitos individuais e no entorno das 

situações de violência contra os gays. 

 Enfim, as posições identirárias dos gays aparecem como o ponto de partida para o 

desenvolvimento de estudos que justificavam tratamentos terapêuticos, especializações 

médicas e psiquiátricas, manuntenção de indústrias farmacêutica, reformulações dos direitos 

individuais que reetabelacessem a engrenagem econômica da expansão mercadológicas, assim 

como, também, aparece como ponto de partida para o desenvolvimento de estudos acerca dos 

mecanismos de poder e dispositivos de sexualidade, dos processos de reações sociais frente ao 

                                                                   

49
 Manual de comunicação LGBT. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

– ABGLT. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –UNAIDS. 2010. (p.9-20) 
50

 Termo híbrido proposto por Rios (2004:145), baseando-se em Hall (2003) e Woodward (2003), com fim de 

trabalhar a identidade sob rasura, dada pela insuficiência de dar conta do processo político e de agências envoltos 

nas estratégias que possibilitam cambiar posições. Aparece como um termo de posições estratégicas, ao invés da 

compreensão essencialista e totalizante determinda por uma identidade que, de acordo com o quadro 

contemporâneo das políticas culturais das identidades, seria uma questão de vida ou morte.  
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discurso hegemônico, dos sintomas homofóbicos de subalternização das cidadanias e das lutas 

e movimentos coletivos pelo reconhecimento social de novos corpos-sexualizados. 

 

3.2 O Tratamento e Aparecimento da Violência sobre corpos sexualizados: Dos estudos 

acerca das situações de Violência contra Gays às pesquisas sobre as denúncias e 

ativismos do Movimento LGBT 

 

Si la homossexualidad despierta todavia tantas reacciones de hostilidad es porque se 

percebe como una etapa complementaria del processo de decadencia psicológica y 

moral en el cual se estarían hundiendo las sociedades contemporâneas que, al 

confundir la liberdad com um narcisismo egoísta, se encontrarían intrumentalizadas 

por un individualismo desenfrenado (BORRILLO, 2001p. 99). 

 

 

Até 17 de maio de 1990, a Assembléia Geral da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) reproduzia, na Classificação Internacional de Doenças sob o código 302.0
51

, o 

discurso de que a homossexualidade enquanto um transtorno mental (homossexualismo) e 

como tal deveria ser tratada como doença, no sentido de ser curá-la. A sustentação desse 

discurso pela OMS, além de apontar para uma decadência moral das socedades 

contemporâneas, evidenciava a dinâmica política e econômica dos saberes especializados e a 

problemática da ética de intervenções experimentais médicas – através de uma suposta 

vocação da cura e nobre disposição de assistência – frente à possibilidade de ganho fácil das 

próprias instituições de tratamentos psicológicos e psiquiatricos da indústria farmacêutica.  

Esta é posição de Cunha (1995 p. 46), acerca do sistema de persuasão e violência 

posto pelas técnicas lucrativas e mecanismo de poder utilizado até fins do século XX, não que 

os objetivos e desígnos da psiquiatria e dos asilos defendessem a violência, mas, sim, sob o 

princípio de tratamento e cura das doeças mentais que as intervenções através de 

medicamentos e „internamento científico‟ possibilitaram o nascimento, ainda no século 

XVIII, de uma rede de instituiçãos asilar, especializações médicas e uma indústria 

farmacêutica que além de serem lucrativas para uma minoria da sociedade burgueasa, 

reforçavam no corpo social a reprodução de hostilidade frente aos indivíduos descritos como 

sujeitos anormais, além de instrumentalizar um sistema de autodisciplina e autocontrole dos 

                                                                   
51

 Manual de comunicação LGBT. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

– ABGLT. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –UNAIDS. 2010. (p.38) 
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indivíduos sobre seus próprios corpos e sexualidades, reproduzindo o narcismo desenfreado 

em todo corpo social. Nesta perspectiva, 

 

A noção de violência não faz qualquer sentido quando retirada de seus contextos 

históricos – a menos que queiramos fazer dela um simples instrumento de denúncia 

e propaganda, o que pode ser lícito do ponto de vista político, mas seguramente 

pouco recomendável como critério de análise (CUNHA, 1995p. 47).  

 

Frente a este pressuposto é possível descrever e caracterizar o fenômeno da violência 

dentro de cada contexto histórico, vistos nos textos acima, assim como apontar o processo de 

controle do corpo sócio-sexual e tratamento de cura da homossexualidade se tornou cada vez 

mais sutis, através das transformações das condições históricas, econômico-culturais e 

fundamentos político-ideológicos dadas em cada época. No entanto, é válido salientar que a 

análise da violência contra gays como um fenômeno único seria pouco criterioso, haja vista 

que os gays na contemporaneidade apareceram sob condições singulares na história do mundo 

ocidental. Evidentimente, o aparacimento das várias tendências da violência nos dias de hoje 

faz transparecer as demandas dos mecanismos políticos de poder, tal como denúncia e 

propaganda dos dispositivos das sexualidades que controlam a liberdade individual de 

expressar uma escolha e constituem nossos direitos individuais. 

De modo geral, a violência contra gays se expressa a partir da problemática negativa 

dos direitos individuais de expressão da liberdade de escolha em tornar pública ou não pública 

os posicionamentos identitários, orientações sexuais
52

 ou cidadanias relativos/as à 

homosexualidade, ao homoerotismo
53

, à homocultura
54

 ou à homoafetividade
55

. Podendo se 

expressar através de várias tendências
56

: 

                                                                   
52

 Cunhadas como tais para escapar dos termos como opção sexual, uma vez que orientação não se trata de uma 

escolha racional do sujeito. Orientação indica direcionamento da atração/desejo. (Prado. 2008:142).Referente à 

capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual. IN. Manual de 

comunicação LGBT. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT. 

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –UNAIDS. 2010. (p.10) 
53

 Expressão dado ao processo imaginário ou concreto de investimento erótico e pulsional dos seres humanos em 

direção à uma pessoa do mesmo sexo. Utilizado como o objeto de negar a existência de uma essência 

homossexual, refere-se apenas à qualidade de relação e não denota identidade. IN. Costa (1992); Prado (2008) 
54

 Modo de ser e pertencer, fazer, representar, reproduzir uma cultura “homo”  
55

 Adjetivo utilizado para descrever a complexidade e a multiplicidade de relações afetivas e/ou sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo/gênero. IN. Manual de comunicação LGBT. Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT. Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids –

UNAIDS. 2010. (p.13) 
56

 Com excessão da violência simbólica contra gays (Burrillo, 2001), a caracterização de tais tendências de 

violência contra gays se deu através da síntese das expressões da negação do direito individual do homossexual, 

vista na literatura consultada. Não é possível oferecer uma referência para cada tendência, pois elas foram 

pensadas nas entrelinhas dos textos lidos e segundo observação da realidade. 
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          a) Violência simbólica: Posta pelos discursos hegemônicos e ambientes 

heteronormativos, através dos quais o indivíduo se sente limitado em não expressar/exercer 

livrimente sua homossexualidade, homoafetividade, homoerotismo e/ou homocultura, sendo 

direcionado ao silêncio, e forçasamente levado à assumir ou representar uma sexualidade 

diferente daquela dada pelas suas escolhas sexuais, afetivas, emocionais ou culturais. Borrillo 

(2001 p.121) aponta como exemplo os casos nos quais um médico se direciona a um paciente 

masculino falando de sua companheira, como se um possível heterossexualidade fosse 

vidente; enfermeiras escolares que aconselham as meninas usarem preservativos, sem saber se 

elas são lésbicas; manuais de sexualidade masculina ou feminina onde só são utilizadas como 

exemplo as práticas heterossexuais; propagandas midiáticas, filmes, novelas, músicas que 

exaltam como modelo único de relacionamentos afetivos, sexuais e emocionais as práticas 

heterossexual; indivíduos que se submetem à prostituição para manter relações homossexuais 

e permanerem sob a imagem de heterossexuais. 

           b) Violência psicológica ou imaterial: Posta pela discriminação, preconceito, injúrias, 

ameaças e agressões gestuais e verbais na qual o indivíduo se sente inferiorizado ou coagido 

devido a sua escolha de expressar ou não a homossexualidade, homoafetividade, 

homoerotismo ou homocultura. Como exemplo: os casos em que os pais pedem ao filho uma 

nora ou netos dados segundo o modelo heterossexual, para que a satisfação deles com tal filho 

seja plena ou mínima; casos em que colegas de classe ou professores fazem piadas ou utilizam 

expressões pejorativas com meio de humilhar os homossexuais; situação em que um 

indivíduo sente ameaçado dentro de um gueto por não expressar um homocultura dominante.   

        c) Violência material: Posta pela coação implícita ou explícita sobre o indivíduo, 

impedindo-lhe de exercer seu direito ou domínio; usufruir de um bem ou espaço; acessar 

plenamente um serviço ou benefício público ou privado devido sua escolha de 

expressar/exercer ou não a sua homossexualidade, homoafetividade, homoerotismo ou 

homocultura. Como exemplo: os casos no qual o indivíduo perdeu o emprego por expressar 

sua homocultura; situação em que os filhos são expulsos de casa por expressarem/assumirem 

uma homossexualidade; situação no qual o indivíduo tem negado o direito de adotar uma 

criança devido sua homoafetividade; 

          d) Violência física: Posta pela imposição da força destrutiva, coercitiva, agressiva sobre 

o corpo do indivíduo devido sua escolha de expressar/exercer ou não a sua homossexualidade, 

homoafetividade, homoerotismo ou homocultura. Como exemplo: casos em que o indivíduo é 

assassinado por possuir um estilo de vida homoerótico; situação em que os filhos homens são 
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espancados dentro de casa por seus pais por apresentar gestos femininos; indivíduos que são 

coagidos a se desfazer de bens matérias para manter relações homoeróticas; casos em que o 

indivíduo destrói seu corpo ou entrega-se ao suicídio por não conseguir silenciar a sua 

homossexualidade ou negar seu homoerotismo. 

         e) Violência sexual: Posta pela imposição de forças sociais, culturais ou econômicas 

através das quais o indivíduo se sente obrigado e coagido a manter relações heterossexuais 

por não ter a liberdade de expressar/exercer ou não a sua homossexualidade, homoafetividade, 

homoerotismo ou homocultura. Como exemplo: indivíduos que são levados a efetivarem 

relações sexuais com prostitutas para não ser rejeitados pelos pais e colegas; indivíduos que 

são coagidos a manter relações sexuais com o sexo oposto para serem aceitos como normais e 

saírem da condição de subcidadania frente a sua comunidade; indivíduos que são abusados 

sexualmente por se apresentarem efeminados. 

 O ponto crucial para o aparecimento das situações de violência contra gays na 

contemporaneidade se apresenta através do não reconhecimento
57

 dos direitos individuais 

dado pela invisibilidade
58

 da diversidade das orientações sexuais não hegemônicas, podendo 

se manifestar de várias formas, como foi descrito acima, construindo o fenômeno comumente 

chamado de homofobia. Sobretudo, os processos que explicam as situações de violência 

contra gays convergem para as evidências de apropriação dos espaços públilcos e privados 

regimentados pela heteronormatividade das instiruição sociais (família, escola, comunidade, 

igrejas) e lógica polítca-cultural que, a partir do conservadorismo econômico, insiste dominar 

o Estado e as ciências modernas. Segundo Prado (2008, p. 24-25), baseando-se em Laclau 

(2005), as violências contra as identidades homossexuais possuem relações com a 

manifestação do preconceito social que é fundamentalmente necessário para tornar invisíveis 

as formas subalternas das existências individuais e coletivas, além de sustentarem e darem 

coerência a um consenso hegemônico sob uma posição-identitária hieraquicamente superior. 

Nesse sentido, 

 

                                                                   
57

 Sentimento e pensamento que exige a apreensão da realidade histórico do outro, entendido como sujeito de 

direitos. (Prado, 2008:142). O não reconhecimento do outro aponta pra o narcisismo desenfreado e perversão dos 

mecanismos de sexualidade que tomam o discurso hegemônico. 
58

 Processo por meio do qual se tornam implícitas as formas de opressão e de expansão dos códigos sociais e 

morais. Pessoas que constroem suas identidades assossiadas a tais códigos tendem a ter aspectos de suas 

identidades ocultados em determinados âmbitos sociais (principalmente em espaços de poder e visibilidade) e até 

mesmo não aparecem como sujeitos ou, aindam aparecem de forma parcial/inferiorizada (Prado, 2008:142) 
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As práticas homossexuais são inviabilizadas, mas as identidades sexuadas 

subalternas continuam existindo como possibilidades de enquadramento social 

simbólico, servindo como elementos produtores de coesão social, na medida em que, 

por oposição (ao que é diferente), equalizam um conjunto de valores equivalentes 

(PRADO, 2008 p. 25).  

 

 A lógica das situações de violências contra gays toma sentido no momento que 

engendra o mecanismo do preconceito e constirue visibilidade ao sistema hierárquico das 

identidades sexuais. Vejo que é nesse sentido que Prado (2008) apresenta o preconceito como 

um sentimento e um pensamento de simplificação da complexidade que se manifesta no 

outro, sendo sistematizado pelos mecanismos de poder para fazer aparecer as diferenciações 

grupais tal como fenômeno histórico, tornando-se como início da significação polítca do 

distanciamento e da redução simplista que o discurso hegemônico promove, fazendo que 

algumas diferenciações assumam caráter de desigualdades e algumas desigualdades, o lugar 

de diferenciação. Nesse sentido, o preconceito social serve para nomear o sistema de 

pensamento e ação que torna esta passagem da diferenciação para desigualdade 

incomunicável, invisível e não nomeável. No entanto, é a apartir do conjunto de reação 

individual e coletiva, através de ações, posicionamentos, práticas e discursos não 

hegemônicos que essa passagem, de diferença para desiguadade e da desigualdade para a 

diferença, se torna visível os mecanismos do preconceito social e a ordem histórica e social 

constituída pelos dispositivos da sexualidade. Assim, 

 

A luta de homossexuais tornou-se uma luta pela visibilidade, pois é a resposta mais 

adequada a uma subalternização que se constrói ao se tornar invisível. Não falamos 

desta invisibilidade, pois ela está fora do âmbito da objetivação social hegemônica 

ao mesmo tempo em que mantém como superior. Ou seja, um elemento intrínseco 

ao preconceito sexual é a prática do silêncio e da dissimulação (PRADO, 2008 p. 

25). 

  

 Borrillo (2001, p.13-19) salienta que o silêncio acerca das situações de violência 

contra gays está calcado sobre o fenômeno da homofobia – vista, grosso modo, como uma 

manifestação arbitrária frente ao outro, compreendido como contrário, inferior e anormal, 

sendo apresentada como uma atitude hostil, de repulsa irracional (homofobia afetiva) em 

respeito à homossexualidade (apreendida como algo fora do universo comum dos seres 

humanos), pode ser comparada como à xenofobia, ao racismo e ao antisemitismo – que deve 

ser tratada como crime contra à humanidade, produto da alienação da heterosexismo e 

construção ideológica (homofobia cognitiva), emergindo como um objeto de estudo da 

psicologia social, sociologia e ciências jurídicas. Nesse sentido a homofobia é um fenômeno 
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bem mais amplo que a violência contra gays, pois enquanto esta é constituída no contexto 

histórico e econômico-cultural dado na contemporaneidade, aquela pode ser observada desde 

a formação social, psicológica e jurídica do mundo ocidental.  

 No entanto, é importante destacar que a homofobia surge como uma categoria que 

fundamenta e atravessa as situações de violência contra gays, o seu uso aparece pela primeira 

vez através da publicação do artigo acerca da personalidade homofóbica, inventada por K. T. 

Smith
59

, em 1979, e um ano depois, G. Weinberg
60

, definiu a homofobia como um temor de 

estar com um homossexual em um espaço fechado e, ao que diz respeito aos homossexuais, o 

ódio contra si mesmo. Vê-se que os estudos acerca dos sintomas da heteronormatividade 

doentia estavam apenas começando a desinstabilizar a invisibilidade acerca da violência 

contra homossexuais. Tais pesquisas se expandiram em múltiplas direções, demarcando a 

urgência da compreensão da homofobia e tratamento da violência contra gays e lésbicas 

através de políticas públicas que: incentivasse a revisão das normas pedagógicas desde o 

âmbito familiar; incluíssem personagens homossexuais nos livros de história, literatura 

homoculturais e homoerótica, além dos estudos acerca das sexualidades não heterossexuais 

nos livros ciências sociais desde as primeiras séries do colégio; aplicassem penalidades nas 

instituições sociais e religiosas em que o ódio, intolerância e a violência homofóbica fosse 

incentivada; financiasse no âmbito da academia as pesquisas científicas para o planejamento e 

avaliação das ações desenvolvidas pelo Estado no âmbito da violência contra gays no espaço 

urbano e doméstico; e, reformulasse as grades curriculares dos cursos de formação de 

profissionais na área da médicina, psiquiatria, das ciências jurídicas e da polícia
61

 e forças 

militares, incluindo o ideal da diversidade sexual, igualdade e não-discriminação aos 

homossexuais. 

 Borrillo (2001, p. 119-121) aponta que o tratamento da homofobia e violência contra 

gays e lésbicas tem sido desenvolvidas desde os finais dos anos 70, destacando, entre outras 

iniciativas: o Concelho da Europa desenvolve recomendações à proteção dos homossexuais, 

                                                                   
59

 “Homophobia: A Tentative Personality Profile”, Psycological Reports, 29, PP. 1.091-1.094. IN. Burrillo, 

2001p.21. 
60

 Society and the Healthy Homossexual, Saint Martin´s Press, Nueva York. Para Weiberg la homofobia es: “The 

dread of being in close quarters with homosexuals and in the case of homosexuals themselves self loathing. IN. 

Burrillo, 2001p.21 
61

 Burrillo (2001) salienta que a A. Bruner, “Study of Relations between the homosexual Community and the 

Police”, Report to Mayor Arthur Eggleton na the Council of Toronto, 1981, através de informes propôs 

medidadas que efetivassem o relacionamento entre a polícia e os cidadãos gays e lésbicas canadenses. 
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apresentadas por M. Vogod em 1979
62

; a Comissão dos Direitos das pessoas do Quebec 

elaborou propostas de lutar contra a violência e a discriminação dos homossexuais
63

, em 

1994; Propostas de diretivas dos Conselhos relativas ao artigo 13 do Tratado de 

Amisterdam
64

, em 1999, para ações em conjunto com os países membro da União Européia, 

através da responsabilização de políticos e administradores nacionais, regionais e locais, das 

organizações governamentais, dos agentes sociais, dos institutos de investigações, dos meios 

de comunicação, dos formadores de opnião, dos assistentes sociais, do sistema judicial e dos 

serviços encarregados da aplicação da lei; Documentos Informativos da Associação Stonewall 

de Londres
65

, em 1996, acerca dos planos de ação especial no âmbito da polícia, na educação, 

no direito e na justiça penal, em busca de favorecer os vínculos entre homossexuais e as 

intituições, favorecendo a compreensão das dificuldades e da violência postas aos gays e 

lésbicas – além de guia sobre a violência homofóbica com fim de sensibilização dos institutos, 

das universidades e da opinão pública – e solicitação de propostas de financiamento de 

estudos científicos sobre a homofobia e suas conseqüências psicológicas e sociais. 

 O final do século XX, a violência contra gays na União Européia teve progressiva 

visibilidade a partir da articulação do conjunto de documentos produzidos no campo da 

justiça, constituindo sanções contra qualquer discriminação injustificada contra constumes 

sexuais – forma pudica de referir-se a orientações homossexuais e não heterossexuais – e 

dispositivos jurídico que proibe a exposição de indivíduos em razão de suas orientações 

sexuais. 

                                                                   
62

 Assemblea parlamentaria del Consejos de Europa, doc. 4436,9 de octubre de 1979. Recomendación 924 

(1981) relativa a la discriminación respecto de los homosexuales, 33ª sesión ordinaria de la Asamblea 

parlamentaria del Consejo de Europa. Resolución 756 (1981) relativa a la discriminación respecto de los 

homosexualies, 33ª sesión ordinaria de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. En lo que concierne al 

Parlamento europeu: Informe de la comissón de libertades públicas y de asuntos internos sobre en la 

Comunidade Europea, informe Mme, Roth, Documentos de la sésion del Parlamento europeu del 26 de enero de 

1994. Resolución sobre la igualdad de derechos de las personas homosexuales en la Comunidad Europea de 12 

de octubre de 1998. IN. Burrillo, 2001p.119-120. 
63

 Além de propror medidas para apoiar as vítimas da violência homofóbica, para garantir sensibilização 

adequada e profunda às partes interessadas envolvidadas nos prejuízos provocados por situações de homofobia; 

para desenvolvimentos de programas de informação e formação de profissionais garantisse o tratamento 

adequado acerca da realidade de gays e lésbicas, desde orientações acerca da complexidade da sexualidade no 

ambiente de trabalho, nos serviços sociais, no mundo acadêmico e autoridades judiciais; para preservar a 

imagem positiva dos homossexuais na imprensa, rádio e televisão. IN. Burrillo, 2001p.119.  
64

 Propuetas de: 1) sobre la creación de un marco general en favor de la igualdad de trato en matérias de empleo 

y trabajo; 2)relativa a la puesta en acción del principio de igualdad de trato entre las personas sin distincíon de 

raza o de orgen étnico; 3)decisión del Consejo estabeleciendo um programa de acción comunitária de lucha 

contra la discriminación (2001-2006), Bruselas, noviembro de 1999. IN. Burrillo, 2001p.120. 
65

 “Queer Bashing. A national survey of hate crimes against lesbian and gay men”, Londres, 1996. IN. Burrillo, 

2001p.120. 
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 Borrillo (2001, p.123-129) destaca – através do artigo 225-1 do Código Penal francês 

no qual contempla sanções às discriminações operadas fundada no sexo e contra os costumes 

sexuais; a lei nº 85-772 de 25 de julho de 1985, o artigo 8 da Convenção Européia dos 

Direitos Humanos e o artigo 2 da Constituição de 4 de outubro de 1985 - que além de 

salvaguardar gays e lésbicas dentro das proteçõpes de minorias discriminatórias, tais 

mecanismo contituem dispositivos contra exposição dos indivíduos. Forma da realidade que 

também parece ser visto no artigo 122-35 do Código de Trabalho que estabele que nenhuma 

pessoa pode ser afastada do processo de contratação, nenhum assalariado pode ser sancionado 

ou despedido e nenhuma empresa pode incluir regulamentos internos prejudiciais aos 

assalariados por causa de seu sexo ou seus costumes.  O Pacto Civil de Solidariedade ortoga 

direitos matrimoniais adaptados aos casais de gays e lésbicas, tais como direito de sucessão de 

paternidade/matenidade ab intestato en caso de morte, a autoridade paterna compartida, a 

proteção contra alijamento do território para o membro estrangeiro do casal, a possibilidade 

de doações de órgãos entre membros do casal sem demora de resolução. Proposta de lei 

relativa à luta contra a provocação e a discriminação, ao ódio e à violência contra pessoas em 

razão de suas práticas sexuais apresentada pelo deputado liberal F. Léotard, estimulando 

projetos políticos e associação frente aos direitos dos homens
66

; aprovação da resolução do 

Conselho da Europa que propunha proteção frente a discriminação baseadas na orientação 

sexual e frente o discurso de ódio contra gays e lésbicas, em janeiro de 2000. 

 A luta e ações político-culturais dos homossexuais frente às demandas da sua vida 

privada parecem ter contribuído notoriamente para a visibilidade das posições-identitária dos 

gays através dos movimentos sociais que articularam exigências de transformações na 

lesgisação, na elaboração e efetivação de políticas públicas, de contribuições objetivas nas 

pesquisas na área da saúde e cultura, assim como nos estudos acerca da compreensão e 

tratamento das situações de violêcia contra homossexuais na contemporaneidade. A atuação 
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 Las asociaciones de lucha contra el sida y de defesa de los direchos de los gays y las lesbianas (Aides, Act-Up, 

Sida Info Service, el Centre Gay et Lesbien de Paris, ProChoix, Fond de lutte contre l‟homophobie y SOS 

Homophobie) se asociaron en 1999 com la Liga de los Direchos Humanos para apoyar um proyeto d ley contra 

el sexismo y la homofobia; desde entonces, los principales partidos de izquieda emapazaron a trabajar sobre la 

cuestión. El partido comunista fue el primeiro en presentar oficialmente um proposta de ley el 1 de febrero de 

2000. 
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dos homossexuais nos movimentos sociais do mundo ocidental é apresentada por Prado 

(2008, p. 88-93) em três momentos
67

: 

       1) Surgimento de diversas organizações e personalidades, em países europeus, e que vai 

de meados do século XVIII, tornando-se nítido em meados do século XIX e se encerra no 

início do século XX; 

       2) Desenvolvimento e expansão de um movimento de liberação lesbigay melhor 

organizado e ideológicamente orientado ao assimilacionismo social. Momento que ficou 

conhecido como Movimento Homófilo
68

 que se inicia após a Segunda Guerra Mundial e 

termina nas Stonewall Riots. 

       3) Integração dos movimentos que surgem após 1969, chamada por muitos por „Gay 

Liberation‟, ou „Liberação Gay‟. Expressa pela segmentação das identidades sociais, 

substituindo o termo de representação „homófilo‟ pela sigla GLBT, através da qual são 

abertas várias portas para acessar e compreender movimento de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais. 

 Prado (2008, p. 89) afirma que a história da cultura e posicionamento políticos dos 

homossexuais pode ser na literatura contemporânea com datações de seu surgimento de forma 

bastante imprecisas, devido sua aparição ocorrer inúmeras configurações sociais em diversos 

contextos histórico-culturais – estando em todas as sociedades, assumindo posições sociais de 

formas distintas, estando em todas hieraquias econômica-sociais, em várias ocupações 

políticas, religiosas, profissionais, envolvido em distintas tramas da história social – sendo, 

portanto, muito difícil de traçar uma história de resistência dos homossexuais frente às 

situações de violência. Porque, 

O lugar de subalternidade dos homossexuais foi construído a partir de um 

silenciamento, muitas vezes violento, das vozes contrárias [...] o que em muito 

contribuiu para a invisibilidade dos padrões de comportamento não heterosexuais 

(PRADO 2008, p.89). 

 

 Levando em consideração os sodomitas que foram queimados nas fogueiras da Santa 

Inquisição, dos milhares de homossexuais que foram levados ao holocausto gay, da destruição 

e incêndios das bibliotecas e acervo iconográfico produzido pela homocultura, dos 
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 Prado (2008) utiliza como referência para os estudos de Silva, A. „A parada do orgulho gay como expressão 

da luta política dos movimentos GLBT‟. Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais. Coimbra: CES, 

2004.   
68

 Prado (2008) destaca que a utilização desse termo se deu no sentido de desvincular a imagem de pessoas 

constituídas apenas por desejo sexuais, sugerindo que ser gay ou lésbica signifca amor ao igual, ao mesmo sexo 

(93) 
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tratamentos experimentais de esterelização, cura e dissecação dos corpos dos homossexuais, 

parece que as fontes, documentos e materias acerca da história do movimento de 

homossexuais frente às situações de violência devem, inicialmente, ser revistas durante e após 

o período do entre guerras. O primeiro momento, demarcado por Prado (2008) como a fase 

dos „embriões do movimento GLBT‟, na qual se destacam militâncias isoladas na literatura de 

Karl Heirich Ulrichs, Oscar Wide e a atuação no Comitê Científico Humanitátio de Magnus 

Hirschfeld, e, segundo Costa (1992), podemos destacar ainda Prost, Balzac e Adolfo 

Caminha, vistos no capítulo anterior. O segundo momento, pós segunda guerra, é sintetizada 

por Prado (2008, p. 94-97) através de algumas Publicações e Organização do Movimento 

Homófilo
69

: 

 Holanda (1946) – COC – Sigla que em alemão Significa: Centro de Cultura e 

Recreação. Primeira organização GLBT que se tem registro, e permanece em atividade 

até hoje (PRADO, 2008). Entre muitas outras publicações editaram a revista 

Vriendschap, entre 1949 e 1964; 

 Dinamarca (1948-?) – Forbundet af 1948 (Liga de 1948‟), fundada por Axel Axgil. 

Publica uma revista em associação com Helmer Fogergaard, chamada Vennen (o 

amigo) Entre janeiro de 1949-1953. Fogergaard usou o pseudônimo “Homphilos”, 

introduzindo o conceito de „homófilo‟, palavra que tinha cunhada previamente por um 

dos fundadores do COC holandês. Esse termo se tornou bastante popular no pós-

guerra, enfatizando o lado romântico das relações homossexuais. Foram formadas 

filiais na Suécia e na Noruega em 1950; 

 France (9154-82) – Arcadie – Mouvement homophilie de France. Foi o primeiro grupo 

formado na França. Publicou um jornal como mesmo nome; 

 Sweden (1950-?) – Riksförbundet för sexuaellt likaberättigande (RFSL) – 

Organização inicialmente formada com uma filial dinamarquesa Forbundent af 1948, 

foi liderada por Allan Hellman e ficou conhecida como Swedish Federation for 

Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights; 

                                                                   
69

 A lista elaborada por Prado (2008) fois construída a partir dos seguintes sites, onde se pode encontrar relatos 

mais detalhados e completos: http://en.allexperts.com/e/t/ti/timeline_of_lgbt_history.htm; 

http://www.lgbthistory.org/;http://www.fordham.edu/halsall/pwh/index.html;http://en.wikipedia.org/wiki/homop

hopile;http://en.wikipedia.org/wiki/gay_rights;http://www.ihlia.nl;   

http://www.glbtq.com;http://gaytotal.badpupyy.com/garchive/reviews/070201re.htm;http://members.aol.com/ma

trixwerk/glbthistory bilitis.htm; e http://www.aarongayinfo.com/timeline/Ftime.html.   

http://en.allexperts.com/e/t/ti/timeline_of_lgbt_history.htm
http://www.lgbthistory.org/
http://www.fordham.edu/halsall/pwh/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/homophopile
http://en.wikipedia.org/wiki/homophopile
http://en.wikipedia.org/wiki/gay_rights
http://gaytotal.badpupyy.com/garchive/reviews/070201re.htm
http://www.aarongayinfo.com/timeline/Ftime.html
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 United Kingdom (1958) – Homosexual Lae Reform Society. Em 1970 se transformou 

em Sexual Law Reform Society. Considerada por muitos uma organização 

conformista, chegou a organizar alguns debates públicos; 

 United Kingdom (1964) – Campaign for Homosexual Equality. A partir de 1969 se 

tornou o Comitê para a Igualdade Homossexual. Foi uma das poucas organizações que 

buscou contato com bares, rejeitando o elitismo vigente entre demais organizações da 

época; 

 United States (1924-25) – The Society for Human Rights. Inspirada em uma 

organização semelhante na Alemanha, publicou alguns números de um período 

chamado Friendship and Freedom. Seu idelealizador. Henry Gerber, e mais alguns 

membros foram presos. Não existe mais nenhuma cópia conhecida neste periódico; 

 United States (1947-48) – Vice Versa: America‟s Gayest Magazine (Vice Versa: A 

Revista mais Gay da América) – Foi a primeira publicação lésbica (ou gay) dos 

Estados Unidos. Lisa Bem (um anagrama de “a lésbica”), uma secretária de 25 anos, 

de Los Angeles, fundadora da revista, disse que escolheu o nome “porque nos dias de 

hoje, nosso estilo de vida dói considerado um vício”; 

 United States (1950-87) – The Mattachine Society – Uma das precursoras do “Gay 

Liberation”. Publicou o Mattachine Rewiew (1955-66) e Homossexual Citizen 

(publicado pelo Washington Chapter, 1966-??). 

 United States (1955) – The Daughters of Bilits. Publicaram os periódicos The Ladder 

(1956-72); Focus (publicado pelo Boston Chapter, 1971-83); Sisters (Nacional 

publicado em San Francisco, 1971-75); The Ladder foi uma das revistas mais 

importantes do movimento GLBT estatudinense, repensando a identidade lésbica por 

meio de notícias do movimento homófilo, poesias, histórias, biografias e narrativas 

pessoais; 

 United States (1952) – ONE, Inc. – Publicaram a revista One Magazine (1953-72) e a 

Homophile Studies (1958-64). A One Magazine foi concebida nas primeiras reuniões 

da Mattachine Society e obteve picos de circulação de 16 mil exemplares. Esta revista 

chegou a ser processada quatro vezes pela suprema corte estadunidense, sendo que ao 

final foi absolvida do processo, em uma vitória jurídica marcante para o Movimento 

Homófilo; 
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 United States (1962-69) – The Janus Society – publicaram o boletim informativo 

Drum – Sex in Perspective (1964-1969). Dirigida ao público masculino, alcançou a 

tiragem de 10 mil exemplares em 1966. Esta publicação foi muito importante, pois 

fois a fugir de uma postura assimiacionista, com provocação e humor. Devido ao 

sucesso deste periódico, seu editor, Clarck Polak, teve de cancelar sua circulação 

como forma de escapar de um processo por divulgação de material obsceno; 

 United States (1964-76) – Society for Individual Rights – Responsáveis por publicar a 

revista Vector (1965-77), este grupo foi muito atuante, chegando a ter mais de mil 

membros antes de 1968. Fundaram, em 1966, o primeiro centro nacional da 

comunidade gay e lésbica, e organizaram diversos eventos como jantares, eventos 

esportivos, viagens, aulas de arte, grupo de meditação; 

 United States (1965-69) – The Homosexual Law Reform Society; 

 United States (1967) – The Advocate – Revista que obteve grande sucesso comercial. 

Foi fundada com a intenção de ser o boletim informativo da organização Personal 

Rights in Defense and Education (Pride). Entretanto, adquiriu vida própria, propondo-

se a ser uma voz para toda a comunidade gay. Embora seja claramente direcionada 

para o público masculino, é tida por muitos como a voz mais consistente do 

movimento de liberação gay estadunidense; 

 United States (1966-69) – Phoenix: Midwest Homophilie Voice. – Revista publicada 

em Kansas City, Missouri; 

 United States (1966-70) – Homophile Action League. – Organização da Filadélfia que 

publicou o HAL Newslatter. 

 As informações disponíveis acerca dos movimentos sociais e as organizações coletivas 

deste período apontam para um maior espaço de problematização da visibilidade dos gays nos 

Estados Unidos, onde se observa temáticas mais voltadas para o sexo, direitos individuais, 

liberdade, estilo de vida e consumo, produções político-culturais que salientam atritos com os 

mescnismos político-econômicos do sistema jurídico e problematização dos dispositivos da 

sexualidade daquela época. Por outro lado, a homofilia, enquanto enunciado regido por 

mecanismos econômicos e ideologia política diversa do enunciado gay e homossexual, 

aparece problematizando as questões da amizade, da igualdade, de vida coletiva e até não 

elitista ou consumista. Prado (2008, p. 98) salienta que a maioria dos fundadores destes 

movimentos e organizações era comunista e radical de esquerda, e tinham proposta de 

propagar uma conscientização homossexual e compartilhamento de sentimentos e 
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experiências entorno da liberdade sexual e dos direitos, segundo ele a Mattachine Society, 

reproduziu a visibilidade gay, a partir do avanço nos debates entorno da liberdade sexual e 

aceitação do homossexual nos espaços públicos, e a The Doughters of Bilits, por ter 

organizado o primeiro grupo de lésbicas dos EUA, viabilizando que as mulheres ocupassem 

os espaços públicos, regimentando o movimento feminista e criando várias facções deste 

grupo na Austrália e em várias cidades dos Estados Unidos, como, Nova York, Los Angeles, 

Nova Jersey, Detroit, Chicago, entre outros centros urbanos. Apesar da perspecticva 

assimiliacionista destes grupos, foram eles que germinaram o terceiro momento do 

movimento social de homossexuais, engendrando a surgimento de comunidades gays, 

fomentando a participação de gays, lésbicas, travestis e trangêneros e demarcando o 

movimento LGBT do mundo contemporâneo, tal como uma nova fase de enfrentamento e 

tratamento das situações de violência contra gays, a Gay Libetation. 

 

De modo geral, militantes e pesquisadores consideram as Stonewall Riots como o 

nascimento do movimento gay contemporâneo. Elas foram decisivas na luta pela 

igualdade dos homossexuais, pois pela primeira vez, gays e lésbicas puderam 

manifestar publicamente antagonismos políticos sobre a opressão sexual (p.89). 

 

 O fenômeno das Stonewall Riots
70

 teve início no dia 28 de junho de 1969, no bairro 

Greenwich Village, em Nova York, marcado pelo momento em que a polícia local invadiu o 

bar Stonewall sob ameaça de prender gays e outros homossexuais presentes, negado o direito 

individual de tornar pública a liberdade de escolha de expressão sexual, tentando submeter os 

corpos e discursos gays ao silêncio posto pela heteronormatividade. Foi a partir deste 

momento que teve início um levante coletivo contra a opressão policial, esta reação durou 

várias semanas até que, trinta dias depois da data de início do conflito, gays, lésbicas e 

homossexuais se mobilizaram, distribuíram panfletos que anunciavam suas insatisfações e 

constituíram a formação de uma aliança que veio ser chamada de Gay Liberation Front – GLF 

– “importante entidade de militância homossexual que influenciou a prática de ativitsa nos 

Estados Unidos e no mundo [...] que em 1999 o governo dos EUA proclamou o Stonewall 

como um local histórico, e em 2000 como um marco histórico” (Prado, 2008 p.99). 

 A reação de gays e homossexuais frente a tais situações de violência tomou os espaços 

públicos através de marchas e manifestação coletivas realizadas anualmente, em memória ao 

                                                                   
70

 Nesse contexto, as Stonewall Riots, apresentam-se como as manifestações coletivas, tal como as marchas do 

movimento LGBT ou Paradas Gays, nas quais os indivíduos, juntamente com o coletivo, assumem posturas-

identitárias de liberdade sexual, militância e enfretamento das situações da violência. 
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Stonewall, incentivando o crescimento de comunidades gays e a construção de um 

posicionamento político-cultural frente às situações de opressão e violência, proporcionando o 

que virá a ser reconhecido como Orgulho Gay. É importante salientar que, deste então, o 

tratamento e a compreensão da violência contra gays passou a ter outra conotação, pois o 

posicionamento identitário dos gays salientou a potencialidade político-cultural dos corpos-

sexualizados e enunciados de espécie homossexual e subespécie gay. Nesse sentido, as 

situações de violência contra gays fomentaram a reação de luta pelos direitos individuais, pela 

busca da liberdade de escolha e manifestação das diversas formas de expressar as 

sexualidades, pelo reconhecimento dos direitos sociais e civis dos cidadãos e ampliação do 

debate acerca do Estado democrático. Entretanto, nos finais dos anos 70 e 80, a Gay 

Liberation, se insurgiu contra o assimilacionismo da Mattachine Front, aderindo à perspectiva 

da nova esquerda e gerando contramovimentos conservadores e rupturas internas entre gays e 

lésbicas, fomentada pela questão de gênero. O projeto político-cultural do movimento social 

dos homossexuais que de início associava a liberdade gay às demandas político-sociais contra 

a hegemonia masculina heterosexual branca, dominante na sociedade capitalista, deu lugar a 

um movimento amplamente institucionalisado e formalista, enfraquecendo o contato destes 

movimentos com as bases da população e diminuindo a capacidade de mobilização social dos 

mesmos (ENGEL, 2001; BERNSTEIN, 1997 APUD PRADO p. 102-103). 

 Cordeiro (1995, p. 45-46), descreve que nos finais da década de 70 e anos 80 as 

pesquisas e estudos visavam evidenciar os crimes de violência contra a mulher tal como um 

problema grave que exigia soluções urgentes, assim como buscaram realizar trabalhos de 

análise acerca das práticas de julgamento dos crimes contra as mulheres. Ela salienta que 

neste período a produção acadêmica operou com conceitos que tendenciavam para 

compreensão da violência contra gênero a partir da perspectiva de dois papéis (homem, 

agressor, algoz que age; mulher, vítima, passiva que sente) que, em última instância, 

reafirmava os papéis hierárquicos de gênero, além de não contemplar a reação das mulheres e 

a possibilidade de mudança nas relações entre os dois sexos. Assim, ela indica que os estudos 

e reflexões surgidos no início da década de 90 ofereceram pistas inovadoras no sentido de 

descristalizar à noção de vitimização ou complicidade das mulheres em relação à violência, 

proporcionando um debate fecundo a partir de propostas de análise das práticas feministas 

contra a violência de gênero, das políticas públicas voltadas para coibição da violência, bem 

como da produção acadêmica sobre este temática, através de pesquisas baseadas nos registros 

de ocorrência e denúncias de violência contra mulher em delegacias. 
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 Seguindo esta mesma tendência, a temática da violência contra homossexual aparece 

nos anos 80 no Brasil, por exemplo, como eixo central e progressivo para o ativismo, os 

governos e as mídias. Inicialmente o movimento social dos homossexuais desenvolverá 

técnicas de denúncia acerca das agressões e discriminação social dada pela orientação sexual 

(CARRARA & RAMOS 2006, p. 186). No entando é o surgimento da AIDS que 

proposcionará maior visibilidade para os homossexuais, sobretudo para os gays, parecendo até 

que a doença havia sido criada especificamente para eles, pois no surgimento da epidemia, ela 

foi popularmente chamada de “a peste gay”, realidade construída e explorada pelos 

contramovimentos conservadores para ampliar o preconceito social acerca da 

homossexualidade, a discriminação, a opressão e a violência contra os homossexuais.  

 Por outro lado, a Aids revelou um aspectos positivos para as comunidades gays e 

lésbicas que passaram a receber recursos estruturais para manuntenção dos movimentos 

sociais, realidade esta que se tornou ainda mais positiva quando a Aids deixou de ser nomeada 

equivocadamente como a peste gay, momento que ficou claro que qualquer indivíduo, 

independente de sua sexualidade, estava sucetível à contaminação do HIV/Aids. Sobretudo, 

no interior do movimento social, a pauta das discussões foi deslocada dos ideais da reação 

social voltada à luta pela liberação sexual para os ideais de não discriminação, separando de 

vez a já enfraquecida relação entre a liberação gay e homossexual e a liberação sexual de um 

modo geral. É nesse contexto que o movimento social americano LGBT vai influenciar muito 

militantes ao longo do globo, em vários paízes e, através da tendência do estabelecimento de 

intercâmbio, influenciar iniciativas locais, estrategicamente colocadas na arena política sob o 

formato de ONGs
71

, como exemplo a ILGA (International Lesbian and Gay Association) e 

IGLHRC (Internacional Gay and Lesbian Rights Commission), que ligadas diretamente a 

instituições como a ONU, OMS e APA, desenvolvem troca de experiências, incentivam e 

apóiam o protagonismo social LGBT e programam ações conjuntas com ativistas de diversas 

culturas, etnias e sociedades (ENGEL 2001 APUD PRADO 2008, p. 103-104). 

  É válido salientar que a visibilidade gay dada pelo movimento LGBT na América 

Latina, por exemplo, traz à tona a situação de violência fomentada pela hierarquia social – 

posta por uma economia conservadora do discurso hegemônico do homem heterosexual 

branco – imbricada por uma hierarquização de raças, culturas, gêneros e etnias, constituída 

pelo sistema capitalista que, em cada contexto histórico social, pode ser visto em várias fases 
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de reprodução de riquezas e expansão do mercado propagandístico e consumidor, provocando 

choques com o tradicionalismo e os interesses político-culturais locais e invisibilizando ou 

visibilizando a violência contra gays de forma bastante peculiar. Nesse mesmo sentido, a 

compreensão e tratamento da violência parecem tomar expressões diversas, assim como os 

mecanismos de poder e dispositivos de sexualidade que, talvez, apresentem articulações sobre 

os corpos-sexuais e posicionamentos identitários de formas singulares, em cada tempo e 

espaço. 

 

3.3 Os artifícios das denúncias da violência: As situações de violência contra gays e 

visibilidade dos Movimentos e Paradas LGBT no Brasil 

 

Para vários pesquisadores e ativistas o Brasil deve ser considerado “o campeão 

mundial de assassinatos de homossexuais” [...] e a violência homofóbica vem 

ocupando cada vez mais o centro das preocupações do movimento homossexual 

organizado. Lentamente e de modo descontínuo, os poderes públicos brasileiros têm 

se sensibilizado para a questão e, em alguns estados e cidades, aparecem 

experimentalmente políticas especiais de segurança pública voltadas para 

homossexuais. Porém, as pesquisas nessa área são ainda poucas e os dados sobre os 

quais se baseiam provêm quase exclusivamente de notícias coletadas junto à grande 

imprensa (Carrara & Viana, 2001) 
72

. 

 

 

 A temática da violência contra os homossexuais aparece no Brasil como campo 

irradiador de demandas para o movimento homossexual brasileiro, articulador da visibilidade 

da homossexualidade na comunicação e divulgação mindiática, fomentador de criações e 

efetivações de políticas públicas voltadas para proteção e cidadania dos LGBT, direitos 

individuais, e timidamente, estimulador de pesquisas acerca da homossexualidade, 

homoerotismo e homafetividade no âmbito acadêmico, em especial dos estudos 

antropológicos. Sobretudo, as denúncias das agressões e das discriminações promovidas pelos 

discursos hegemônicos das sexualidades direcionaram a problematização da violência, 

caracterizada de homofóbica, determinantes para constituição de matrizes identitárias e 

coletivas, assim como da trajetória do movimento LGBT no Brasil (CARRARA & RAMOS, 

2006 p.186). 
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 No decorrer dos anos 80, os estudos brasileiros sobre os movimentos sociais demoram 

perceber na homossexualidade um espaço de antagonismo social, de produção de identidades 

coletivas e políticas e de luta político-cultural contra o sistema de hieraquização do poder. A 

questão homossexual no Brasil, no seu surgimento, foi delimitada ao âmbito cultural e esfera 

privada, sendo renegada do seu potencial político devido ao preconceito social produzido por 

um inimigo até então desconhecido, tendo que se associar às lutas frente à ditadura e 

desgualdade social. Encontrou no campo dos estudos antropológicos o apoio inicial para 

enfrentar a problemática da invisibilidade dada pela hierarquia das posições sexuais, 

fragmentação cultural do preconceito e discriminação dada pelos discursos acadêmicos no 

Brasil pós-ditadura militar, dificuldade também encontrada pelos estudos feministas e étnico-

raciais (MARSIAJ, 2003; FRY, 1982 E MACRAE, 1990 APUD PRADO, 2008). 

 Segundo Facchini (2005 p.87-184 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 p. 188) o 

movimento homossexual brasileiro pode ser compreendido em três períodos, considerando-se: 

1ª) uma „primeira onda‟ demarcada pelo surgimento do Grupo Somos e do jornal O Lampião 

da Esquina, (1978) em São Paulo; 2ª) uma „segunda onda‟ associada ao Surgimento dos 

grupos Triangulo Rosa (Rio de Janeiro), Grupo Gay da Bahia (Salvador) e também do Atobá 

(Rio de Janeiro), nos anos 80, fase que ele identifica uma „crise‟ no movimento devido aos 

anos da epidemia de Aids; e, 3ª) o „reflorescimento‟ do ativismo nos 90, dado pelas 

diversificação e especificação das categorias identitárias apreendidas pelo movimento, 

demandadas pela experiência norte-americana, defenidas por Facchini como 

„segragacionistas‟ mais com o intuito de acomodar uma diversidade de identidades sexuais.  

 Green (2000), destaca que a sobrevivência da primeira geração do movimento se deve 

ao fato dos ativistas começarem a trabalhar em organizações voltadas a Aids, a segunda 

geração que continuou o trabalho da primeira, em destaque o Grupo Gay da Bahia, que 

sobreviveu ao marasmo dos anos 80 por ter inserido na agenda política do grupo a luta contra 

a Aids. Devo salientar que o Grupo Gay da Bahia adiquiriu visibilidade até aos dias atuais 

devido ao seu fundador, antropólogo e professor Luiz Mott
73

, ter desenvolvido, pela própria 

abertura dada pela antropologia, estudos científicos no campo temático da violência contra 

homossexuais e, assim, desde o início do grupo ter articulado movimento social, academia, 

mídia e Estado através de um único campo. 
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Os meados dos anos 80 também presenciaram um aumento marcante na violência 

contra gays, travestis e lésbicas. Luiz Mott documentou o assassinato de mais de 

1.200 homossexuais masculinos e femininos e de travestis no Brasil entre meados 

dos anos 80 e meados dos anos 90
74

. Alguns casos envolveram mulheres 

assassinadas por parentes que descobriram que elas estavam tendo casos com outras 

mulheres. Outros assassinos eram jovens prostitutos (michês) que saíram com gays, 

os roubaram e mataram. Em 1987, por exemplo, um jovem matou mais de uma 

dúzia de homens no Parque Trianon em São Paulo
75

 (GREEN 2000, p287). 

 

  

 Os estudos de cunho antropológico do professor Mott apareceram como a ponta do 

iceberg de problemas que deveriam ser enfrentadas pelos homossexuais, movimento gay, 

pesquisadores e sociedade civil. O Brasil se revelava como o país mais homofóbico do globo 

terrestre, segundo as pesquisas e denúncia do Grupo Gay da Bahia. Levando em consideração 

os interesses político-ideológicos do ativismo homossexual e a dinâmica econômica da 

imprensa brasileira, o discurso antiautoritário colocou luminosidade sobre o conservadorismo 

das instituições brasileira, desde a família e escola à justiça e governo. Segundo Prado (2008 

p.106), a pesquisa de Green e Polito (2004)
76

 descreve como a hierarquização política e o 

universo de valores morais disputam o material jornalístico no Brasil e perpertuam relações 

coloniais, se comparada com a imprensa norte-americana que desde o acontecimento de 

Stonewall em 1969, enfatizam o caráter político e contestatório do movimento LGBT através 

do viés democratizador, enquanto que a imprensa brasileira se restringe aos aspectos 

psicológico e de sociabilidade, quase sempre ironizados sob a lente moral do discurso 

conservador. “Mesmo na segunda metade dos anos 1970, com o surgimento de iniciativas 

incipiente de teor político, os jornais manifestaram o tom jocoso e um direcionamento 

editorial claramente conservador” (Green e Polito, 2004 apud Prado, 2008). 

 Desde o surgimento do movimento homossexual no Brasil, os miliantes tiveram que 

encarar uma verdade obscura e silenciosa por trás da expressão popular „não existe pecado 

abaixo da linha do equador‟, pois desde as primeiras denúncias do movimento de 

homossexuais e seu acompanhamento nas investigações e arquivamento dos processos 

policiais e jurídicos, revelaram que no Brasil os assassinos de homossexuais são constituídos 

e protegidos por uma rede institucional homofóbica. Enquanto que as demandas externas 

segregacionou e esfacelou o movimento homossexual, as demandas internas revelaram um 
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Estado de bem-estar social que ignora os direitos individuais e civis dos homossexuais, 

apontando para a configuração, quase que hermética, de uma violência simbólica construída 

pela conjunção dos interesses conservadores dos poderes Legislativo, Judiciário e Execultivo.  

 Entre os anos 1980 e 2005, os encontros nacionais do movimento homossexual 

brasileiro enfrentaram as demandas externas de trazer visibilidade para as diferenças internas 

do movimento no Brasil. Até o ano de 1992 os encontros foram chamados de Encontro 

Brasileiro de Homossexuais. No sétimo encontro recebeu o nome de Encontro Brasileiro de 

Lésbicas e Homossexuais. No oitavo recebeu o nome de Encontro Brasileiro de Gays e 

Lésbicas. No nono encontro, em 1997, recebeu o nome de Encontro Brasileiro de Gays, 

Lésbicas e Travestis; no XII encontro, realizado nas dependências do Congresso Nacional, em 

2005, os encontros passaram a ser designados como Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e 

Transgêneros e, nesse contexto, diante das divergências terminológicas, o „T‟ passou a 

designar tanto Travestis quanto os Transgênero, assim como os bissexuais passaram a ser 

representado pelo „B‟; trazendo à tona a sigla GLBT, seguindo a tendência norte-americana 

(CARRARA & RAMOS, 2006 p.187). 

 O processo de „organização‟ também é marcante no movimento homossexual 

brasileiro: a militância através das ONGs passou a valorizar as competências técnicas ao invés 

da „representatividade‟ político-social; profissionalização e especialização da militância; 

tendência de multiplicação e a diversificação; diálogo com as experiências internacionais e 

autonomia diante do Estado, combinada com a disputa interna entre os grupos do movimento 

na competição por recursos para manuntenção estrutural que tendem a incluir sede, 

equipamentos e funcionários. Assim, em 1990 o encontro reuniu de seis a oito grupos 

representativos do movimento; em 1995 a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgênero, a ABGLBT, foi fundada com trinta e um grupos; no ano de 2006, o 

site da ABGLBT reunia 165 grupos nacionais de organizações, sendo 56 voltadas para os 

direitos humanos e Aids. Este fenômeno gerou um refluxo através da heterogeneidade dos 

interesses político-ideológicos do movimento homossexual brasileiro e uma redução da 

militância individual dos sujeitos sociais (FERNANDES, 1988; ALVAREZ, 2000; 

FACCHINI, 2005 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 p. 188). 

 Frente aos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, o movimento teve que criar 

estratégias de sobrevivência. Green (2000 p. 276-278) descreve que os códigos penais 
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brasileiros
77

 no final do século XIX e início do século XX, apontavam o comportamento 

homossexual como uma ofença aos bons constumes, tal como um atentado ao pudor, uma 

ofensa a honestidade da pessoa e escandaliza a sociedade. Nesse sentido, a polícia e juízes 

podiam punir ações „inapropriadas‟ ou „indescentes‟ com conotações homo-eróticas ou homo-

sociais dadas nos espaços públicos, tal como praças e avenidas; a pessoa que fosse flagrada 

em situação conotativa da homossexualidade deveria ser acusada de vadiagem e a polícia 

podia apreender e punir pessoas que ocupasse de „espaços proibidos‟ por lei por manifestação 

ofensiva da moral e dos bons costumes. Embora a homossexualidade não fosse tecnicamente 

ilegal, a polícia e a justiça brasileira encontrava mecanismo para conter e controlar os 

comportamentos homoeróticos, homoafetivos e homossexuais, de acordo com os Códigos 

criminais e noção de moral e dos bons costumes daquela época. Com o fim da ditadura em 

1985, o Grupo Gay da Bahia, sob a liderança do professor Luiz Mott, conseguiu o primeiro 

reconhecimento jurídico de um grupo de homossexuais no Brasil; o grupo consquistou uma 

segunda vitória com um abaixo-assinado nacional a convencer o Conselho Nacional de Saúde 

abolir a classificação que categorizava a homossexualidade como uma forma de doença 

tratável de desvio sexual
78

. O enfrentamento da legislação dado através da parceria entre os 

grupos parece ter instabilizado a homogeneirdade do discurso hegemônico como se vê: 

 

Durante a Assembléia Constituinte de 87 e 88, João Antôniode S. Mascarenhas, um 

editor de Lampião, e fundador do Grupo Triângulo Rosa no Rio, organizou uma 

campanha para incluir uma medida proibindo discriminação baseada na orientação 

sexual. A campanha recebeu o apoio do Grupo Lambda de São Paulo e do Grupo 

Gay da Bahia. Em 28 de janeiro de 1988, 461 dos 559 membros da Constituinte 

votaram, porém somente 130 apoiaram a provisão que proibia a discriminação. 

Vinte cinco dos 33 pastores evangélicos da Constituinte votaram contra a medida. A 

bancada da esquerda, incluindo o PT, apoiou a proibição da discriminação baseada 

na orientação sexual
79

 (GREEN, 2000 p.285). 

 

 Apesar de o movimento homossexual provocar visibilidades sobre as brechas 

discursivas entre as constituites, a Constituição de 1988 não icluiu o termo „orientação sexual‟ 

no artigo que proíbe a discriminação por origem, raça, sexo, cor e idade, e no artigo que versa 

sobre os direitos do trabalho, o silêncio do Estado entorno da sexualidade parece ter 

estimulado que projetos de emenda constitucional tramitassem no Congresso, 70 municípios 
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contam com alguma legislação que proíbe a discriminação e oito estados incluído o Destrito 

Federal, contam com algumas medidas sancionadas que buscam coibi-la, no entanto, até 

então, nenhuma alusão à punições dos infratores. Vários outros projetos tramitam no 

Congresso com fim de dar visibilidade a questão homossexual, tal como o que promove 

alteração no Código Penal e a Lei 7. 716, que criminaliza o preconceito de gênero e de 

orientação sexual e o projeto de Lei apresentado à Câmera Federal em 1995 que objetiva 

regular a união civil entre pessoas do mesmo sexo, este último aprovado em 1996 por uma 

Comissão Especial, fez várias modificações no projeto, inclusive mudando o termo „união‟ 

para „parceria‟. O Judiciário parece ter percebido, por uma lógica econômica, que a atuação 

do movimento dos homossexuais abriu a discussão para criação de novos direitos, 

especialmente, os que envolvem o direito previdenciário, e em suas setenças viabilizaram a 

promoção de mudanças no Legislativo, multiplicando o sistema de previdências dos governos 

estaduais e municipais que passaram a estender direitos aos cônjuges homossexuais (VIANA; 

LACERDA, 2004 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 p.188). 

 No âmbito científico, os discursos apontam para o teor conservador e intersses 

político-ideológicos que fundamentam o posicionamento da imprensa e da rede institucional 

da sociedade brasileira em tratar a as denúncias e o movimento LGBT a apartir do ról das 

problemáticas psicológicas e de sociabilidade. Enquanto os estudos acerca dos preconceitos 

contra homossexuais levaram a Associação Americana de Psicologia – APA, ainda na década 

de 70, afirma que a homossexualidade não é doença. No Brasil, o Conselho Federal de 

Psicologia – CFP e outras instituições ligadas às ciências psicologias omitiram-se no processo 

de retirar o estigma dos homossexuais, só apenas em 1999, depois de várias denúncias feitas 

pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, o Conselho Federal de Psicologia 

promulga a Resolução 001, que estabelece que o Psicólogo não deve tratar a 

homossexualidade como doença, nem peversão. Segundo Camino; Lacerda & Pereira (2002 

p.167), num estudo sobre as formas de preconceito contra homossexuais na perspectiva das 

representações sociais, a denúncia do movimento homossexual se deu porque muitas igrejas 

evangélicas com a participação ativa de psicólogos criaram serviços de recuperação dos 

homossexuais, divulgando a possibilidade de retorno à verdadeira natureza sexual humana. 

Em relação à Resolução 001, eles constataram que muitos professores de psicologia que 

atuam na área social e organizacional concordaram que a Resolução foi um avanço para a 

Psicologia, enquanto mais que a metade que atuam na área clínica, apontou a Resolução como 

um retrocesso. Este estudo destacou ainda que as teorias biológicas da homossexualidade 
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possibilitam uma atitude negativa do profissional frente à Resolução, enquanto que as teorias 

psicossociais sugerem atitudes positivas, os autores destacaram ainda que a atutude negativa é 

percebida com mais freqüência nos professores evangélicos e mulheres que se especializaram 

na área clínica. Obviamente por uma questão econômica-ideológica a conservação da atitude 

negativa frente a Resolução 001 é preservada na relação ciência e senso comum, como afirma 

a base teórica das representações sociais. 

 Segundo Carrara & Ramos (2006), desde os primeiros momentos da constituição da 

problemática da violência contra homossexuais pelo movimento homossexual brasileiro à 

articulação entre ativismo e academia, para finalmente aparecer o momento da elaboração de 

políticas públicas voltadas para população LGBT, algumas transformações foram 

fundamentais
80

 para que esta articulação acontecesse: 1ª) as transformações dadas pelo 

surgimento e consolidação de um mercado de bens e serviços para homens e mulheres 

homossexuais tais como bares, boites, saunas, clubes, hotéis, empresas de turismos, grifes de 

moda, editoras – entre elas a Gay Sunsheine que mobilizou a fundação do Jornal O Lampião, 

em 1978 (Prado, 2008 p.105); 2ª) as transformações ocorridas no poder Legislativo e 

Judiciário e, forçosamente, no Execultivo; 3ª) as transformações dadas pelo ativismo maciço 

através das Paradas do Orgulho Gay, iniciadas em São Paulo, em 1996, com articulação do 

movimento LGBT frente aos Ministérios da Saúde e Cultura; e, 4ª) as transfomações 

ocorridas no ambiente acadêmico, realizadas através de estudos sobre a homossexualidade e 

homoerotismo nos Centros de Ciências Humanas e Sociais das universidades do país, e a 

criação da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH), após encontro na 

Universidade Federal Fluminense, que realiza congressos bianuais nas universidades 

brasileiras.  

 Com estas transformações histórico-econômicas dadas num curto e intenso contexto 

político-cultural, o cenário da imprensa, da rede institucional e brasileira apresentou-se aberto 

para manisfestação das denúncias e estudos acerca da violência contra gays e homossexuais. 

Segundo Lacerda (2006 APUD CARRARA & RAMOS 2006) o estopim para a visibilidade 

da violência contra homossexuais foi o assassinato do diretor de teatro Luiz Antônio Martinez 

Correa, no Rio de Janeiro, em 1988, quando a impresa passou a utilizar a expressão 
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“assassinatos de homossexuais” com o fim de problematizar e reconhecer um „tipo de crime‟ 

que até então não parecia frequente. Na oportunidade, a voz dos grupos de ativistas gays 

aparecia nas páginas dos jornais como forma de interpretar a „natureza específica‟ da 

violência. Nesse âmbito, artistas e „personalidades‟ aparaceram como porta-voz dos 

homossexuais para denunciar o „preconceito contra as homossexualidades‟ e o descaso e 

pouco interesse das investigações policiais nesses casos, apenas em 1992 a expressão 

homofobia aparce no jornal “O Globo” para designar o “horror aos homossexuais”. Carrara & 

Ramos (2006 p.191), salienta que o Grupo Gay da Bahia e o Atobá (Rio de Janeiro) são as 

primeiras organizações que se ocupou na estatística e denúncias desses crimes, além de 

constituir um arquivo com fins de divulgação de relatórios que contribuirá para incluir como 

prioridade da agenda do movimento, a denúncia da violência contra homossexuais e 

homofobia. Porém, a impresa nos finais dos anos 80 e início dos anos 90 utilizou as 

informações com tons sensacionalistas, provocando dentre os militantes gays e demais 

homossexuais a ideia de que a vitimização dos homossexuais seria uma escolha trágica dos 

próprios homossexuais nos seus estilos de vítima, principalmente se a vítima fosse um travesti 

que se prostituia ou um gay de classe média que fosse assassinado por um garoto de 

programa. 

A ênfase na violência letal, a exposição de cadáveres e a reiteração da tragédia 

consumada podem ter contribuído para afastar, até o final dos anos 1990, o ativismo 

homossexual de uma postura mais propositiva sobre a temática da violência [...] o 

movimento homossexual permaneceu até fins dos anos 90 na perspectiva da 

denúncia, afirmando uma representação dos homossexuais como “vítimas” de uma 

violência que não podiam evitar. Também é notável o contraste entre a postura 

predominantemente passiva no campo de propostas para a segurança pública e 

justiça e a vigor dos discursos, demandas e práticas que o ativismo homossexual 

produziu na área da saúde (GALVÃO, 2000 APUD CARRARA & RAMOS, 2006p. 

196). 

 

 

O caráter político-ideológico das denúncias da violência e homofobia realizada pelo 

movimento homossexual no Brasil foi desvirtuado por uma opinião pública constituída pelo 

contramovimento conservador que, através do discurso pseudoliberal, reproduzia o 

mecanismo da lei do silêncio, negando aos indivíduos o direito de expressar sua sexualidade, 

eximindo do Estado e das instituições sociais a responsabilidade de garantir aos indivíduos e 

aos grupos sociais o direito à segurança e à saúde pública, além de insinuar que a violência 

urbana e doméstica, assim como as demandas da saúde podem ser resolvidas com cada 

indivíduo por si só e ao seu modo. Em relação às acusações e críticas de que o Grupo Gay da 
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Bahia reproduzia o sensacionalismo da mídia e perpetuava o vitimismo do homossexual, o 

seu fundador respondeu que: 

 

Dentre todas as minorias sociais, os homossexuais constituem o segmento mais 

discriminado [...] Ao denunciar e protestar contra o homicídio de homossexuais, 

jamais tratamos gays, lésbicas e transgêneros como „coitadinhos‟ incapazes de 

enfrentar e superar tais violências. Pelo contrário, retratamos realisticamente a força 

da maldade da homofobia com vistas a sensibilizar não só os donos do poder e a 

sociedade global, mas, sobretudo as próprias vítimas potenciais dessa guerra 

sangrenta, a fim de que, reagindo e evitando situações risco, saindo do imobilismo 

que infelizmente predomina dentro desse segmento, não se tornem mais um número 

a engrossar tão infeliz estatística e que se mobilizem para erradicar esta verdadeira 

epidemia de ódio (MOTT 2002, P. 65-66 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 

p.2006).  

 

No entanto, é válido refletir que as denúncias produzidas pelo movimento LGBT, 

proporcionam a possibilidade de desenvolvimento de pesquisas mais aprofundadas em 

articulação com academia, assim como a criação de políticas públicas em articulação como o 

Estado, dadas através de posicionamentos de identidades sócio-sexuais politizadas. O Disque 

Defesa Homossexual – DDH, por exemplo, foi criado em 1999 pela Secretaria de Segurança 

do Rio de Janeiro, através de uma primeira proposta de experiência para o desenvolvimento 

de Política Pública voltada não apenas para denúncia, mas como mecanismo de proteção para 

o homossexual, através da qual a polícia e ativistas desenvolveriam parcerias no sentido de 

agir com rapidez, previnindo o crime e atendendo à vítima nos crimes já ocorrido, acionando 

uma investigação rápida no apuramento dos fatos e dando apoio jurídico e psicológico à 

vítima por parte da ONG. 

 Carrara & Ramos (2006), destaca que essa experiência proporcionou um centro de 

informações acerca da violência contra homossexuais que viabilizou um conhecimento maior 

produzido pelos próprios indivíduos envolvidos na situação de violência, que diferentemente 

daquelas coletadas em notícias jornalística, proporcionou outras noções acerca da vitimização 

do homossexual e caracterização da violência homofóbica. Ele aponta que uma pesquisa 

desenvolvida a partir destes levantamentos de dados trabalhados conjuntamente com atores 

políticos envolvidos nas denúncias. Um pesquisador de uma ONG e outro de uma 

universidade resultaram numa análise dos primeiros 500 casos registrados no DDH, o que 

revelou a intensidade da dinâmica cotidiana e silenciosa da homofobia no estado do Rio de 

Janeiro. Segundo a análise desenvolvida por esta pesquisa: 
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A maioria das denúncias era constituída de casos de ofensas, ameaças, extorsões, 

agressões físicas e uma grande quantidade de queixas de “discriminações” (na 

escola, no trabalho, no comércio e também na família e na vizinhança), além dos 

conflitos de natureza interativa entre parceiros. Nada menos de que um terço dos 

casos relatados ao DDH se dava no âmbito da casa ou da vizinhança, indicando a 

intensidade de crimes não espetaculares e não-letais, gerados e vividos em escala 

micro-societária, na esfera da família e de conhecidos. Uma criminalidade, em geral, 

sem fins lucrativos, em que vítimas e agressores partilham as mesmas redes sociais 

(RAMOS, 2001 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 p.193).  
 

Percebe-se que o desenvolvimento da pesquisa juntamente com a atuação de uma 

ONG e os envolvidos na denúncia proporcionou uma compreensão mais detalhada dos sutis 

mecanismos da situação de violência homofóbica. Essa exeperiência parece que trouxe para 

polícia, para a Secretaria de Segurança, para a ONG e para o âmbito acadêmico, uma noção 

mais complexa do silêncio dado pelos dispositivos da sexualidade, proporcionando a 

compreensão mais apropriada do processo de horizontalização do poder entorno do sexo. 

Segundo Carrara & Ramos (2006, p.193), o resultado dessa pesquisa viabilizou o 

reconhecimento das características do crime homofóbico que podem ser classificados em: 1ª) 

crime interativo (discriminação, agração verbal, injúrias ocorridos no ambiente doméstico 

com familiares, vizinhança e parceiros); 2ª) crime com fins lucrativos (Boa Noite Cinderela, 

chantagem, extorção, assaltos, golpes); e, 3ª) crime de ódio (espancamento, ameaças à vida e 

denúncia de assassinatos). 

Outro exemplo de articulação do movimento organizado dos homossexuais brasileiros 

com uma instituição científica e instituição governamental foi a pesquisa intitulada A 

Violência Letal contra Homossexuais no Município do Rio de Janeiro: Características gerais, 

desenvolvida pelos pesquisadores Sérgio Carrara e Adriana Viana, financiada pela Fundação 

Ford do Brasil, desenvolvida através do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos. Nela, os pesquisadores utilizaram como guia para os primeiros passos da pesquisa 

um dossiê produzido pelo Grupo 28 de Junho
81

 – recortes de jornais acerca de assassinatos de 

homossexuais ocorridos entre as décadas de 70 e 90 – e juntamente com a Assessoria de 

Planejamento da Polícia Civil (ASPLAN), conseguiram levantar 105 casos de homicídio, 

envolvendo 108 vítimas, todos do sexo masculino. Desses foram analisados 57. Segundo 

Carrara & Viana (2001 APUD RAMOS, 2006 p.194),  

 

Os pesquisadores chegaram analisar os resultados e examinar hipótese de que 

predomina a lógica da “impunidade” no sistema de justiça criminal quando as 
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 Grupo do movimento de homossexuais organizado do Estado do Rio de Janeiro. 
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vítimas são homossexuais. Uma das surpresas foi a constatação de que os crimes 

letais resultantes de “latrocínio” (em geral gays de classe média vítimas de garotos 

de programa dentro de suas residências) constituíamum universo especial, devido a 

caracterizações estigmatizantes da vítima por agentes da polícia e da justiça, por um 

lado, e pela taxa surpreendentemente alta de condenações nos casos em que os réus 

tinham sido indiciados. [...] a homofobia se articula de forma mais complexa e sutil 

e afeta as representações relativas à homossexualidade mantidas por policiais, 

promotores, juízes e advogados, sem se materializar necessariamente em 

absolvições ou sentenças tolerantes, mas sim no uso de clichês sobre a 

homossexualidade e as dinâmicas das relações no mundo homossexual. Além de 

reiterarem a idéia de que as vítimas contribuíram para sua morte, com uma “vida de 

risco” ou como reféns de uma “patologia”, tais representações determinam os rumos 

das investigações e etapas dos processos, mesmo nos casos em que há condenação. 

O trabalho também concluiu que a violência que atinge homossexuais é mais 

heterogênea e complexa do que o modelo clássico do crime de ódio, marcando certa 

diferença em relação a abordagens anteriores, mais diretamente vinculadas ao 

ativismo e a suas estratégias. 

 

Neste estudo, Carrara & Viana (2001) salientam que independentemente dos 

homossexuais aparecerem violentados letalmente, a representação relativa dos mesmos para 

os policiais, juízes, advogados e promotores aparecem carregadas de significados de cunho 

patológicos, de „vida de riscos‟, de escolha do destino mortal. Neste sentido, o homossexual 

vitimizado aparece como uma construção social, sustentada por uma rede institucional que 

economicamente constitui a vítima, assim como ela é contituída por esta. Diante deste 

contexto, a violência contra gays aparece diferente da violência contra travestis, pois o 

relatório da pesquisa destacou que são os atos violentos que separam nitidamente o 

agrupamento genérico da categoria de homossexuais, dados pelas relações distintas dessas 

identidades com a rede institucional. 

Nesta pesquisa, a violência letal contra homossexuais no município do Rio de Janeiro, 

entre as décadas 80 e 90, segundo análise das fontes arquivadas pela polícia civil e justiça 

geral do Rio de Janeiro, as vítimas caracterizadas como gays, através de relatório de 

ocorrência – RO, se inserem e aparecem nos seguintes contextos: 

       - Segundo a identidade sócio-sexual da vítima: 48% Gays; 23% Travestis; 1% Heterosexual 

(descrito no RO como tal, porém a situação da violência foi semelhante às dadas nos crimes que 

acometem homossexuais); e, 28% sem informação; 

       - Segundo o tipo de crime: 7% caracterizado como morte suspeita (compreendida no 

senso comum dos policiais como suicídio ou morte natural); 28% latrocínio; e, 65% 

homicídio; 

       - Segundo a modalidade do crime: 34% Latrocínio; 31% Execução (assassinatos em que 

ocorreram na rua, em que uma arma de fogo foi utilizada, sem ter havido testemunhas); 19% 
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Interativo (homicídio ocorrido geralmente em casa onde a vítima e o assassino se conhecem, 

não aparecendo sinal de roubo); 8% Passional; e, 8% Morte suspeita; 

       - Segundo o local do evento: 63% casa da vítima; 31% rua; e, 6% Outros (hotéis, local de 

trabalho, boate, presídio). Os pesquisadores destacam que essa característica é o inverso das 

mortes letais para os homens no geral, em que o maior caso se dá na rua. 

       - Por tipo de arma empregada: 41% arma de fogo; 25% arma branca; 21% asfixia; 8% 

objetos contudentes; e, 5% outros (não identificados). 

       - Segundo faixa etária da vítima: 27% 21 a 30 anos; 23% 31 a 40 anos; 20% mais de 50 

anos; 16% 41 a 50 anos; e, 9% sem informação.  

       - Segundo a cor da vítima: 63% branco; 17% pardo; 10% negro; 10% sem informação. 

       - Segundo a moradia da vítima: 33,2% Zona Sul (área tradicionalmente ocupada pela 

classe média da sociedade carioca, maior concentração de assassinatos em Copacabana); 15% 

Zona Norte; 14% Centro; 14% Zona Oeste; 13,7% sem informação; 4,6% outros municípios; 

3% Favela; e, 18% presídio. 

       - Segundo identidade sócio-sexual da vítima e local do evento: *Na casa – 80% Gays, 

17% Travestis; *Na rua – 80% Travestis, 15% Gays; *Outros – 3% Travestis, 5% Gays. (Os 

pesquisadores destacaram que as proporções são inversas, levando em consideração que foi 

classificado como gays, as vítimas para as quais não havia, segundo a descrição de agentes da 

justiça, da polícia e testemunhas, indício de prática de cross-dressing
82

 e/ou alterações 

anatômicas. Quando elas estavam presentes, a vítima foi classificada como travesti). 

        - Segundo resultado do processo: 59% arquivados; 18% condenações; 16% em 

andamento; 7% absolvições.  

Carrara & Viana (2001) salientam na conclusão da pesquisa que a situação de 

violência letal que acometem gays e travestis se diferenciam, basicamente, pela modalidade 

do crime e pelo universo sócio-cultural no qual tais identidades sócio-sexuais aparecem e se 

relacionam, na maioria dos casos nos quais, os gays que pertencente a uma classe média e se 

relaciona como clientela de michês, são violentados letalmente num contexto de latrocínio ou 

morte desconhcida, através de arma branca e objetos desconhecidos, dentro de suas próprias 

residências. Os travestis pertecente ao universo da prostituição, que se relacionam com o 
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 (ou travestismo, em português) consiste no uso sistemático ou eventual de vestuário socialmente designado 

para o gênero oposto àquele que foi atribuído à pessoa no momento em que nasceu. Crossdressing denota 

meramente a ação de alguém se vestir com roupas do gênero oposto, não possibilitando o estabelecimento de 

vínculos de causa/efeito a partir desse fenômeno em si. Fonte: 

http://www.leticialanz.org/definicoes/def_crossdressing.htm 
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tráfico e cafetinagem, são violentados letalmente por execução, através de arma de fogo, 

geralmente na rua. A situação de violência contra a identidade sócio-sexual gay, como 

travesti, se destingue, também, pelo caráter do seu ativismo, estratégias, posicionamentos e 

representação relacional constituído pelo indivíduo e o coletivo, vista no próprio corpo e 

reafirmada por uma rede institucional. Vê-se, também, que as denúncias trazidas pelo 

movimento social surgiram como parte fundamental para a pesquisa, levando os 

pesquisadores às informações mais objetivas que haviam sido arquivadas pelas instituições 

dos poderes Executivo e Judiciário. 

Outro fenômeno a se destacar neste trabalho, e que surge dos questionamentos como 

elaborado entre pesquisadores e ativistas do movimento social de homossexuais, é o 

crescimento das situações de violência contra gays paralelo ao crescimento das demandas do 

mercado cor de rosa e expansão da manifestação pública dos gays, depois da realização das 

Paradas LGBT (e visibilidade do Orgulho Gay) que atingem pequenas cidades do interior do 

Brasil. Como foi discutido anteriomente, a questão da homossexualidade se dá na tensão entre 

o público e o privado, assim como o aparecimento dos posicionamentos-identitários da 

homossexualidade, se percebe no crescimento dos espaços urbanos sobre os rurais. As 

primeiras comunidades gays do Brasil surgirão nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

dadas com a expansão do desenvolvimento urbano e industrial, quando muitos homossexuais 

das cidades do interior do Brasil convergiam para essas cidades à procura de trabalho e 

melhores condições de expressarem suas liberdades de escolha sexual. A cidade de São Paulo, 

que surge como exemplo dos centros urbanos das Américas e Europa, foi a primeira do país a 

incluir legislação que proíbe a discriminação por orientação sexual no seu estatuto municipal, 

o que proporcionou mais de setentata municípios brasileiros a tomarem medidas semelhantes 

entre as décadas de 80 e 90. Da mesma forma que São Paulo influenciava as cidades do 

interior, Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, por exemplo, também atraíam 

pessoas de cidades vizinhas onde o número de estabelecimentos comerciais voltadas para o 

público GLS
83

 era bastante reduzido. Marsiaj (2003 p.139-141), analisando a relação positiva 

entre desenvolvimento e modernização e o surgimento de comunidade gays e lésbica no 

Brasil, analisa: 
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  GLS: Gays, Lésbicas e Simpatizantes - termo que surgiu dentro da dinâmica do discurso mercadológico da 

sexualidade, existente muito antes do termo GLT, GLBT (adotado pelo movimento social). Facchini 2002 apud 

Machado & Prado. IN: http://lodel.demo.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=300#tocto2n2 
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Certas cidades do interior do Estado de São Paulo funcionam como pólos regionais 

devido à sua maior concentração de estabelecimentos comerciais para o público 

GLS, porém a mobilidade necessária e o custo dessas visitas ocasionais estão fora do 

alcance de grande parte da população de gays e lésbicas das cidades vizinhas [...] 

Muitas vezes, entretanto, uma certa hierarquia é estabelecida entre estabelecimentos 

mais chiques de classe alta e outros onde a clientela é mais variada.O surgimento 

desta “pink economy” e a visão que gays representam um importante nicho do 

mercado a ser explorado podem contribuir para a construção de uma imagem de 

gays como consumidores vorazes e casais homossexuais como um ideal 

mercadológico, como dizem os americanos, duas rendas e nenhuma criança 

(“DINKs”, ou “double income, no kids”). [...]Indivíduos de classe mais baixa sofrem 

a maior parte da violência praticada por policiais em e fora de serviço, justiceiros, 

esquadrões da morte e linchamentos.Homofobia e discriminação social se cruzam e 

gays e lésbicas de classes mais baixas carregam o maior peso dessa realidade 

violenta.  

 

Marsiaj (2003) aponta a partir do estudo de Richard Parker
84

 acerca da emergência das 

comunidades gays no Brasil, para uma geografia do desejo que organiza e faz aparecer as 

relações sociais e demandas de consumos homossexuais mediante o desenvolvimento 

econômico e modernizador dos espaços públicos e privados no Brasil, através da qual o uso 

do espaço público muda com o passar do tempo e de acordo com a classe, apesar existir de 

um certo nível de interação entre classes, por exemplo, mediada pela prostituição, pela busca 

de aceitação, de glamur, da segurança. Machado & Prado (2011), detacam que, de modo 

geral, a democratização dos lugares sociais relacionados às identidades sexuadas e de gênero 

tem se acentuado nas últimas décadas, a partir de transformações ocorridas nos discursos 

científicos, nas legislações, nas práticas que definem as identidades sociais, a cidadania dos 

homossexuais e dos grupos oprimidos, produzindo visibilidades dos antagonismos sociais, 

impensados antes da atuação da militância que se organizou entorno das demandas de 

politização de novas questões engendradas pelo movimento homossexual organizado. 

As Paradas do Orgulho Gay surgiram como evento civil estratégico de politizar os 

espaços públicos através da promoção da visibilidade dos homossexuais, surgidas no Brasil, 

obviamente, na moderna e industrializada cidade de São Paulo como celebração das 

Stonewall Riots e da mobilização global do movimento homossexual no mundo 

contemporâneo. É importante salientar que estes eventos ocorrem como manifestação da 

socidade civil que vem tomado o espaço público da cidade para discussão da participação 

política dos grupos e minorias sociais, de sua representatividade na elaboração de políticas 

públicas específicas, surgindo como influência dos estilos de militância e o enquadramento de 
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 PARKER, R. G. Beneath the Equator: cultures of desire, male homosexuality, and the emerging gay 

communities in Brazil. New York: Routledge, 1999. IN. Marsiaj 2003. 
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identidades individuais, coletivas e políticas (ÁLVARES, DAGNINO & ESCOBAR, 1998 

APUD MACHADO & PRADO, 2011). 

No entando é importante apreender que as Paradas Gays se efetivaram nas últimas 

décadas a partir da relação paradoxal do movimento social dos homossexuais junto ao sistema 

de produção capitalista de produção e processo de globalização neoliberal na 

contemporaneidade que se dá através do consumo da “indústria cor-de-rosa” ou “Pink 

Money” 

 

No qual os homossexuais se tornam um grupo de consumo importante, 

movimentando cada vez mais produtos específicos e volume de capital. Essa 

movimentação, enfatizada pela indústria cor-de-rosa e pelo fortalecimento sócio-

econômico de partes deste segmento, proporcionou aos homossexuais zonas de 

democracia sexual através do mercado, e espaço midiático importantes para o 

lançamento de suas demandas em diversas agendas, trazendo ampla visibilidade e 

uma vasta gama de negociações políticas [...]uma vez que, se por um lado, o sistema 

capitalista e o processo de globalização oferecem as condições necessárias para a 

erupção e ação do Movimento GLBTT, por outro, pode ser visto como parceiro de 

ideologias patriarcais e homofóbicas (MACHADO & PRADO, 2011). 

 

Nesse sentido, torna-se óbvio que o fenômeno das Paradas do Orgulho Gay ou LGBT, 

esteja imbrincado com as estratégias do sistema capitalista de promover exclusão e 

herarquização social que se expressa no fenômeno da violência na contemporaneidade. 

Sobretudo, é importante salientar que as Paradas na América Latina vão tomar proporções 

diversas das ocorridas nos Estados Unidos, sendo dinamizadas pela reação dos países em 

desenvolvimento e neocolonizados protestarem contra sua participação desigual do sistema de 

produção capitalista. E é de acordo com cada contexto histórico-social dos discursos das 

nações que se evidenciam múltiplas reações ao discurso hegemônico do homem branco, 

cristão e heterossexual, do não compromisso do Estado com as necessidades sociais e 

promoção humana e da não obrição dos meios de comunição midiáticos em dar visibilidade 

ao movimento social ou em esteriotipar a questão homossexual e os valores culturais e 

políticos segundo os interesses do mercado. Por tal razão, Santos (2003 APUD MACHADO 

E PRADO. 2011), apontam as Paradas Gays do Rio de Janeiro e São Paulo como que tomadas 

pelo capital privado, sob forma de patrocínio de grandes empresas, dando-lhes liberdade na 

organização material do evento e, no entanto, comprometendo os ideais e objetivos 

emancipatórios dos movimentos sociais, o que proporciona a formação de guetos e não 

participação do indivíduo, levando a este a limitar-se em subculturas e não reclamar sua 

participação no sistema de produção do capital. Esse processo neutraliza o caráter 
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emancipatório do movimento GLBT, circuncrevendo sua visibilidade como produto do 

sistema capitalista, que alimenta e é alimentado por identidades coletivas e de novos 

movimentos sociais que engendre o sistema econômico, tal como é ilustrado por Machado e 

Prado (2011): 

               

 

Esta tendência por outro lado tem fomentado novos posicionamentos político-

ideológicos dos organizadores das Paradas GLBT de Belo Horizonte, reagindo às demandas 

do neoliberalismo na tentativa de neutralizar as suas conseqüências. O que através do discurso 

da não exclusão social, do não domínio do mercado, ou qualquer outra expressão excludente 

do modelo capitalista, funciona na aglutinação de outros movimentos sociais típicos da 

América Latina, baseadas demandas de gênero, raça e etnia, por exemplo, numa dinâmica de 

mobilizar o Estado em pról do mercado, dos meios de comunicação e ao movimento GLBT. 

No dossiê Sexualidade e cidadania. Sociedade civil e poder público na organização da 

parada glbt na cidade de belo horizonte (Brasil), Machado e Prado (2011) descreve que a: 

 

Reação GLBT frente as demandas do sistema capitalista na contemporaneidade não 

é um fato folclórico ou fortuito, nem constitui nenhuma alienação de uma „causa 

específica‟, mas está fundado na realidade histórica e contextual do Sul, afetado pelo 

estreitamento que o modelo provoca para o exercício de cidadanias plenas (LEÓN, 

2003, p. 13 APUD MACHADO & PRADO 2011). 

 

 

As cidadanias plenas, baseada no discurso da essência e naturalidade das identidades, 

exigem da produção científico-acadêmica nas últimas décadas estudo que definam o 

posicionamento político dos pesquisadores frente às questões sociais dos GLBT.  Essa noção 

parece vir à tona quando Machado e Prado (2011), descrevem o momento quando eles se 

inseriram no contexto da organização das Paradas em Belo Horizonte nos anos de 2004 (ano 

em que a Parada GBT foi incluída no calendário cultural da cidade) e 2005, logo eles 
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perceberam que os militantes do movimento de homossexuais organizados evidenciaram que 

aquela seria a oportunidade de ter a Universidade como aliada.  

Os pesquisadores sinalizam que as organizações das Paradas de Belo Horizonte 

recriam novos posicionamentos políticos e estratégias da não entrada do capital de grandes 

empresas no patrocínio do evento, gerando a participação de vários grupos de homossexuais 

na organização do evento, ao invés da represetação de uma única ONG. No entanto, o 

mecanismo de concorrência é posto nos repasses do governo que se realizam através da 

assinatura de uma única instituição, o que leva aos militantes a contribuíram materialmente 

com seu próprio dinheiro, contando com o apoio técnico e humano do movimento dos negros 

e das mulheres, além dos sindicatos de trabalhadores que vem problematizando novas 

questões frente à máquina governamental. Machado & Prado 2011, ao relatarem que tais 

estratégias inbrincada pela desmobilização rápida dos participantes da Parada, salientam que o 

evento: 

Ao deflagrar a ocupação do espaço público num protesto cívico, questiona as 

posições institucionais de legitimação do silenciamento da homossexualidade para 

além do protesto pontual e a histórica construção de uma cidadania GLBT 

“naturalmente” inferiorizada, ou sub-cidadania [...] Não por outra razão é que 

devemos considerar a identidade coletiva constituída na organização da Parada 

como um processo dinâmico, no qual o evento é tomado como meio de sustentação 

de um sistema de ação que proporciona formas de pertencimento através da 

produção de valores que dão um sentido pragmático e político à atividade dos 

indivíduos e dos grupos envolvidos. Essas redes proporcionam uma reinvenção do 

cotidiano, onde novas posições hierárquicas são constituídas e tornam possível a 

interpelação das objetivações sociais em espaços pré-institucionais. 

 

 

As Paradas aparecem como estratégias não só promovidas pelo movimento social ou 

identidades sóciosexuais coletivas qunto que por todo um sistema econômico de mecanismos 

de poder, o que têm proporcionado à constituição de várias formas de violências, cada vez 

mais sutis, entre os indivíduos, grupos e posicionamentos identitários, reificando os discursos 

hegemônicos e os discursos das “minorias sociais” através das instituições. Machado & Prado 

(2011) evidenciam os discursos da “resistência” reproduzidos pelos organizadores das 

Paradas GBLT em Belo Horizonte, demarcando as condições dos posicionamentos políticos 

que se constituem frente a uma legitimização do silêncio da violência e subcidadania dada aos 

homossexuais, através das quais surgem vozes em que são exigidos aos GBLTs mais emprego 

pelos empregadores, mais respeitos das intituições familiares e educacionais que expulsam 

travestis de suas casas e negam a existência dos gays nas faculdades, da mídia e do próprio 

Estado através da efetivação de algumas Políticas Públicas, vozes que acabam pondo 

luminosidade sobre o discurso hegemônico. 



109 

 

 

 

Nesse sentido, Carrara & Ramos (2006, p.195), sinalizam que as Paradas se organizam 

entorno de uma espécie de denominador comum que agrega o universo de luta, da 

discriminação e do preconceito que atingem as „minorias sociais‟, tais como um fenômeno 

social e político dos mais expressivos do Brasil urbano, evento no qual reúne gays, lésbicas, 

bissexuais, transexuais, transgêneros, tal como uma oportunidade ímpar que dificilmente se 

poderia alcançar numa investigação sociológica. Pois, foi a partir desse contexto que desde 

2003 vários centros de pesquisas e intituições universitárias deram início a um ciclo de 

pesquisas entorno do Orgulho Gay nas Paradas GLBT em várias cidades brasileiras, com o 

intuito de abordar questões fixas sobre a violência e discriminação, além de questões variáveis 

sobre sociabilidade, afetividade, sexualidade, políticas e direitos. Segundo eles, tendo as 

Paradas inscritas sob os marcos da pesquisa aplicada, o projeto teve como principal 

caracterísca a necessidade de articulação entre centro de pesquisas e ativismo do movimento 

social de homossexuais organizados.  

Descrito por Carrrara & Prado (2006, p. 195-196) o estudo utilizou como estratégia, 

entorno da temática violência, a „pesquisa de vitimização‟, assim denominada pelo seu 

objetivo de mensurar a incidência de agressão e discriminação em toda a população 

entrevistada e partindo das experiências de pesquisa realizadas sobre os registros do Disque 

Defesa Homossexual – DDH, a pesquisa nas paradas passou a trabalhar com uma 

categorização da homofobia, dividindo as experiências em duas grandes categorias de 

violência: 

 

1. Discriminação: mensurada a partir das experiências de “marginalização, exclusão ou mal 

atendimento” nas situações de trabalho; comércio ou lazer; escola ou faculdade; serviços de 

saúde; doação de sangue; delegacias de polícia; contexto religioso; contexto familiar; relações 

com amigos ou vizinhos; 

2. agressão: mensurada a partir das experiências que poderiam ser mais facilmente criminalizadas, 

nos termos do Código Penal vigente: agressões físicas; agressões verbais ou ameaça de agressão 

física; violência sexual; chantagens, extorsões e golpes como o “Boa Noite Cinderela”.  

 

 

Os pesquisadores chegaram ao resultado que a violência homofóbica é altamente 

variável segundo os marcadores de gênero, identidade sexual e idade e, secundariamente, por 

escolaridade e cor, fazendo aparecer que a violência e a homossexualidade mantêm relações 

mais complexas e contraditórias do que as imagens veiculadas pela mídia e pelo ativismo que 

dos anos 80 supunham, trazendo à tona a alta incidência de vivências homofóbicas por parte 

expressiva da população entrevistada e entorno das comunidades GLBTs, expressando uma 

tímida demanda de políticas públicas e justiças voltadas para coibir tais violências 
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(CARRARA, RAMOS, CAETANO, 2004; CARRARA, RAMOS, 2005; CARRARA & 

RAMOS, 2006). Assim, 

 

A incidência de discriminação e de agressão é muito consistente nos surveys do Rio, 

Porto Alegre e São Paulo. Surpreende que algumas experiências homofóbicas, como 

por exemplo, sofrer agressão verbal, são relatadas por mais de 60% de entrevistados, 

independentemente de gênero, idade, cor ou orientação homossexual. Outro 

resultado que chama a atenção e que se coloca em contraste marcante com o 

“panorama da visibilidade maciça” é a proporção muitíssimo reduzida de denúncias 

comunicadas aos órgãos públicos (uma parcela próxima a 10% relata ter feito 

registros na polícia. Denúncias à imprensa e a ONGs ocorrem em proporções ainda 

menores, abaixo de 5%). 

 

As denúncias parece ser o ponto fundamental para a articulação entre movimento 

social, acadêmico e Estado para que estes estabeleçam a criação de Políticas Públicas voltadas 

para o enfrentamento da violência homofóbica e promoção da cidadania GLBT. No entanto, a 

efetivação destas políticas parece ser repassada principalmente para as ONGs, depois para 

Universidades e excepcionalmente para as Prefeituras, possibilitando a viabilidade e 

avaliações de tais políticas públicas nos locais onde as informações não são viabilizadas. 

Levando-se em consideração o não reconhecimento social e político da atuação do 

movimento GLBT e grupos organizados de homossexuais frente às mídias e aos poderes 

Lesgislativo, Judiciário e Executivo nas capitais e grandes centros urbanos brasileiros, a 

violência contra gays no interior dos estados e do território brasileiro parece sinalizar pra 

outras dinâmicas e mecanismos de violência homofóbica, haja vista que os números da 

violência letal contra gays nas cidades do interior tenham aumentado nesses últimos anos, 

segundo relatórios anuais divulgados no site do GGB.  

A criação de programas nacionais para GLBT vem acontecendo através do 

reconhecimento da especificidade e diversidade da violência que atingem os homossexuais 

(VIANA E LACERDA, 2004 APUD CARRARA & RAMOS, 2006 p.196-7), o que não 

significa, necessariamente, a efetivação dos mesmos. Em maio do ano de 2004, foi lançado, 

através da elaboração realizada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação, pelo 

Ministério da Saúde e participação de ativistas e organização de militantes: O Brasil Sem 

Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de 

Promoção da Cidadania Homossexual
85

. Tal programa prevê elementos que problematizam e 

                                                                   
85

Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e Promoção da 

Cidadania Homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível em 

<www.mj.gov.br/sedh/ct/004_1_3.pdf>.  
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sinalizam para alternativas que viabilizem a proteção à violência e a cidadania para os 

homossexuais no Brasil apartir da instabilização do discurso hegemônico da 

heteronormatividade. Entre as ações do Brasil sem Homofobia: Programa de Combate à 

Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual estão: 

 

1. Capacitar o Estado, especialmente instituições escolares, policiais, judiciais, de 

saúde e de fiscalização do trabalho, a atuar de modo não-discriminatório, seja 

através da mudança de suas práticas, seja através da criação de novos 

dispositivos, como DDHs e centros de referência nas secretarias estaduais de 

Segurança Pública, especialmente desenhados para coibir a violência e a 

discriminação; 

2. Incentivar à participação de lideranças do movimento nos diferentes conselhos e 

mecanismos de controle social do Governo Federal; 

3. Incentivar a produção de conhecimento sobre violência e discriminação 

homofóbicas e sobre as condições de saúde de gays, lésbicas e transgêneros; 

4. Apoiar às iniciativas brasileiras no plano internacional, no sentido do 

reconhecimento e proteção dos direitos GLBTs e à criação de uma Convenção 

Interamericana de Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 

Carrara & Ramos (2006) descrevem que a execução dessas diretrizes tem provocado o 

estreitamento da relação entre Estado e socidade civil. Para a efetivação desse programa, a 

Secretaria Geral da Secretaria da República, em meados de 2005, lançou edital para seleção 

de projetos de instituições govenamentais e não governamentais para prestação de assessoria 

júrida e psicossocial às vítimas de violência devidas sua orientação sexual e encaminhamentos 

de denúncias, da capacitação em direitos humanos e da mediação e conciliação de conflitos. A 

Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, na mesma dinâmica, lançou 

edital para criação de Centros de Referências GLBT, assim como o Ministério da Educação, 

lançou edital para projetos de capacitação de profissionais de educação em temas relativos a 

orientação sexual e identidade de gênero. O resultado das seleções mostrou que dos 15 

projetos selecionados, 12 eram de ONGs, dos quais sete eram de grupos GLBT, dois de 

universidades e apenas um de uma Secretaria Municipal de Educação, reafirmando a 

tendência dos ministérios em apoiar ONGs de militantes GLBT. Carrara & Prado (2006 

p.197-80) salientam que diferente dos movimentos sociais de gênero e raça, o movimento de 

homossexuais organizados foram muito lentos na elaboração de demandas para políticas 

públicas, fixando-se a um modelo estereotipado de violência contra homossexuais 

(assassinatos), produzindo impactos reduzidos junto aos homossexuais, sociedade civil, 

governo e mídia.  

No entanto, esse período foi necessário para o movimento homossexual perceber a 

complexidade das demandas específicas da violência, o que estimulou ações dos militantes e 
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ativistas do sul do país, em especial do Rio de Janeiro, para a) incremento sistemático das 

denúncias à polícia; b) investigação policial, prisão de criminosos e de quadrilhas de 

golpistas, inclusive as formadas por policiais e ex-policiais; c) divulgação de “casos 

exemplares” bem-sucedidos na imprensa; d) campanhas de esclarecimento lideradas pelo 

próprio movimento GLBT voltadas para a comunidade; e, e) monitoramento dos resultados 

junto às secretarias de Segurança. 

Em relação à violência e discriminação no âmbito da família, doméstico e círculos de 

amizades, Carrrara & Prado (2006 p.199), sugere que atuação do movimento e ativistas 

homossexuais, conforme os moldes de experiência do movimento das mulheres, através de 

criação de rede de proteção e apoio individual às vítimas. Outra grande iniciativa seria 

dinamizar as representações “concorrentes” frente aos interresses da mídia e enfrentamento da 

homofobia, ao invés de esteriotipar a homossexualidade na violência, sofrimento e opressão, 

buscar a convivência pacífica na disputa hegemônica do mercado pela representação da 

homossexualidade como alegria, irreverência, beleza e consumo. Os autores apontam que o 

dilema atual do movimento de homossexuais organizados no Brasil é: 

 

Exigir respeito, mas não perder a irreverência GLBT e a afirmação da sexualidade; 

demandar a criminalização da homofobia, mas não a regulação da diversidade 

sexual. Experiências de segurança pública, em que a afirmação da sexualidade foi 

combinada com a demanda por segurança e respeito das autoridades policiais (por 

exemplo, direito à “pegação” em ambiente seguro e livre de extorsão) podem ser 

indicadores de que é possível “ser vítima” e “ter orgulho”, numa relação criativa e 

pró-ativa com as políticas de segurança pública. 

 

                As situações de violência contra gays no Brasil aparecem como fomentação do 

discurso das „minorias sociais‟ e movimento social, assim como do discurso compulsório da 

heteronormatividade. A regra para a sobrevivência dos gays e enfrentamento da violência 

parece que é ter “jogo de cintura” diante os posicionamentos identitários, contanto que não se 

chame tanta atenção. Demandar a criminalização e não restringir a diversidade sexual parece 

que é a regra para o posicionamento político dos gays na contemporaneidade, tal como forma 

de controle e disciplina do poder que garante a vida.  
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O solitário fala mais uma vez 

...Teríamos vontade de suportar esse afastamento, essa frieza, esse silêncio de morte 

que reinam em torno de nós, toda essa solidão subterrânea, escondida, muda, 

inexplorada que para nós se chama vida e que poderia muito bem ser chamada 

também morte, se não soubéssemos o que havia de acontecer – e que somente depois 

da morte realizaremos nossa vida, nós nos tornaremos vivos, muito vivos! Nós, 

homens póstumos! 

 

(A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 
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CAPÍTULO 4 - DIALOGANDO COM OS SOBREVIVENTES: DOS SUSSURROS DO 

VALE DA MORTE AOS DEPOIMENTOS DOS GAYS NO VALE DO RIO 

GUARIBAS 

 

Neste capítulo serão descritas as demandas que provocaram o surgimento deste estudo, 

as estratégias por mim adotadas com o fim de viabilizar o desenvolvimento da pesquisa e os 

resultados alcançados através do diálogo estabelecido entre a realidade empírica e a teórica. 

Para tanto, acredito ser de suma importância situar o leitor desta dissertação acerca das 

condições de produção do texto e do seu autor: nascido e formado em História na cidade de 

Olinda-PE, especializei-me no ensino da História das Artes e das Religiões em Recife, com 

diplomas nas mãos e ânsia de trabalho no espírito, migrei para o interior do Piauí, Vale do Rio 

Guaribas – movido sob o princípio nietzscheniano de que o homem é basicamente estômago e 

sexo – vindo em busca de propostas de emprego e relacionamentos sexuais, além da imensa 

curiosidade de conhecer o Estado que abarca o berço do homem americano. Desde julho de 

2004 viajei e trabalhei como professor de História no ensino médio e superior por várias 

cidades no entorno do Vale do Rio Guaribas (Picos, Jaicós, Oeiras, Ihúma, Monsenhor 

Hipólito, Campo Grande, Antônio Ferraz, Isaías Coelho, Pio IX, São José do Piauí, São 

Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Bocaina, Sussuapara, Paulistana, Campo Sales, 

Fronteiras entre outras).  

Desenvolvi práticas de observação e pesquisa de campo com meus alunos em 

comunidades quilombolas, umbandista, ciganas e em movimentos sociais de mulheres, negros 

e LGBTs. Através desses trabalhos, assumi a diretoria de Políticas Públicas para a promoção 

de igualdade racial e étnica, da Secretaria de Juventude e Direitos Humanos, no município de 

Picos. No decorrer de sete anos produzi um arquivo composto por uma série de diários de 

campo, materiais imagéticos e, juntamente com meus alunos, produzimos documentários, 

trabalhos acadêmicos e relatórios de atividades de campo sobre pequenas histórias culturais e 

sociossexuais da região. Sobretudo, foi à formação da Historiografia, Pedagogia e Psicologia 

Social entorno das sexualidades no interior do Piauí, constituída pela sociedade emergente, 

conservadora de uma economia e política cultural burguesa remanescente dos colonizadores e 

desbravadores do território piauiense que tanto me chamou atenção, provocando em mim 

inúmeras elucubrações sobre a fundação e formação dos mecanismos do poder que normatiza 

e controla os corpos sociossexuais dos piauienses, docilizando suas palavras, gestos e 

silêncios sobre suas práticas e identidades sexuais. 
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Por causa das minhas aproximações com a História dos Marginais e filosofias de 

Nietzsche e Foucault, fui impelido – pelas forças normativas e valores moralistas das 

instituições, dentre as quais, a família burguesa, a igreja e o Estado movido pelos governos e 

sociedades de matizes teocráticas – a observar e fazer leituras profícuas sobre as ruínas dos 

cemitérios indígenas e cristãos, as penitenciárias, os prostíbulos, hospitais psiquiátricos, os 

terreiros de umbanda, os guetos de negros, ciganos, homossexuais e, sobretudo os folclores e 

artistas marginais. Levando em consideração que atuo como professor de antropologia no 

curso de direito e antropologia cultural e formação social e política do Brasil no curso de 

serviço social, desenvolvi um projeto de pesquisa inicial sobre os jovens na penitenciária 

masculina de Picos com o intuito de ouvir as vozes daqueles, comumente chamados por 

„delinqüentes‟, marginais, anormais, doentios, perversos ou incapazes de possuir a liberdade 

de viverem no meio social. 

No entento, devido às regras normativas e burocráticas da instituição penitenciária que 

dificultam o acesso de um professor-pesquisador dialogar e ouvir o silêncio e o segredo dos 

presos, levando em consideração de que as práticas sociossexuais dentro dessa instituição 

implicam leis e normas só podem ser observados no cotidianos dos presos, resolvi ajustar o 

projeto de pesquisa com o intuito de compreender outras formas de separar os corpos, 

segregar os sujeitos e limitar-lhes seus posicionamentos identitários. Para tanto, optei estudar 

a situação na qual os indivíduos se vêem pressionados, de forma muito sutil, a silenciar suas 

palavras, a controlar seus gestos, a mortificar suas identidades políticas e sociossexuais nos 

espaços públicos e privados das cidades do interior – não por existir uma lei que retirassem 

dos sujeitos os seus direitos de liberdade de expressão, muito menos por pertencerem a uma 

raça, etnia, religião ou classe social, mas sim pelo fato de, independentemente de serem 

negros, umbandistas, ciganos e pobres, deveriam inevitavelmente, invisibilizar a si próprios 

por não se enquadrar dentro de um modelo identitário posto pela lógica da normalidade para a 

heterossexualidade. 

Diante de tal problemática me percebi diante do segmento social fomentado pela 

homossexualidade, mesmo que outrora esta havia sido associada à anormalidade e que, no 

entanto, na contemporaneidade, chegou a conquistar um status de normalidade e, juntamente 

com ele, elaborado inúmeros mecanismos de regularidade e controle de suas múltiplas 

identidades, tais como uma camisa-de-força através de seus dispositivos da sexualidade. No 

entanto, este segmento continuou a dar visibilidade às novas virtualidades, provocando dobras 

e brechas no tecido da história sociossexual, agora vistas para o além das banalidades 
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cotidianas, insinuando inúmeras formas e estéticas das existências, ora eventualmente 

anormais, ora excepcionalmente estranhas e monstruosas. 

A partir de tais reflexões, finalmente desenvolvi o projeto de pesquisa que resultaria na 

dissertação deste mestrado, optando pela investigação dos gays por este abrir arestas para o 

aparecimento de lésbicas, bissexuais, transgêneros, travestis e/ou transexuais, provocando 

com isso alguns ruídos sob o silêncio do sexo dos normais. Para tal fim, é importante salientar 

o processo que engendrou a implosão das inquestionáveis evidências que persistiam desde a 

elaboração deste estudo – amplamente martelado na Banca de Qualificação, momento 

fundamental que viabilizou o desmantelo das minhas certezas – provocando alguns 

redirecionamentos nos objetivos deste trabalho, que se propõe em linhas gerais, analisar as 

diversas expressões que constituem a situação de violência vivida pelos gays no Vale do Rio 

Guaribas. Proposta na qual impôs a emergência em especificar a: 1) Caracterização das 

situações de violência contra gays; 2) Descrição dos mecanismos de enfrentamento e 

denúncia das situações de violência contra gays; e, 3) Identificação das transformações 

ocorridas na situação de violência contra gays após a realização das Paradas LGBT.  

Sobre tudo o que foi exposto, é de crucial importância explicitar para o leitor as 

motivações que impulsionaram o surgimento, desenvolvimento e finalização deste estudo: a 

inconsistência discursiva, enquanto professor, em explicar aos meus alunos o fenômeno da 

violência contra gays e em descrever a história da homossexualidade no Brasil e mundo 

ocidental; a incompreensão teórica acerca da categorização e diferenciação dos sujeitos 

segundo sua liberdade de expressar suas escolhas sexuais; a necessidade de compreender as 

forças que fazem reproduzir a lenda do Cabeça de Cuia nas primeiras séries das escolas 

tradicionais, senso comum e monumentos imateriais e materiais da sociedade piauienses; os 

enunciados produzidos pelo movimento de homossexuais organizados no Brasil, nos quais o 

Estado do Piauí apresentou-se nos últimos cinco anos como um dos estados brasileiros de 

menor índice de assassinatos de gays no país; o silêncio e segredo frente a situação de 

violência contra gays nas cidades que compõe o Vale do Rio Guaribas; e, atravessando todos 

estas motivações, o medo de ser assassinado. 

Valendo-me dos resultados finais das minhas investigações, contextualizei as 

diferentes etapas deste trabalho do seguinte modo: 1ª) Lendo e visualizando a violência contra 

gays no Piauí: Dos dados estatísticos e imagens da violência denunciada pelo Movimento 

Social dos homossexuais organizados – momento da pesquisa bibliográfica e de dados 

estatísticos no qual eu demonstro as expressões da violência vivida pelos gays desde o 
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surgimento das primeiras denúncias registradas pelo movimento gay piauiense e brasileiro; 2ª) 

Ouvindo o silêncio e apreendendo o segredo da situação de violência vivida pelos gays: Dos 

procedimentos metodológicos – momento no qual descrevo como foram elaboradas as 

estratégias de problematização da violência que ocorrem de forma silenciosa no Vale do Rio 

Guaribas, fato que determinou filiar-me aos pesquisadores que desenvolveram metodologias 

científicas frente a problemáticas similares; 3) Instrumentalizando os diálogos: Das 

entrevistas, dos sujeitos, dos posicionamentos e dos lugares da pesquisa de campo – momento 

no qual explicito os impasses e aplicabilidade da pesquisa de campo, dos instrumentos 

utilizados, do quadro de apresentação dos entrevistados e dos critérios de coleta de dados que 

foram possíveis de serem realizadas; e, 4ª) Dialogando acerca da situação de violência contra 

Gays: Das várias formas de explicar os posicionamentos identitários; os enfrentamentos e 

denúncias da violência; a militância e os impactos das Paradas LGBT – momento no qual 

analiso as falas dos sujeitos da pesquisa, os posicionamentos por eles tomados e, sobretudo, as 

expressões da situação de violência vividas pelos gays no Vale do Rio Guaribas. 

 

4.1 Lendo e visualizando a violência contra gays no Piauí: Dos dados estatísticos e 

imagens da violência denunciada pelo Movimento Social dos homossexuais organizados.  

 

Agora não se fala mais, toda palavra guarda uma cilada; e qualquer gesto é o fim do 

seu início; agora não se fala nada e tudo é transparente em cada forma qualquer 

palavra é um gesto [...] (não se fala. não é permitido: 

mudar de idéia. é proibido); não se permite nunca mais olhares 

tensões de cismas crises e outros tempos; está vetado qualquer movimento. Torquato 

Neto
86

 

 

O estímulos que me incitou iniciar este estudo acerca da situação de violência contra 

gays no interior do Piauí foi o fato dela ser enunciada pelas pesquisas do GGB
87

 como um dos 

estados brasileiros de menor índice de violência letal contra gays, fato que me chamou 

atenção frente ao silêncio e segredo dados às relações e práticas sexuais dos homossexuais e 

violência simbólica, material e imaterial contra os gays observadas nas várias cidades do 

interior. Poetas e lendas piauienses sinalizavam para um vale de homens mortos marcados 

pela expressividade contida das práticas e desejos sexuais, o puritanismo em relação aos 

                                                                   

86
http://www.letraselivros.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=619&Itemid=65 

87
 Índice da tabela de assassinatos de gays no ano de 2008. Disponível no site do GGB (no endereço a baixo – 
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prazeres e os discursos marcado por reticências frente as temáticas da sociossexualidade 

masculina e feminina, sobretudo dos homossexuais.  

Carrara & Viana (2001, p.1) apontam o Grupo Gay da Bahia (GGB) como o grupo de 

homossexuais organizados que produziu, desde o seu surgimento, arquivos mais completos e 

abrangentes acerca da violência letal contra homossexuais e da homofobia. O GGB divulga 

relatórios anuais dos assassinatos de homossexuais (segmentados pelas identidades sócio-

sexuais: gay, travestis e lésbicas; causa mortis; local do crime; arma, etc), através de 

informações coletadas oriúndas da imprensa brasileira e, principalmente, viabilizadas pelos 

grupos e ativistas homossexuais atuantes no Brasil contemporâneo. No último relatório, ano 

2010, Mott, Almeida e Cerqueira descreve: 

 

Foram documentados 260 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil no ano 

passado, 62 a mais  que em 2009 (198 mortes), um aumento 113% nos últimos cinco 

anos (122 em 2007). Dentre os mortos, 140 gays (54%), 110 travestis (42%) e 10 

lésbicas (4%). [...] O Nordeste confirma ser a região mais homofóbica: abriga 30% da 

população brasileira e registrou  43% dos LGBT assassinados. 27% destes crimes 

letais ocorreram no Sudeste,  9% no Sul,  10% no Centro-Oeste, 10% no Norte. O 

risco de um homossexual do Nordeste ser assassinado é aproximadamente 80% mais 

elevado do que no Sul/Sudeste. 36% destes homicídios foram cometidos nas capitais, 

64% nas  cidades do interior [...] Quanto a idade, 7% das vítimas eram “menor de 

idade” ao serem  assassinados, 14% com menos de 20 anos;  46% menos de 30 anos, 

6% na terceira idade[...]O aumento de 113% de assassinatos nos últimos cinco anos é 

genocídio. O Brasil tornou-se o epicentro mundial de crimes contra homossexuais. 
88

 

 

Segundo as denúncias e tratamento da violência contra homossexuais, o número de 

assassinatos de gays aparece como um dos maiores frente às demais subcategorias da 

homossexualidade. O Nordeste aparece como a região mais violenta e o interior do Brasil com 

o maior número de homicídio em relação ao litoral. Obviamente as situações de violência 

contra gay, como foram problematizadas nos capítulos anteriores, devem ser analisadas 

segundo o contexto histórico-cultural de cada realidade política e social.  

Nesse sentido, o Estado do Piauí surge nas tebelas de assassinatos de homossexual e 

relatório anual disponibilizados no site do GGB, como um dos estados de menor índice de 

violência contra gays, nos anos de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Porém, ao 

problematizarmos estes dados, frente à realidade histórico-cultural na contemporaneidade do 

Piauí, tal como o estado mais católico do Brasil, com um processo de colonização, 

urbanização e industrialização mais recente da região Nordeste, veremos que o aparecimento 
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da violência contra gays e homossexuais no Piauí são como a ponta do iceberge de uma 

violência silenciosa constituída pelo discurso conservador da imprensa e rede intitucional 

local. 

 Segundo Mott (2007, p.1), em seu artigo Homofobia no Piauí: 1975-2007, a mais 

antiga referência explícita a prática da homossexualidade no Piauí se deu no ano de 1758:  

 

Duas jovens escravas, Josefa Linda, mulata da Vila do Mocha e Custódia de Abreu, 

índia gueguê da Gurgueía, confessaram a um emissário da Inquisição em visita 

pastoral pela Freguesia de Nossa Senhora do Livramento de Paranaguá que, sob o 

pretexto de realizar , o famoso “sabá de feiticeiras e diabos”, praticaram, diversas 

vezes “atos de soneto (como) de um homem com uma mulher nas partes pudendas, na 

traseira e na boca”.
89

 

 

Mott (2007, p.11-12), salienta que neste tempo elas pediram perdão e nada lhes 

aconteceu. Do mesmo modo como vários outros casos em que indivíduos escreviam e 

contavam histórias homoeróticas que se envaiam pelos sertões, descritas por antigos cronistas 

que relatavam o ano de 1697, com 129 fazendas de gado onde viviam 398 homens e apenas 

40 mulheres. Ele relata que 40% das fazendas não havia uma mulher e a improvável castidade 

cristã, certamente não impedia a masturbação, a zoofilia e o homoerotismo dentro e fora das 

choupanas nas quais, comumente, se vivia apenas um vaqueiro branco, acompanhado de um 

ou dois escravos negros, assim ele ilustra esta realidade fazendo analogias com o filme “O 

segredo de Brokebak Mountain”  

 

Segredo, aliás, que continua a se perpetuar na sociedade piauiense, por meio do 

“complô do silêncio” contra “o amor que não ousa dizer o nome”, tanto que a 

história da homossexualidade é praticamente uma página em branco nesta região 

(p.12). 

 

Mott (2007:12-13), aponta que a história da homocultura no Piauí vem sendo 

iscamoteada e silenciada como tema tabu dada pela sociedade moderna, assim como as vidas 

e obras dos poetas Mário Faustino – autor dos mais belos poemas homoeróticos, segundo 

João Silvério Trevisan – e Torquato Neto
90

. Este último, mentor inteletual do movimento 

tropicalista, descrito como poeta errante, marginal e experimentador da contracultura, que 

fatalmente suicidou-se aos 28 anos, deixando composições como “Mamãe, coragem”, “Geléia 

                                                                   
89

 Mott faz referência ao seu estudo. Um congresso de diabos e feiticeiras no Piauí Colonial. In. BELLINI, 

Lígia; SALES SOUZA, Evergton; REIS SAMPAIO, Gabriela (Orgs.). Formas de crer: Ensaios de história 

religiosa do mundo luso-afro-brasileiro, século XIV-XXI. Salvador: Corrupio-Edufba, 2006, p.129-160 
90

 Mott faz referência a Torquato Neto era gay? , In ISTOÉ, São Paulo, 11 de maio de 2005. 
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Geral”, entre outras dos LPs “Panis et Circense” e “Tropicália”. A sua biografia Pra mim, 

chega, escrita pelo jornalista Toninho Vaz, foi publicamente criticada, na qual ele se defende: 

“[...] Mas qual o problema de mostrar que ele era homossexual e teve um caso com Caetano 

Veloso?!”. Mott (2007) salienta que, para ele, Torquato Neto era bissexual pelo fato de ter se 

casado e ter tido um filho, e nesta oportunidade descreve o levantamento dos crimes violentos 

dados na sociedade piauiense, sugerindo o rompimento do tabu em se falar de estrelas 

brilhantes e sinaliza a urgência em não ocultá-las abaixo dos horizontes das pesquisas sobre o 

homoerotismo e homossexualidade no Piauí, então, para além do “crime e do pecado”, ele 

afirma: 

 

Urge substituir esse hipócrita “complô do silêncio” contra o “pecado nefando”, cujo 

nome não pode ser pronunciado, por pesquisas reveladoras de outras estrelas piauiense 

que também pertenceram à mesma brilhante constelação de Ganimedes, Safo, do 

precursor casol de escravas lésbicas Josefa Linda e Custódia, do cantor lírico 

Raymundo Pereira (militante gay distinguido com diversas medalhas honoríficas no 

Rio de Janeiro e Piauí). Que este levantamento estimule pesquisas mais aprofundadas, 

suprindo as lacunas, interpretando, cientificamente, as principais tendência desta 

verdadeira praga que é a homofobia, e, sobretudo, oferecendo pistas e soluções para 

erradicação do ódio anti-homossexual (p.13-14). 

 

Enquanto antropólogo, pesquisador e militante, o professor Mott apresenta um 

discurso articulador entre movimento GLBT e academia que, posicionado-se sobre os 

dispositivos de sexualidade, lhe estimula a estudar, falar e escrever sobre a homossexualidade, 

dando à esta visibilidade, mesmo que para isso seja necessário falar das mortes trágicas dos 

homossexuais. No entanto, os novos posicionamentos identitários, político-culturais e sócio-

sexuais dos brasileiros têm provocado uma maior problematização acerca do aparecimento 

dos homossexuais e de suas subcategorias como um fenômeno emergente que tem provocado 

e determinado a urgência de políticas públicas frente ao Estado democrático, através do 

reconhecimento social, dos direitos civis e humanos dos GLBTs. 

Independentimente como as transformações vem ocorrendo nas redes institucionais, a 

visibilidade dos homossexuais nos espaços públicos tem se percebido como uma 

desintabilização da hierarquização do poder sociosexual dos sujeitos nas redes institucionais e 

governamentais. No seu texto-discurso, tal como fundador do GGB e cientista social, Mott 

(2007) agradece, posicionando politicamente como millitante gay, à Monique Alves, travesti 

fundadora do pioneiro Grupo Homossexual Babilônia na cidade de Teresina-PI, em razão das 

denúncias enviadas ao GGB, através do nome Raimundo Pedro Santos que, em décadas 

anteriores havia se apresentado como gay, produziu relatos revelando os flagrantes da 
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intolerância machista no cotidiano de gays e travestis vividas no estado do Piauí no decorrer 

do século XX. E, sumariamente, descreveu alguns casos de violação dos Direitos Humanos 

dos Homossexuais no Piauí, entre 1988-2007:  

 Gangue ataca homossexuais em Teresina: 

 

“[...] A denúncia foi formulada pelo Delegado do 1º Distrito Policial de Teresina, que 

identificou “filhinhos de papai”, com armas de grosso calibre e carrões do ano, como 

componente desta sinistra milícia. Vários homossexuais foram vítimas das atrocidades 

da Turma do Molecão. Eles costumam dar carona para travestis e levam para local 

isolado onde praticam varias sevícias, ameaçando matar quem fizer qualquer denúncia 

a polícia” (O DIA, 11-12-88).  

 

 

 Militante gay denuncia agressões em ônibus e na rua 

 

“As discriminações, espancamento e violência contra homossexual continuam aqui em 

Teresina. Dia 2-1-1998, estava dentro de um ônibus, quando fui atacado por um 

policial negro: deu-me um tapa na cara, puxou o revólver e mandou o motorista parar 

o ônibus, expulsando-me com ameaças de morte, simplismente porque me reconheceu 

como homossexual. Dia 7-5-1988, durante manifestação pública, fiquei estacionado 

perto de uma barraca de um vendedor ambulante, o qual mandou que eu saísse de 

perto, ameaçando me espancar simplismente por ser gay” (GRUPO 

HOMOSSEXUAL BABILÔNIA, Arquivo do GGB, 6-7-98). 

 

 

 Pastor propõe lei para curar homossexual 

 

“O pastor evangélico João Machado da Silva, responsável pela Casa de Deus o 

Machado, em Teresina, declarou que pretende apresentar uma lei segundo a qual „os 

homossexuais terão de receber acompanhamento de ministros da igreja para retornar à 

normalidade‟. Segundo ele, o homossexualismo é doença que pode ser curada com 

interferência da igreja” (MEIO NORTE, 4-8-98). 

 

 

 Jornalista Gay é Espancado em Restaurante de Teresina 

 

Efraim Ribeiro, jornalista homossexual, foi brutalmente espancado com um facão num 

restaurante da zona leste de Teresina, por um homem de cor negra, forte, 40 anos, que 

também lhe apontou um revólver, por pouco não o acabou matando. Dias antes a 

vítima recebera ameaças pela internet (MEIO NORTE, 27-10-99). 

 

 Homossexual é espancado e preso pela polícia 

 

O gay Francisco, 22, moreno claro, tomou taxi e pediu que o motorista o levasse até 

sua casa. No decorrer da viagem o motorista percebeu que Francisco era homossexual, 

portador de problemas mentais. Ao descobrir que o passageiro só tinha dois reais na 

carteira, parou o carro, expulsou-o do taxi e chamou a polícia. Quando os policiais 

chegaram e notaram que se tratava de um homossexual, espancaram Francisco e o 
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levaram preso (BOLETIM DO GRUPO HOMOSSEXUAL BABILÔNIA, ano 8, nº 

22, 2001). 

 

 Gay é agredido em colégio em Teresina 

 

No colégio Francisco Prado, no dia 7/5/2001, Alison, um jovem gay de 16 anos, foi 

insultado por duas garotas, [...] levando socos e pontapés, sem que ninguém 

defendesse da agressão (Correspondência do Grupo Homossexual Babilônia, Arquivo 

do GGB, 17-7-2001). 

 

 Garoto de programa tenta matar professor gay 

 

No dia 3/4/2001, o michê Marcos Antônio Oliveira, 20 anos, foi preso por tentativa de 

assassinato. A vítima, um professor universitário da UFPI, chamado Manoel, foi 

espancado, chegando a ser internado em um hospital. O caso aconteceu na Praça da 

Bandeira, centro de Teresina. Segundo a polícia, o garoto roubou R$ 560,00 da vítima, 

além de alguns pertences [...] (CORRESPONDENCIA DO GRUPO 

HOMOSSEXUAL BABILÔNIA, Arquivo do GGB, 17-7-2001). 

 

 Grupo Matizes Denuncia Discriminação contra homossexais 

 

A Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e Assistência Social (Semtacs) vai 

procurar a Comissão de Direitos Humanos da Ordem de Advogados do Brasil (OAB), 

a fim de abrir debate sobre a discriminação anti-homossexual em Teresina. A 

iniciativa foi tomada a apartir da denúncia feita por integrantes do Grupo Matizes [...] 

de que num bar localizado no bairro Macaúba existe uma placa na entrada do banheiro 

feminino como os seguintes dizeres: “Proibido a entrada de homossexual”. O Grupo 

procurou o proprietátio do estabelecimento, que confirmou a existência da placa a fim 

de impedir que travestis usassem o banheiro feminino, assim como as lésbicas 

deveriam usar o banheiro masculino. O Grupo Matizes procurou [...] a Semtacs para 

providenciar providencias, tendo a mesma informado haver encaminhado medidas 

judiciais entorno da questão, além de informar que “qualquer pessoas que se sinta 

vítima de discriminação por conta de sua orientação sexual deve fazer denúncia 

através do disk-cidadania homossexual (0800-280-5688), visando atender e combater 

a denúncias de agressão ou discriminação, além de esclarecer dúlvidas sobre os 

direitos dos homossexuais” (O DIA, 9/9/2004). 

 

 Garotos de programa são espancados na Av. Maranhão 

 

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada de 5-1-2005, os jovens Felipe 

Emanuel Cavalcante Barreto, Breno Anderson Lima Rocha, Eduardo Carlos de 

Oliveira, André Alves Barreto e Fernando Luís Machado, flagrados e autuados pela 

polícia quando acabavam de dar pauladas num grupo de homossexuais que faziam 

ponto na Av. Maranhão [...] moradores vizinhos afirmam que tem sido constante os 

casos de espancamento a homossexuais, no momento que estão reunidos na avenida 

(http://www.sisp.pm.pi.gov.br/modules/news/print.php?storyid=439, 5-1-2005). 

 

09/03/2004 – CARLOS ACOSTA NAVARRO, 34, comerciário, homossexual, 

conhecido como Peruano, foi morto em seu apartamento com várias facadas no peito, 

abdômen e braços, assassino desconhecido (Fonte: On-line Arquivo do GGB, 9-3-

2004). 

http://www.sisp.pm.pi.gov.br/modules/news/print.php?storyid=439
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27/4/2004 – FRANCISCO FERREIRA LIMA, 48, homossexual, jornalista 

assassinado a facadas dentro da sua casa, no Centro da cidade, assassino desconhecido 

garoto de programa, 18, os policiais informaram que o crime se caracterizou como 

latrocínio (Fonte: Babilônia, monikealves@bol.com.br, 6-7-2004).   

 

10/7/2004 – VALFREDO ALVES ZACARIAS, 52, “Cícero Pezinho”, homossexual, 

deficiente físico, foi morto por enforcamento com o fio do DVD, e torturado com 

golpes de garfo, na madruga de domingo, foi encontrado nu e seu carro verde 

encontrado no Km 132, morador de um bairro pobre e populoso, era muito trabalhador 

e respeitado pela comunidade, alguns pertences da vítima foi roubado, como TV 29‟, 

DVD, fitas, frigobar, roupas, perfumes, assassino desconhecido (Fonte: Babilônia, 

monikealves@bol.com.br, 6-7-2004). 

 

 

Os artifícios das denúncias da violência contra gays, articulados a partir dos interesses 

políticos e ideológicos da imprensa piauiense e grupos de homossexuais organizados, 

parecem produzir visibilidades sobre o discurso conservador das instituições governamentais 

e não-governamentais, acredito que tal visibilidade se dá porque o contexto histórico-

econômico fomente na imprensa local relações coloniais e tradicionalistas frente aos valores 

morais conservadores do status-quo de uma elite burguesa em detrimento dos emergentes 

sujeitos praticantes da homossexualidade e movimentos sociais de homossexuais. Noutro 

sentido, os dispositivos da heterossexualidade incitam no movimento de homossexuais 

organizados o ativismo político-social das denúncias, reconhecidas como tal pelos próprios 

militantes e organização coletiva dos mesmos. No entanto, parece óbvio que o não 

reconhecimento político do movimento GLBT na esfera política das relações de sociabilidade 

frente ao conservadorismo das instituições governamentais e da sociedade civil confirmam 

que a denúncia de violência contra homossexuais expressam o posicionamento conservador 

da imprensa brasileira, diferentemente da imprensa norte-americana (cf. GREEN, 2000)  

Os dispositivos de sexualidade que regem a hierarquização do poder verticalizado no 

corpo social estão claramente articulados por meio dos posicionamentos políticos e 

econômicos dos jornais O Meio Norte e O Dia frente à situação de violência vivida pelos 

gays, revelando a compreensão deste acerca da homossexualidade. – a exclusividade e 

interesse político-idológico das instituições da sociedade civil estão expressos na fala do 

pastor que apresenta proposta de lei para curar e extinguir „homossexualismo‟ naquela região; 

assim como nos interesses de classe vista no jornalista que é enunciado como gay (postura 

que aparece mais como ativista do que como doentia como se deduz nas palavras do pastor) 

quando a instituição imprensa aparece ser ameaçada através de um de seus sujeitos que lhe 
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representa.  As instituições político-governamentais (Semtacs)
91

 frente aos ativistas 

homossexuais, surgem como provedora das providências, pelo que se percebe na 

representação do personalismo governamental quando se explicita o nome da pessoa que 

representa a instituição (visto no texto original, sem meus cortes), enquanto que os nomes dos 

líderes dos grupos Matizes e Babilônia, indivíduos que presenciaram, reconheceram as 

situações de violência e promoveram a realização da denúncia, não foram citados e ouvidos 

como atores políticos ou protagonista de uma cidadania. Diante desse contexto, as pesquisas 

entorno da violência contra gays sinalizam tal fenômeno como um estímulo ao 

reconhecimento das limitações dos homossexuais e dinâmica estratégica nos artifícios de 

visibilidade gay nas práticas da denuncia, tal como efeito de reação à luminosidade fomentada 

às exclusividades normativas das notícias coletada pela grande imprensa. 

Se as denúncias da violência contra gays na capital do Piauí são estimuladas a 

tomarem visibilidade, segundo os dispositivos que fazem falar o ativismo homossexual, 

percebe-se que as informações arquivadas no GGB foram, majoritariamente, viabilizadas 

pelos grupos organizados da capital Teresina, tal como efeito dos mesmos dispositivos. 

Sobretudo, no interior do estado a demanda do fenômeno da violência contra gays revela-se 

como mecanismo que faz calar e intimidam as denúncias dos movimentos e ativismos dos 

posicionamentos político-social dos homossexuais. Segundo o estudo de Mott (2007, p.28), a 

capital do Piauí concentra 91% dos homicídios denunciados, aparecendo denúncias no interior 

apenas através da mídia eletrônica e informações radiofônicas, apreendidas pelos grupos de 

ativistas da capital. A denúncia de um caso de violência contra gays na cidade Picos, no Vale 

do Rio Guaribas, arquivada pelo GGB, foi viabilizada pelo grupo Matizes, ONG sediada na 

capital. 

 

ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, travesti Toinha, foi encontrada morta 

com a cabeça esmagada com uma pedra, no dia 21-1-2007, domingo de madrugada, 

no bairro Conduru, Picos-PI; São acusados do crime, E.F.C de 17, já detido, e o outro 

menor cuja inicial do primeiro nome é L. de 16 anos, residente na região do bairro do 

Junco. Consta que estes jovens decidiram fazer um “programa” com a travesti, com o 

objetivo de arrecadar dinheiro necessário para o pagamento da bebida consumida no 

Bar da Railha, nas proximidades de onde foi encontrado o corpo. Segundo o delegado 

Xavier, ao chegarem ao bairro Conduru, os dois menores desistiram da proposta 

inicial e cometeram o homicídio, dando pelo menos três golpes “com o corpo rígido 

de concreto”, o que esfacelou a cabeça da travesti. “Estamos averiguando se haveria 

possibilidade de apenas um dos rapazes ter levantado a pedra, devido o seu tamanho”, 

comentou. Os dois menores possuem constantes passagens pela polícia picoense por 
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crime de pequeno porte. O crime chocou a cidade pela violência empregada. Este é, 

agora, o nono homicídio em Picos em menos de dois meses, fato que tem chamado à 

atenção das autoridades policiais locais e de Teresina (FONTE: RIACHAONET; 

JORNAL 95, FM CIDADE MODELO, GRUPO MATIZES MOTT, 2007 p.35). 
 

 Parece que o “complô do silêncio” e a „lei do segredo‟ faz emergir incertezas acerca 

das evidências de quem levantou a pedra para esfacelar a cabeça de “Toinha”, assim como 

emerge a incerteza sobre a constituição do crescente número de casos da violência letal contra 

homossexuais no interior dos estados brasileiros – 165 mortes no interior frente a 95 mortes 

na capital, no ano de 2010.  Este fenômeno é descrito como resultante do robustecimento da 

homofobia ou aumento da eficiência de identificação dos assassinatos e realização de 

denúncias efetivadas pelo movimento LGBT no interior dos estados. Como se verifica no 

estado do Piauí, segundo tabelas completas divulgadas no site
92

 do GGB, o número de 

denúncias de violência letal aumentou de 2 para 8 casos de assassinatos de homossexuais, do 

ano de 2009 para o ano de 2010. Mott (2007, p.22,28) problematiza as denúncias da violência 

contra homossexuais no interior do Piauí a partir do questionamento de como é possível fazer 

aparecer os números dos homossexuais assassinados, “se somos nós que sabemos a 

incompletude dessas estimativas”. Ele sugere o desenvolvimento da pesquisa sistematizada in 

loco da história oral, nas delegacias e nos arquivos de jornais. Se a atuação do movimento 

LGBT aumentou e a visibilidade sobre a homofobia se apresenta de forma mais complexa e 

sutil, surgem algumas reflexões pertinentes sobre as palavras do professor Luiz Mott, ao dar 

ênfase à violência contra LGBTs como um genocídio, pois além das demandas das denúncias 

efetivadas pelo movimento de homossexuais organizados e do avanço dos estudos científicos 

acerca da homofobia terem se intensificado, o número dos casos de assassinatos e violência 

contra LGBT vem se tornando cada vez mais expressivos nos últimos anos. Assim, os dados 

estatístico acaba nos exigindo uma análise qualitativa sobre os mesmos. 

 

4.2 Ouvindo o silêncio e apreendendo o segredo da violência contra gays: Dos 

procedimentos metodológicos 

 

 
Não se deve fazer divisão binária entre o que se diz e o que não se diz; é preciso tentar 

determinar as diferentes maneiras de não dizer, como são distribuídos os que podem e 

os que não podem falar, que tipo de discurso é autorizado ou que forma de discrição é 
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exigida a uns e a outros. Não existe um só, mas muitos silêncios e são parte integrante 

das estratégias que apóiam e atravessam os discursos (FOUCAULT, 1998p.30). 

 

 

O impulso qualitativo da pesquisa foi posto pelo aumento da violência nos últimos 

anos, apontada pelos dados estatísticos, e pela problemática do silêncio da homossexualidade 

contemporânea no contexto político e cultural da sociedade abrangente e entorno do 

movimento social dos homossexuais organizados no interior do Piauí. Esta realidade 

demarcou o projeto de pesquisa deste estudo e desenhou sobre ele a problemática dos 

procedimentos metodológicos. Devo antes de tudo, explicitar para o leitor que a escrita 

desenvolvida neste estudo foi influenciada pela linha do raciocínio construcionista dos 

estudos gays e, extremamente, instabilizado pela negação do discurso legítimo e normativo 

oriundo do pós-estruturalismo constituída pela teoria queer. Entretanto, foi a demanda da 

desconstrução do discurso hegemônico que pôs luminosidade sobre o silêncio da 

homossexualidade que, enquanto tal, agrega a heteronormatividade da rede institucional da 

sociedade contemporânea, realidade que exigiu deste estudo uma apresentação constante 

acera das incertezas e negação constante frente à invenção das identidades sexuais enquanto 

categorias essencialistas e naturais. 

  Segundo Gamson (2006, p.345-6), a história da pesquisa no campo da sexualidade 

possui semelhanças com a história dos estudos sobre as mulheres e estudos étnicos, por se 

apresentarem como pesquisas que são entrelaçadas com a política dos movimentos sociais, 

matizadas com a cautela quanto à forma pelas quais a “ciência” tem sido empregada contra os 

marginalizados e aparecendo confortáveis com as estratégias da pesquisa qualitativa. Nesse 

sentido, esta pesquisa objetivou menos os sujeitos, pois me preocupei mais com a criação de 

significados políticos e culturais: dando mais espaço às vozes e às experiências que foram 

suprimidas no contexto sociocultural; evidenciando a problemática da maioridade dos sujeitos 

na pesquisa de campo e visibilidade das representações sociossexuais; e, apreendendo a voz 

dos novos sujeitos nos seus posicionamentos-identitários, como problemática para o meio 

político-acadêmico, no que diz respeito às pessoas invisíveis que passaram a ganhar 

visibilidade através destas modalidades de pesquisa. 

Os procedimentos teórico-metodológicos deste estudo se tornam óbvios pelas marcas 

da difícil tarefa de reconhecer o sujeito gay ou hétero como sujeitos unificados por um eu 

autônomo. Esta situação, que passou a ser problematizada junto ao desenvolvimento da teoria 

queer, influenciou vários trabalhos entorno da temática da sexualidade que, adotando os 
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insights construcionistas, acrescentaram críticas pós-estruturalistas aos discursos científicos. 

Percebi, através desta teoria, que os pesquisadores se distanciaram do uso pleno da linguagem 

positivista e da noção do sexo como realidade reguladora de uma estrutura biológica ou 

essencial do desejo sexual constituído por um gênero, uma raça, uma nação ou uma classe. As 

histórias contadas nestes trabalhos trouxeram à tona o abandono e a decadência das velhas 

narrativas que tinham como objeto de estudos os sujeitos como estruturas estáveis. Por outro 

lado, propuseram luminosidades sobre os questionamentos pós-modernos da objetividade e 

sobre a adoção de um ponto descentralizado dos posicionamentos-identitários, sempre 

mutável, que enquadra a diferença, o movimento e a instabilidade dos sujeitos 

contemporâneos (cf. HALL, 2006; LYOTARD, 2004; LINCOLN & DENZIN, 1994:575; 

GAMSON 2006 p. 346), aqui observados, frente aos desejos sociossexuais.  

Sucintamente, esta pesquisa se preocupa com a criação dos significados políticos e 

culturais da „violência contra gays‟ vivida pelos mesmos enquanto posicionamentos-

identitários sociossexuais, para tanto fiz um esforço para ouvir as vozes que foram silenciadas 

ou invisibilizadas pelo discurso hegemônico, apreendendo as razões do segredo entorno da 

violência. Assim, Por trás de todos os procedimentos teórico-metodológicos aqui adotados, 

estão presentes o estímulo e a provocação da perspectiva foucaultiana acerca de um „gay 

savoir‟ e dos posicionamentos excêntricos numa sociedade, tal como problema que deve ser 

explorado e analisado através da desconstrução dos discursos culturais. Segundo o ponto de 

vista de Michel Foucault em a História da Sexualidade I – A vontade de Saber; História da 

Sexualidade II – O uso dos prazeres; e, História da Sexualidade III – O cuidado de si, o 

sujeito homossexual aparece proclamando uma identidade sem essência que foi constituído 

por posicionamentos deliberadamente marginal, pelo lugar que ocupa e pelo modo que opera 

frente ao discurso hegemônico. É a partir da obra de Foucault que se torna compreensível a 

diferença entre as posições identitárias gays e queers: enquanto que os posicionamentos gays 

sinalizam para uma noção de identidade positiva, afirmativa e concorrente com o discurso 

hegemônico; os posicionamentos queers – como o próprio nome „queer‟ significa torto, 

estranho, tal como movimento que se propõe sempre contra o hegemônico e assumem um 

completo desacordo com o legítimo, o normativo e o dominante, despertando constantes 

reservas e oposições frente ao normativo (BARBERO, 2005, p.44-50).  

O referencial teórico-metodológico utilizado demarcou as tendências concorrentes 

com o discurso hegemônico, a o fim de instabilizar o mesmo. Talvez pelo intuito inicial de 

romper com o binarismo homo/hetero e processos de categorização sexual; trazer visibilidade 
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para constituição histórica e cultural dos dispositivos das sexualidades, tais como práticas 

“estilísticas da existência” e políticas sociossexuais do indivíduo e corpo coletivo. É neste 

sentido que o sujeito da pesquisa sempre aparece, ancorado no pós-estruturalismo, como 

provisório, circunstancial e cindido, através do qual o procedimento metodológico articule e 

apreenda o sexo como sistema de utilidade e regulação da vida social presente nos discursos, 

instituições, enunciados científicos, formas arquitetônicas, proposições morais e filosóficas. 

Assim, a heterossexualidade só existe por meio da enunciação da homossexualidade que, 

aparecendo como o „Outro‟ inferior, negativo, abjeto, sem o qual o hegemônico não se 

constitui e nem tem como descrever a si próprio (MISKOLCI, 2009 p. 2-3). 

No entanto, esta pesquisa buscou romper com o discurso do homossexual como 

inferior e parte do mecanismo que faz mover o discurso hegemônico, na tentativa de fazer 

aparecer a homofobia como sintomática de uma sociedade que reproduz uma 

heterossexualidade compulsória, regulamentada pela norma hierarquizante dos 

posicionamentos-identitários sócio-sexuais. Assim, através da abordagem construcionista, o 

foco metodológico concentra-se na tentativa de entender ou interpretar os fenômenos da 

violência contra gays e performances identitárias em termos dos significados que as pessoas 

trazem, tais como produto de uma cultura (GAMSON, 2006 p.351). 

Levando em consideração que “todos os métodos têm seu lugar em determinados 

“regimes de verdade” e que nenhum conhecimento gerado encontra-se longe das relações 

políticas” (GAMSON, 2006 p.352), busquei estudar e adotar as posturas metodológicas de 

pesquisadores contemporâneos que escreveram sobre a temática violência; homossexualidade; 

Gays; movimentos de homossexuais organizados. Como foi visto nos capítulos anteriores, 

constatei que o tema violência contra gay no Brasil é amplamente explorada nos estudos de 

cunho antropológicos e psicossociais, também foram encontrados outros estudos no campo da 

arte e comunicação, como é possível observar na bibliografia disponível para realização desse 

trabalho.  

Priorizei como referência para compreensão dos regimes de verdades alguns estudos 

que se mostraram como alternativas de métodos de pesquisa que perpassam pela temática da 

violência e homossexualidade. Tal como teses e dissertações sobre as práticas de violência e 

parcerias homossexuais desenvolvidas na UFPE
93

 e UERJ
94

, elegidas por mim segundo uma 
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 Nascimento, 2009 (Dissertação na qual observei as metodologias do estudo sobre a temática violência e recebi 

ajudas diretas da autora, via e-mail e pessoalmente, de como estabelecer o recorte da amostra de sujeitos a ser 

pesquisado frente ao Comitê de Ética da UFPE) 
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identificação com a linguagem utilizada e aproximação devido à atração dada pela beleza da 

escrita. Delas extrai “por exemplos” da dinâmica da pesquisa qualitativa e trabalhos de cunho 

construtivistas e estratégias políticas de desconstrução dos discursos hegemônicos, além de 

encontrar possibilidades de viabilização do estudo e escrita acerca da temática da violência 

contra gays.  

Na dissertação Namoro e Violência: Um Estudo Sobre Amor, Namoro e Violência 

entre jovens de grupos populares e camadas médias, Nascimento (2009 p.60) sinaliza, 

segundo estudos de Woolgar (1988, APUD SPINK; MENEGON 2004), que numa pesquisa 

qualitativa, que adota como referencial a postura construtivista, é necessário assumir: 

 

1) a indexicalidade. A pesquisa insere-se num contexto, assim, os resultados 

apontados fazem parte desse processo de construção entre o eu (pesquisadora) e os 

interlocutores (entrevistados), não sendo possível replicabilidade; 2) que esta 

pesquisa, por ser indexada, fala de um determinado contexto, situação, e não pode ser 

generalizada para outros contextos; 3) que estou diretamente implicada nesta pesquisa, 

sendo co-construtora dos sentidos produzidos no momento da interação (entrevista) 

com os interlocutores. Com isso, quero dizer que assumo que os resultados da 

pesquisa são construções conjuntas entre muitos interlocutores, na interação ou 

através das vozes presentes em todo o processo, sendo uma versão possível, entre 

outras (p.60-61).  

 

Entendo que este trabalho não representa um modelo de estudo a ser seguido, haja 

vista que a violência contra gays aparece singularmente com diversas tendências em cada 

contexto histórico, além de compreender que uma das formas da realidade que fez aparecer 

esse trabalho resultou da produção do meu eu pesquisador juntamente com os “eus” dos 

entrevistados, numa dinâmica de interação dialógica. Nessa dimensão, surge como 

determinante o reconhecimento de que o conceito de interanimação dialógica exige, 

constantemente, reflexões éticas por parte do pesquisador, dadas as relações de poder 

estabelecidas nesse processo junto ao pesquisado (NASCIMENTO, 2006 p.61).  

Na tese O Feitiço de Exu: Um estudo comparativo sobre parcerias e práticas 

homossexuais entre homens jovens candoblesistas e/ou integrantes da comunidade entendida 

do Rio de Janeiro, Rios (2004, p.50-51) aponta que é necessário, primordialmente, o 

pesquisador/a assumir e explicitar os lugares e posicionamentos de escuta, de observação, de 

fala e escrita quando se está no campo de pesquisa, pois estando ele(a) numa outra 

comunidade, povo ou cultura por um determinado período ou quando de lá volta, devido ao 
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 Rios, 2004 (Tese na qual eu estudei as metodologias de estudo sobre a temática da homossexualidade e 

comunidade de entendidos, além de buscar compreensões de como pesquisar o mundo de um grupo no qual o 

pesquisador está „mergulhado‟) 
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encontro com entre outros (mesmo que o pesquisador faça parte desses outros), “a própria 

cultura através da qual o pesquisador/pessoa ingressou no mundo lhe servirá como teoria 

(nativa, que seja.) para entabular o contato”. Nesse sentido, Rios (2004) destaca ainda que, 

numa abordagem metodológica, a teoria-técnica-etnografica performadas e utilizadas são 

atravessadas por posicionamentos ligados à própria subjetividade do autor, mesmo se 

considerando um silêncio frente essa questão nas seções metodológicas de trabalho 

científicos, talvez por uma questão de medo da perda de credibilidade, por uma suposta 

neutralidade dada ou “(con)fusão” com o objeto. 

Diante do silêncio e segredo das situações de violência contra gays no Vale do Rio 

Guaribas – PI procurei me posicionar no sentido (ou na contramão), valendo-me das 

expressões e experiências no campo científico de Rios (2004), de explicitar os lugares de 

escuta e fala de todos os participantes da pesquisa somadas ao lugar de escrita do pesquisador, 

ressaltando que a convivência e a dialogicidade, fundamentaram o respeito frente aos 

pesquisados, tal como estratégia tão metodológica, quanto ética. Da mesma forma, procurei 

demonstrar confiança e respeito junto aos pesquisados, criando empatia e identificações para 

facilitar o diálogo e o surgimento das expressões de violência contra gays, estando posto nesta 

dinâmica que mesmo eu sendo nascido e “criado no litoral” ou “na capital”(expressão 

utilizada por picoenses dos segmentos populares) do Estado de Pernambuco, meus 

posicionamentos-identitários sócio-sexuais viabilizaram lugares comuns para liberação de 

vozes e verdades silenciosas. 

 Sendo um paradoxo ou não, devo salientar ainda que pelo menos 80% da escrita desse 

estudo não foi possível de ser realizada no Vale do Rio Guaribas-PI, mesmo frequentando 

sessões semanais de psicoterapia na Cidade de Picos devido a presença marcante do medo, 

talvez dado pela “(com) fusão” com o objeto, de observar as expressões de medo dos 

entrevistados, ou mesmo pelo estranhamento com a situação de violência silenciosa contra 

gays e homofobia daquela região. Sendo assim, a escrita só veio tomar fôlego e incorpora-se 

por um fluxo de aparecimento durante o tempo que estive em Recife, dentro da Cidade 

Universitária, no Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. 

 

4.3 Instrumentalizando os diálogos: Das entrevistas, posicionamentos e lugares dos 

sujeitos na pesquisa de campo 
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Esta pesquisa se propôs a responder uma questão muito particular e ao mesmo tempo 

diversa se vista em cada contexto histórico-cultural da economia das sexualidades e seus 

mecanismos de poder da sociedade brasileira na contemporaneidade: “como se expressam as 

diversas situações de violência contra gays na cidade de Picos - Piauí?”. Assim, as entrevistas 

foram realizadas segundo um roteiro semi-estruturado com o fim de buscar compreender o 

universo dos significados, dos modos, dos motivos, das crenças, dos valores, das atitudes e, 

sobretudo, dos processos e fenômenos vividos por sujeitos sociais que não podem ser 

reduzidos à operação de variáveis quantificáveis (MINAYO, 1994). Nesse sentido, o roteiro 

foi reconstruído segundo a interação com os interlocutores, dada por uma “atenção flutuante” 

do entrevistador que procurou manter o foco das entrevistas nas situações de violência contra 

gays
95

. Em seguida, as entrevistas foram transcritas de forma direta e depois recortadas em 

três blocos, segundo o aparecimento das expressões relativas aos objetivos da pesquisa: 1) das 

noções de violência contra gays, desde como ela aparece como foi significada pelo indivíduo 

e pelo coletivo; 2) dos mecanismos de denúncia e enfrentamento da violência; e, 3) dos 

impactos sociais e políticos das Paradas GLBT e da militância gay frente às situações de 

violência.  

Os interlocutores da pesquisa foram definidos, inicialmente, através da faixa etária, 

estabelecida segundo os critérios do Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco 

para as pesquisas como seres humanos. Assim, determinei que o recorte da amostra dos 

sujeitos que participariam da pesquisa seria entre 18 e 60 anos de idade. O segundo critério 

definiu que o primeiro participante da entrevista seria indicado pelo movimento social de 

homossexuais organizados da região, dado por um grupo representativo na cidade de Picos-PI 

(O grupo GGLOS – Grupo Guaribas de Livre Orientação Sexual – vem organizando as 

Paradas da região desde o ano 2005 até o ano 2010) sendo solicitado a este que indicasse um 

indivíduo que pudesse responder uma entrevista direcionada às pessoas assumidamente gay, a 

partir deste os demais entrevistados seriam indicados pela técnica “bola de neve”, um 

entrevistado indicaria outra pessoa a ser entrevistada e assim por diante até que as repostas 

não se tornassem repetitivas, a partir da técnica de “saturação” chegou-se ao número de 12 

entrevistados. 

O contato com os participantes se deu, inicialmente, através de conversa realizada pó 

ligação telefônica,  segundo o número de telefone indicado pelo GGLOS, e por meio de um 
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diálogo informal me apresentei como mestrando da UFPE, explicava que havia conseguido o 

número do telefone através da representante do GGLOS, logo em seguida esclarecia o motivo 

do telefonema. Se o sujeito aceitasse uma conversa pessoalmente, comparecia no local e 

horário indicado por ele para apresentar o projeto de pesquisa e o Termo Livre Esclarecido. 

Cinco dos sujeitos indicados não quiseram participar da entrevista, mesmo sabendo que sua 

identidade seria resguardada através de nomes fictícios, que a entrevista seria realizada no 

local de preferência do entrevistado e dada após assinatura do entrevistado e entrevistador do 

termo que indicava o compromisso de ambos em manter sigilo do nome e entrevista dos 

participantes. 

 Para resolver tal questão, foram adotados nomes de povos, tribos e lendas indígenas 

remanescentes na região do período anteriores a colonização do Piauí. Como dez indivíduos, 

dos doze entrevistados, não eram naturais da cidade de Picos-PI e alguns vivem fora desse 

município, vindos de cidades entorno do Vale do Rio Guaribas, sendo que menos urbanizadas 

e de comércio menos dinâmico, a escolha da temática indígena para os nomes se deu pela 

noção da cultura remanescente de indígenas no Piauí e de que os militantes gays representam, 

comumente, através do imaginário de pertencimento a um povo ou etnia perdida num tempo 

distante, característica constatada na literatura estudada por Costa (1992). O fato dos 

militantes serem, majoritariamente, oriundos das cidades vizinhas, reafirma também os 

estudos vistos na bibliografia disponível trabalhada no segundo capítulo, nos quais sinalizam 

que a demanda do mercado GLS atrai os homossexuais de regiões menos urbanizadas que, 

além do consumo, procuram exercer uma maior liberdade de expressar e vivenciar suas 

sexualidades sem a opressão do ambiente familiar e doméstico, além de apontar que o espaço 

urbano é propício para o aparecimento do homossexual. 

Outro aspecto que busquei destacar foi o local no qual os interlocutores escolheram 

para falarem de suas experiências, por se sentirem mais a vontade para exercer seus 

posicionamentos identitários. Levando em consideração que os discursos nas entrevistas 

aparecem segundo posicionamentos e performances dos sujeitos, que no decorrer de suas 

narrativas buscam por uma unidade do sujeito que lhe dê coerência (TERTO JR. 2000 APUD 

RIOS, 2004), sendo importante destacar a posição que ocupei durante as entrevistas: o 

entrevistador, mestrando em Serviço Social pela UFPE, pernambucano, nordestino, professor 

de História no ensino médio e de Antropologia geral e cultual, Formação Social e Política do 

Brasil e Sociologia no Ensino Superior; diretor de Políticas Públicas para Promoção da 

Igualdade de Direitos Raciais e Étnicos na Secretaria de Juventude e Direitos Humanos na 
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Prefeitura Municipal de Picos; e, quando questionado pelos entrevistados sobre meu 

posicionamento-identitário sócio-sexual, assumi o posicionamento-identitário denominado 

pela palavra “gay”, “homossexual”, “entendido” ou homem que faz sexo com homem 
96

.  

O lugar para realização de entrevista foi escolhido pelo entrevistado através da 

pergunta – “Qual o local onde você se sente a vontade (ou prefere) pra falar das situações de 

violência contra gays?”. Quando o entrevistado respondia que não sabia ou que poderia ser 

em qualquer lugar, eu, na posição de entrevistador facilitei o diálogo, oferecendo como 

opções: 1ª) A Secretaria de Juventude e Direitos Humanos na Prefeitura Municipal de Picos; 

2ª) Sala de aula do IFPI, (o Antigo CEFET); ou 3) Sala de estudo na Faculdade R.Sá. 

(Instituição onde eu trabalho como professor). A preferência por um lugar parecia sinalizar 

para escolha em que facilitasse uma maior liberdade de expressão sócio-sexual, onde 

favorecesse o aparecimento de posicionamentos-identitários dos gays ou um lugar onde não 

houvesse tensão para simplesmente falar e ter a voz gravada. Todos os locais de entrevista 

foram dados pela escolha dos entrevistados. A seguir um quadro com informações relevantes 

e descrição do lugar de preferência dos entrevistados: 

QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 
O Silêncio e o Segredo do 

Cabeça de Cuia 
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 “Entendido” é uma expressão utilizada na linguagem de homossexuais para significar uma pessoa que conhece 

como se dão as práticas sexuais e socias no universo homossexual. HSH, homem que faz sexo com homem. Ver: 

Rios, 2004.  

Nome Idade Profissão/ocupação Descrição do Local da entrevista 

Guêgue 22 Assistente de balcão – 

Comércio 

Rua – Dentro do carro 

Jaicós 34 Cabeleireiro Prefeitura Municipal de Picos – Sala de 

atendimento da Sec. de Juventude e Direitos 

Humanos 

Acroá 20 Estudante Residência do amigo – Cozinha 

Acaraós 33 Cabeleireiro Prefeitura Municipal de Picos – Sala de 

atendimento da Sec. de Juventude e Direitos 

Humanos  

Tremembés 20 Estudante Residência da família – Quarto do 

entrevistado 

Mandaú 25 Pizzaiolo Prefeitura Municipal de Picos – Sala de 

atendimento da Sec. de Juventude e Direitos 

Humanos 

Timbira 34 Multiplicador de informação – 

(Sec. de Saúde) 

Residência do entrevistado – Sala 

Cariri 21 Cabeleireiro Prefeitura Municipal de Picos – Sala de 

atendimento da Sec. de Juventude e Direitos 

Humanos 

Pimenteiras 21 Estudante Motel – Quarto 
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Referência e fonte dos nomes indígena (tribos e Lendas): Adrião Neto (2006); 

www.Leônidas e Sá. O folclore piauiense (Litericultura, II, 125-128 e 363-370). 

 

 

 As entrevistas foram gravadas no notebook pessoal do entrevistador, protegidas por 

senha de impressão digital do mesmo, logo ao final das gravações foram anotadas (no fim do 

roteiro de entrevista) algumas referências acerca das partes que deveriam ser suprimidas 

segundo a vontade dos entrevistados, geralmente situações de violência dadas nos ambientes 

domésticos e familiares que, comumente, foram enunciados de lugares „populares‟ ou por 

referência aos parentes (primos ou primas). 

 É valido salientar que os entrevistados fazem parte do chamado segmento popular da 

sociedade piauiense, trabalhadores e estudantes que possuem círculos de convivência dados 

pela vizinhança dos mesmos; participantes comuns nos convívios e encontros com amigos, 

colegas e parceiros sócio-sexuais dos ambientes domésticos, escolares e/ou de trabalhos, que 

partilham experiências cotidianas efetivadas, geralmente, nos interiores das casas, nos bares e 

eventos da rua ou em viagens para as capitais (sinalizadas como maior possibilidade de 

vivenciar uma maior liberdade de expressão dada pelos espaços urbanos) ou nos passeios para 

outras cidades do interior (apontadas como ampliação ou variações das vivências e costumes 

das práticas rurais ou „naturais‟), através das quais a cidade de Picos aparece como espaço de 

tensão e de passagem entre duas realidades (rural e urbana); conhecedores das situações que 

comumente acontecem nas apresentações das bandas de forró, nas eventuais raves e 

churrascos dos blocos carnavalescos em chácaras alugadas, ou nas festas „GLS‟ ou de 

“entendidos” nas casas dos amigos, boaites temporárias ou Paradas LGBT da cidade de Picos.  

 Enquanto pesquisador, e parte integrante na construção da pesquisa, acredito que é 

importante salientar que também faço parte do segmento popular de trabalhadores e 

estudantes, participante do cotidiano picoense e contemporâneo ao fluxo de ações, normas e 

expectativas que me permitem pressupor uma compreensão compartilhada dessas interações, 

embora comumente perceber o estranhamento do piauiense frente alguns costumes e falas 

„não-comuns‟, de ser chamado de “forasteiro” ou reconhecido como “cigano” por vir de outro 

estado, ser visto em constante movimento com os ciganos, umbandistas, mulheres, lésbicas, 

Tabajara 23 Auxiliar de carga/descarga Residência de sua família – Sala/Rua – Dentro 

do carro 

Metera 18 Estudante Residência do namorado – Quintal (área de 

serviço) 

Amanajós 26 Professor Estacionamento de Supermercado – dentro do 

carro 
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gays e travestis, ou em constantes passeios, demandas pelo trabalho, pelo descanso ou lazer, 

entre várias cidades do Vale do Rio Guaribas e Serra da Capivara.  

            Acredito, também, que incorporei a idéia de que o campo de pesquisa é o lugar onde 

as pessoas podem ser vistas no seu “habitat natural”, onde o pesquisador coleta dados e 

compreende uma „totalidade de efeitos‟ que constitui o campo de pesquisa, apreendido pelos 

estudiosos da Psicologia Social, compreendido como a situação atual do assunto pesquisado, a 

justaposição de sua materialidade e sociabilidade. Assim, compartilho com a perspectiva que 

não é o campo que possui o assunto, mas o assunto que possui um campo, sendo visto e 

entendido como fixo e em constante transformação dada pela construção e transformação 

dadas pelo social (NASCIMENTO 2009 p.66). 

 Segundo Cordeiro (1995, p.74) “observar e participar com a finalidade de melhor 

capitar os diversos aspectos do fenômeno estudado, podendo, assim, tanto ser influenciado 

pelo contexto quanto influir na situação observada”. Foi nesse sentido, que durante os últimos 

dois anos, procurei participar mais ativamente do movimento LGBT e festas „GLS‟ na cidade 

de Picos, que por ser representada por um município de 70 mil habitantes, logo conheci a líder 

do Grupo GGLOS e vários outros militantes gays e travestis, bem como freqüentei algumas 

reuniões de grupos de trabalhos na Secretaria de Juventude e Direitos Humanos, me integrei 

na divulgação da Parada LGBT de Picos no ano 2009 e 2010. Participei da última Feira 

Nacional de Gestão Participativa do SUS (indicado pelo GGLOS), conheci os representantes 

do movimento LGBT brasileiro, assim como convivi mais próximo com gays-transex
97

 que se 

prostituem e reclamam de outras formas mais sutis do preconceito, discriminação e violência. 

 A análise do material empírico seguiu como princípio “a arte de dividir a fim de 

chegar à engenhosidade de construir” (CORDEIRO 1995 p78) “objetivando elaborar uma 

grade de análise que desse conta do objeto investigado”. Para isso, foram dados os seguintes 

passos: 1) divisão em blocos dos depoimentos dados nas entrevistas segundo, os objetivos e 

problema da pesquisa; 2) Separação dos trechos dos depoimentos mais significativos, a fim de 

recompor os depoimentos a partir do conjunto de temas elaborados no relatório-síntese 

(debate com a teoria e observação); 3) Elaboração de síntese geral (Cordeiro 1995 p.78-79). 

                                                                   
97

 Utilizo essa expressão por desconhecer outra forma de enunciar os sujeitos que já se assumiram como travestis 

(alguns colocaram silicone, modificaram o corpo, incorporaram uma identidade de mulher e nome feminino) 

porém voltaram assumir-se como gays assumindo identidade masculina (roupas, acessórios e nomes), mas com 

corpos femininos, ou andrógenos. Três dos doze entrevistados nessa pesquisa, assumiram que “já foram 

travestis, mas devido ao preconceito e dificuldade de conseguir emprego e respeito na comunidade, voltaram a 

assumir-se como gays”. 
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 Segue adiante uma breve demonstração de diálogos, valendo-me como instrumentos 

os dados coletados, através das entrevistas com os pesquisados, da literatura consultada e das 

observações realizadas acerca das situações de violência contra gays no Vale do Rio 

Guaribas-PI. Sinalizo que tais diálogos, inevitavelmente consciente e/ou inconsciente, são 

imbricados por percepções apreendidas na convivência e atravessadas pela subjetividade do 

autor (demarcadas por um período de seis anos, de 2004 a 2010) junto aos discursos e silêncio 

produzidos pelas posições-identitárias dos gays e outros não heterossexuais em interações 

com os mecanismos, práticas políticas, sociais e culturais da sociedade hegemônica da 

localidade. Destaco ainda, que os diálogos são “por exemplos” de leituras e interpretações de 

uma das formas que o real pode tomar segundo a posição adotada por mim no referencial 

teórico-metodológico apresentado. 

 

4.4 Dialogando acerca das situações de violência contra Gays: Das várias formas de 

explicar a violência; dos enfrentamentos e denúncias da violência; e, da militância e dos 

impactos das Paradas LGBT ocorridos no âmbito das situações de violência 

 

As temáticas trabalhadas neste item serão apresentadas através de trechos das 

entrevistas, escolhidos para demonstrar as situações de violência contra gays, com o intuito de 

favorecer um diálogo com a bibliografia estudada e perspectiva teórica vistas nos textos 

anteriores. Os trechos dos depoimentos serão apresentados segundo os espaços e conteúdos 

das falas com fim de provocar reflexões acerca das compreensões e características da 

violência contra gays dadas em situações específicas, assim como favorecer o entendimento 

que as denúncias e militância realizada pelos gays aparecem em contextos singulares.  

A violência aparece como uma atitude hostil, aversão, frente a tudo que está relativo à 

homossexualidade e/ou homossexual, constituída como um constructo coletivo e individual 

aparece de forma externizada ou internalizada, se reproduzindo nas instituições e micro-

relações interpessoais, sociais, culturais, políticas e acadêmicas. A homofobia internalizada 

que provoca o sofrimento interior também leva o indivíduo a assumir uma inferiorização nas 

relações socias e políticas, além de viabilizar o caso da violência contra o próprio corpo o 

suicídio (BORRILLO, 2000; CARRARA & RAMOS 2006). É expressa através do 

preconceito, discriminação, atos, gestos e palavras baseado no ódio ou não saber acerca do 
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conhecimento invisibilizado pelo discurso heteronormativo (MOTT 1997, 2007; PRADO, 

2008; MACHADO & PRADO 2011). É constituída por uma noção binária da realidade 

homo/hetero, normal/anormal, saudável/doentio, forte/frágil, mantido por um discurso 

hegemônico de hierarquias sociossexuais e econômicas construído sobre a idéia de “minorias 

sociais” e “maioria social” (GREEN 2000; MARSIAJ 2003; GAMSON 2006; MISKOLCI 

2009). 

1) Violência contra gays: Conceitos e noções 

Guêgue: “Violência vamos dizer assim, que ela está agregada a todo tipo de 

sofrimento que você passa, por mesmo que seja um sofrimento assim pessoal por 

problemas pessoais...”. 

 

Jaicós: “Cara, eu acho assim que não tem uma violência pior do que você ser 

discriminado, assim, preconceito de quando você chegar num local e o pessoal ficar 

olhando, falando, eu acho que isso é uma violência muito grande, porque a violência 

física também é, mas assim, na minha opinião, pra mim num tem uma violência pior 

do que você ser discriminado, você num ser aceito...” 

 

Tremembés: “Violência é uma agressão física contra uma pessoa com atos de 

espancamento... uma agressão física provocado por ódio de um individuo, através de 

preconceito...” 

Metera: “Violência... Tenho como fato de ignorância, principalmente violência contra 

pessoas que não tem como se defender, como os idosos, crianças, mulheres, então, eu 

trato como questão de ignorância...” 

 

 

Os trechos acima evidenciam que as situações de violência contra gays se constituem 

por várias noções, percebidas no âmbito psicológico, físico, constructo social mantido por um 

posicionamento coletivo e até dada por um não conhecimento. A rede institucional (família, 

escola, igreja, comunidade, polícia, justiça, leis) no Vale do Rio Guaribas parece ignorar tais 

fenômenos, assim como não há, em todas as entrevistas, nenhuma referência da situação de 

violência contra gays reproduzidas ou conservadas por elas. Parece que a economia da 

violência se reafirma na discriminação, preconceito, atitudes hostis, gestos de intolerância 

frente aos gays, vistas até como uma fatalidade que atinge o indivíduo e o grupo, 

reproduzindo como regras consuetudinárias, tradição pedagógica, compreensão de mundo.  

Vê-se que esta violência impulsiona a formação de pequenos grupos, subculturas, 

guetos. Se enunciada como violência simbólica, psicológica e imaterial parece sustentar o 

silêncio e o segredo que estimula e favorece as situações de violência física, verbal e material, 

haja vista que quando ocorrem casos de violência letal, na cidade de Picos, por exemplo, toda 

a rede institucional reproduz a invisibilidade acerca da enunciação das identidades sexuais, e 

quando aparecem são dadas como marginais, todos os cidadãos tem o conhecimento dos 
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acontecimentos de uma “cidade pequena” e por isso são comentados sob a regra das 

reticências, tal como um segredo que estimulasse a fala. 

  2) Expressões e tendências de aparecimento das situações da violência contra gays: Do 

âmbito Familiar aos espaços domésticos. 

 

Metera: “... Mas recentemente, foi quando eu conversei com minha família... aí, 

conversamos sobre minhas condições de ser homossexual, sobre meu relacionamento 

com meu parceiro... O respeito que eu tinha dentro de casa, a moral que eu tinha em 

casa, se foi, e pra minha família isso é uma coisa que eu não posso mais recuperar, 

pelo fato de eu ser gay... É um problema, eu sou gay!...”. 

 

Acroá: “Só pelo fato de quando eu me assumi gay pra minha família, eu tive um 

grande discussão com minha mãe...fui expulso de casa, passei um bom tempo sem 

andar em casa... aí depois disso ela passou a me aceitar...a família...meu pai 

aceitou...mais minha mãe tinha receio da família dela, o que iam pensar... quando eu 

contei pra minha mãe...eu namorava com um menino, namorava serio... aí eu terminei 

com o menino, aí ele pegou e mandou uma carta pra mim... e essa carta meu pai 

pegou... e leu e mostrou pra minha mãe quando ela leu essa carta... ela fez um 

escândalo enorme aí ela me chamou e perguntou... e chamou a mãe do menino... e fez 

um escândalo na rua e todo mundo ficou sabendo...” 

 

Jaicós: “Aconteceu uma situação numa época, que assim, mais por parte da minha 

irmã... sempre quando eu saia, ela ia ver se eu tava com calcinha... se eu tava com 

alguma outra roupa assim... mexia nas minhas coisas, às vezes rasgava... aí isso 

passou a ser um problema demais pra mim... Teve, quando eu mudei pro prédio... lá só 

era mulher... aí tinha uma que tava fingindo ser minha amiga e já tava era fazendo 

baixo assinado para me tirar do prédio... isso, mais porque eu sou gay, depois a 

menina do prédio disse que foi por causa do preconceito”. 

 

Cariri: “ele já era um homem, pai de dois meninos já, acho que eu tinha uns 12, 13 

anos, aí ele sempre ficava me olhando assim com um olhar, aí eu criança, né?... nunca 

notei, eu não tinha maldade... um dia meu amigo chamou pra mim ir pra casa dele 

brincar de bonequin de terra, aí ele, o homofóbico véi pediu pra gente ir pra casa dele 

que ele ia levar chocolate pra gente, aí eu disse que não, mas perguntei pela mulher 

dele... e meu amigo disse que ela tava lá... então, eu disse vamos! aí quando chegou lá, 

meu amigo disse que ia pegar água... aí ele mostrou logo o sexo pra mim, aí pediu pra 

mim fazer sexo oral e eu disse que não... quando eu tentei correr, aí ele segurou pela 

minha mão, aí meu amigo viu e jogou o chinelo no rosto dele... aí bateu no olho dele... 

e a gente correu e o portão tava mei aberto... e a gente conseguiu fugir”. 

 

Tremembés: “traumas da minha infância eu fiquei calado... por medo de sofrer mais e 

mais aí pensei que nunca fosse acabar mais acabou... o ambiente da minha infância foi 

traumatizador... eu tive que engolir muito sapo.” 

 

 

Mott (1997, 2007) destaca que o maior espaço de reprodução de violência contra gays 

é o seio familiar, onde o indivíduo que sofreu algum tipo de violência não encontra proteção 

dos seus direitos individuais e humanos, tampouco o reconhecimento ou alguma compreensão 

da violência homofóbica, diferentemente dos casos de violências baseadas no preconceito de 

raça ou de gênero. No decorrer das entrevistas, percebi que os entrevistados vivenciaram o 

medo, o receio ou o trauma de falar para família, o não falar parece também com a 



139 

 

 

 

reafirmação de um silêncio que muitas das vezes é mantido por uma “questão de respeito”, 

“preservar os pais desse mal” ou “evitar uma grande decepção”, expressões comuns entre os 

homossexuais, do segmento popular, que não se assumem como gays para a família. 

Marsiaj (2003) aponta que é mais freqüente a violência contra gays no âmbito das 

famílias das classes populares ou pobres devido à interdependência financeira entre os 

membros das mesmas, imbricada pela ausência de uma previdência privada, além de acesso 

dessas famílias as informações acerca da homossexualidade. Green 2000 salienta que os 

homossexuais do interior, geralmente procuram deslocar suas residências para os grandes 

centros urbanos distantes do controle e limitações de suas liberdades postos pelas famílias, 

distanciam-se à procura do anonimato. Foucault 1998 e Costa 1992 descrevem que nos fins 

do século XVII e início do século XVIII o discurso da família burguesa reduziu a sexualidade 

ao quarto do casal, esterilizando a diversidade sexual e silenciando do homoerotismo, o 

discurso médico e norma familiar passaram a controlar a masturbação e a sexualidade das 

crianças e homossexualidade foi inventada como incapacidade de reprodução humana. 

No depoimento de Cariri o trecho descrito diz respeito a uma situação de que ele 

compreendeu como violência sexual, na qual o ambiente doméstico parece prolongar o 

silêncio dado na casa familiar. Perguntei a Cariri se ele havia compartilhado a situação aos 

seus familiares, ele respondeu que não falou pra ninguém, pois sentiu medo. Os espaços e os 

discursos esterilizados das múltiplas expressões sexuais parecem estimular que as 

experiências homossexuais ou de violência contra gays apareça como um tabu ou um tema 

obscuro para o seio familiar. Enquanto que na Grécia antiga, vista no primeiro capítulo, a 

pedofilia aparece como uma questão pedagógica, normatizada e controlada desde o ambiente 

doméstico ao público, problematizada como uma questão ascética, na sociedade 

contemporânea aparece sob a ordem do silêncio e segredo que são segregados no ambiente 

familiar parece estimular uma não discussão nas instituições pedagógicas. Nas escolas a 

classificação e categorização dos corpos parece ser a ordem, o ambiente e os espaços parecem 

favorecer a estigmatização e a segregação dos corpos, individualizando os sujeitos a parir das 

vozes discriminatórias e aos falatórios fundados no preconceito, útil à hierarquização das 

identidades sócio-sexuais. 

3) Expressões e tendências de aparecimento das situações da violência contra gays: Do espaço 

escolar aos outros espaços públicos. 
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Tabajara: “Assim no colégio quando eu era mais novo um pouco, eu sempre fui 

espontâneo, aí ficavam tirando brincadeira, gayzinho tal, pra pessoa que não é 

decidida ainda, machuca muito e eu ficava isolado dos outros no colégio... Aconteceu 

já faz algum tempo que eu presenciei uma discussão... uma do mundo gay e outra 

hetero, a pessoa tava com muita agressão verbal... Já em muitas delas, com muitas 

pessoas que começaram com provocação baixa... na medida que eu tentava me 

defender ele ia aumentando... estava todo mundo na quadra eu e meus colegas, e veio 

esse garoto e começou a provocar... ele começava a me chamar de gay, de várias 

coisas, pejorativo...  exatamente, como a quadra era pública, ele não aceitava os gays 

jogarem bola lá, praticar algum esporte... ele usava caráter pejorativo para nos 

agredir...   na casa do meu pai não posso nem dizer que sou, aí é onde eles partem para 

agressão” 

 

Pimenteiras: “eu acho que foi no colégio, quando eu fazia terceiro ano.. que eu era 

meio que discriminado... assim.. por meninos... os homens... não eram muito próximo, 

sei lá... tiravam muita piadinha... não dava espaço pra se aproximar... e eu sou do tipo 

de pessoa que se eu notar qualquer coisinha já não me aproximo... aí eu acho que até 

já peguei um trauma disso.. eu num tenho amizade com hétero por causa disso, eu 

tenho medo de tá incomodando... aí eu nem me aproximo, eu acho isso... no terceiro 

ano principalmente, eu tinha 16, 15, eu acho que tinha 16... Eu acho assim, 

passivamente... um gay afeminado que saí na rua fazendo escândalo, eu acho que 

facilita um hétero tirar uma piada... e o ativo é o que tem preconceito... o lugar era na 

escola, não porque eu me expressasse lá, mas porque quando eu me expressava na rua, 

aí as pessoas comentavam na escola.. e é porque eu nem fala na sala com eles direito... 

aí eles me viam na rua, aí ficavam comentando, aí ficavam zuando...” 

 

Tremembés: “a primeira experiência é você ta ali numa sala de aula e as pessoas 

saberem que você é gay e você sempre ser motivo de piadinhas... muitas das vezes 

agressivamente dos meninos por não aceitarem como eles dizem... um viado dentro da 

sala de aula... então, tudo que você faz, tudo que você diz vai ser alvo de criticas e 

ninguém aceita... porque não querem ser liderados por um viado na sala de aula... a 

primeira experiência foi na escola, por não ser aceito muitas vezes... mas também por 

ser admirado, porque dizem que gays tem notas altas, gays são bastantes 

inteligentes...”  

 

Acroá: “Na escola, com os outros alunos... eu sempre usava rosa e roxo pra ir ao 

colégio, e um aluno me pegou e jogou minha mochila roxa dentro do vaso e mandou 

eu pegar e me bateu dentro do banheiro... eu chorei muito... procurei autoridade da 

escola, mais eles nunca fizeram nada...já, com um professor de física... ele é 

homofóbico... ele disse pra mim que gay não tinha vez... se eu não ficasse calado eu 

não ia fazer prova durante dois meses...” 

 

 As situações de violência que se vê nos espaços públicos parecem como construções 

ou continuidades das instituições escolares. Muitos dos educadores não só se silenciam diante 

das situações de violência contra gays, como também incentivam, através de piadas, o 

preconceito e a discriminação. O Programa Brasil Sem Homofobia, de 2004, descreve que um 

dos principais problemas da violência contra LGBTs se dá no ambiente escolar, apontando 

que uma das principais iniciativas para resolver o problema da violência e subcidadania 

LGBT se dá devido a uma não capacitação de profissionais na área educacional frente às 

demandas da diversidade sexual. Costa (1992), aponta que as escolas internas, os exércitos e 

as tabernas reflete a homossexualidade reprimida da infância do adulto de heterossexualidade 
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compulsória, a realização deste estaria em submeter a sexualidade infantil à lei do desejo 

heteronormativo, à qual, enquanto crianças foram submetidas. 

4) Expressões e tendências de aparecimento das situações da violência contra gays: Do meio 

da rua aos lugares ermos. 

Amanajós: “uns caras de lá, eles eram todo metidão, machão... aquelas coisas... 

Estávamos todos lá sentados conversando no meio da rua... num banco da praça... aí 

chegou esse cara mais um amigo dele, que aliás esse amigo dele eu acho muito 

suspeito também...começou a... a querer mandar agente sair do banco e querendo bater 

em todo mundo... ficou ameaçando:  – Saia daqui! ...por isso e aquilo... mas não 

chegou a bater não, mas alguém levou uns empurrãozinho ainda...” 

 

Timbira: “... Eu saí da casa dos meus patrões com outro amigo meu pra visitar ele... 

quando a gente chegou perto ali da prefeitura, aí dois rapazes da sociedade... né?! 

...agrediu a gente, veio pra cima da gente pedindo dinheiro a gente... meu amigo 

conseguiu correr, eu não, fiquei ali no canto e tudo... pediram dinheiro e eu disse que 

não tinha... e eles começaram a me espancar do nada, espancar... Naquele tempo eu 

acho que eu tinha meus 16 anos, eram 16... nisso o que aconteceu... eu fiquei cheio de 

hematomas, ele ainda pegou um punhal no tempo, ele só não me furou, porque venho 

pra cima dois senhores gritou e tudo, e ele saiu... A Charlene era tipo um ponto de 

encontro... então lá tinha um rapaz bastante conhecido aqui na cidade que me chamou 

pra sair... depois disso, ele me bateu e tudo, simplesmente vinha vindo um carro 

quando a luz clareou, ele simplesmente vestiu a roupa e foi embora, nisso, eu fiquei lá 

algemado e nu... minha preocupação era em ficar no mato... só que aquilo num sei se... 

ele parou pra pensar: - não se eu voltar lá e deixar ele vivo, ele vai chegar no outro dia 

e vai contar na cidade. Ele voltou... só que aí, quando eu vi o carro vindo, eu me 

preocupei... porque eu acho que ele ia fazer alguma... e me joguei dentro do mato” 

Mandaú: “eu tava numa rua normal... vim dar uma volta... aí veio uma pessoa... puxou 

assunto comigo, mais era um papo que tava pra ser era ator...não me toquei o que ele 

queria realmente...ele não queria me conhecer e nem nada mais, ele queria mesmo era 

me roubar...ele é uma pessoa viciada...ele passou tanta lábia em mim,lábia,lábia que 

eu cai... agente foi pra um lugar onde não passava ninguém... mais escuro... ele me 

pegou por trás e me sufocou, sufocou, e agente fez luta corporal...ele era enorme...ele 

queria me matar pra depois roubar...aí ele pegou meu celular e se 

mandou...facilitou...porque ele viu que eu era gay né? Ah é gay vai ser fácil, jogo uma 

lábia nele e ele cai...”  

 

Tremembés: quando você não se sente seguro numa festa, você ver que as pessoas 

notam que você é gay ou um grupo de pessoas se reúnem para tentar espancar... eu 

sempre sofro preconceito na rua, e uma vez mesmo um fato que aconteceu comigo na 

rua, tentaram assaltar eu e a fulana...mais não conseguiram me assaltar porque eu não 

tava com o celular no bolso e eu fui agredido e a fulana não... ela foi apenas 

imobilizada, eu fui altamente agredido... E vinha passando uma  aviatura  de policiais 

e a gente falou, eles viram o estado que eu estava... E simplesmente não disseram 

nada... Foram embora [...] Você pode ta passando numa determinada rua... E acontece 

uma situação, você não está fazendo nada e é surpreendido por agressores, 

homofóbicos, por mandato de alguém... Agridem-lhe.” 

 

 

 Green (2000) sinaliza que os gestos e atitudes ligados à homossexualidade nos espaços 

públicos brasileiros, foram no século XIX interpretado pela polícia como atentado ao pudor, 

como uma ofensa a honra da pessoa e da sociedade. A questão da violência contra gays nos 
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espaços públicos parece está ligado à ordem moral, à honra ou simplesmente ódio e estratégia 

política da heteronormatividade, dada pelo contra movimento conservador das hierarquias 

sócio-sexuais. 

 As agressões físicas, os latrocínios e os assassinatos que acometem a gays nos espaços 

públicos parecem atingir consideravelmente os gays pobres. Marsiaj (2003) aponta que desde 

o âmbito familiar os gays das camadas populares encontram formas de opressão diferenciadas 

dos gays das camadas médias que possuem meios de manter um distanciamento das 

limitações postas pela heteronormatividade e exercitarem suas individualidades sexuais 

através do fácil acesso a um motel ou espaço de propriedade privada. No Vale do Rio 

Guaribas é comum os casos de violência letal, agressão física e latrocínio de gays pobres em 

lugares ermos, atrás de cemitério, atrás da fábrica da coca-cola, em terrenos baldio. Esta 

realidade é imbricada pelas limitações dos gays aos ambientes privados, tais como: bares, 

restaurantes, lojas, supermercado, festas. Espaços e eventos que comumente apresentam 

mecanismos, através da voz de funcionários ou gestos de outros consumidores, que reafirmam 

uma situação de violência contra gays, quando estes são pertencentes às camadas populares 

ou pobres.  

5) Expressões e tendências de aparecimento das situações da violência contra gays: Dos 

espaços privados, comércios, mercado ou espaço/evento (festas) para consumidores. 

Acaraós: “Tem muito lugar aqui em Picos que recrimina demais, aqui tem é muitos 

que eles atendem super mau, não é aquela coisa como com as outras pessoas, aqui é 

mais em restaurante assim, em escola, eles olham assim de um jeito, não vejo como se 

estivesse o mesmo direito de outra pessoa”. 

 

Jaicós: “ Eu fui fazer umas compras de supermercado, aí tem aquelas piadinhas... 

quando eu cheguei no supermercado... sempre tem aqueles funcionários que ficam 

soltando algumas piadinhas... ficam fazendo gracinha de um pra outro... dizendo: -

olha a tua... chegou! Tem dias que você tá cansado, com problemas e não agüenta isso 

não... tens uns que agüentam isso [...] Também acontece muito em festas no meio da 

rua... onde tem héteros, bi... tudo... Em festas GLS sempre acontece também... 

geralmente por inveja... no meio GLS é onde mais tem..” 

 

Guêgue: “eu tinha de 13 pra 14 anos, eu tava entrando nessa fase de adolescência 

complicada, eu tava numa lanchonete com determinado grupo de amigos uns três, 

quatro, aí chegou mais uma turminha e quando um me avistou, me olhava e começou 

com piada: - ah! eu não vou ficar aqui... porque aqui tá um ambiente contaminado!; - 

eu não vou ficar aqui... porque eu tenho medo de pegar essa doença!... E o colega que 

tava com comigo, ele chegou pro gerente da lanchonete e disse assim: - O senhor acha 

certo isso aí, o que tá acontecendo?!... não essa baubuja que eles tão fazendo, mas eles 

estão desrespeitando um cliente seu. E o gerente respondeu, e disse assim:  - certo, eu 

não acho, mas assim como ele é cliente, os outros também são, então isso aí é um 

problema de vocês, por mim, vocês podem fazer o que quiser com tanto que não atinja 

a mim! Ou seja, ela pôs a pessoa que foi me defender no lugar dela e me pôs também 

no meu lugar... só o fato de ser assumido, já está exposto a violência...” 
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Amanajós: “... Desde quando agente chega num lugar... geralmente comércio, as 

pessoas ficam cochichando... quando agente sabe por outras pessoas... quando dizem: 

– tal pessoa chegou aqui! De vez enquando eu escuto essas coisas... e dizem: – deixe 

de andar com tal pessoa porque as pessoas dizem... que tal pessoa é isso e aquilo... 

amigos meus héteros me falam... desde a adolescência eu percebi isso...” 

 

 

Tal expressão de violência contra gays surge como algo muito peculiar se confrontada 

com a bibliografia, é comum as histórias que travestis deixaram de se travestir para ser aceita 

na comunidade e ter emprego na região, assim como gays deixarem de levar a vida de gays 

para se casarem com o sexo oposto e adotaram o modelo de vida heteronormativo. No 

decorrer da pesquisa de campo, dois gays que foram indicados para a pesquisa de campo, se 

casaram segundo a norma heterossexual e um deles se converteu às doutrinas da igreja 

evangélica. A discriminação dada por funcionários dos supermercados, atendentes de lojas, 

garçons ou clientes/consumidores se incomodarem com a presença de gays ou travestis no 

ambiente, parece surgir com freio para a lógica do consumo e expansão do mercado „GLS‟.   

Marsiaj (2003) sinaliza para a acentuação da discriminação e da violência baseadas 

nas diferenças socioeconômicas entre famílias de classes populares e médias, nas relações 

sociais e na dinâmica político-cultural dos espaços públicos. Os trechos das entrevistas 

corroboram para caracterização da violência contra gays ocorridas nas relações micro-sociais, 

como apontadas nos estudos de Carrara & Viana (2006), segundo os registros do DDH no Rio 

de Janeiro. Porém, aqui as relações aparecem como rivalidade entre consumidores gays e 

consumidores e funcionários „policiais‟ da heteronormatividade. Carrara & Viana 2006 

chamam atenção para a sutileza dos casos de violência dados em ambiente domésticos, tais 

como ameaças, agressões, discriminações que acontecem em maior grau do que a violência 

letal, já os casos vistos nas entrevistas com gays do Vale do Rio Guaribas as situações de 

violência contra gays parecem concorrer com as entrevistas em ambiente público e privado. 

Segundo as observações realizadas na região, há uma presença marcante das normas familiar 

e ordem higienista do século XIX conservadas pela ordem cristã vista em todos os ambientes 

das cidades, cunhados sob a lógica da família sagrada e mortificação do corpo na cruz – desde 

as residências familiares às escolas, comércios, prefeituras e espaços públicos e privados – 

apresentam a heteronormatividade cristã como princípio a-histórico, natural e verdade 

universal. Na praça central da cidade de Picos, o presépio da família cristã tem uma exposição 

permanente, em todos os prédios da prefeitura e comércio o corpo crucificado é exposto nas 

portas e paredes centrais. Este fenômeno parece provocar uma variedade de gestos e discursos 
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que trazem uma visibilidade silenciosa da violência frente aos gays nos seus cotidianos, assim 

como provoca o surgimento de mecanismos singulares de enfrentamento e denúncias da 

violência. 

6) Mecanismos de enfrentamentos das situações de violência contra gays: Das estratégias do 

corpo-segredo („normalizar‟ o discurso, invisibilizar os gestos „femininos‟ ou evitar aparecer).  

 

Cariri: “Não procuro mexer... Aí a gente passa normal... Como se nada tivesse 

acontecido...” 

 

Acaraós: “Tenho uma postura reservada, por causa que não sou muito de andar 

chamando atenção, se vestir de mulher e tal... e me comporto normal, me vestindo 

como homem.”  

 

Amanajós: “Não é pra todos os gays não... mas eu acho que o que dificulta é pra 

aqueles que são afeminados e fazem questão de dizer ah sou gay!... eu acho que 

aqueles discretos não têm lá esses problemas não... eu acho... as pessoas não olham 

pra o interior das pessoas... aqueles que usam roupas de mulher... eu acho que é mais 

difícil...Eu tento fazer alguma coisa pra não dá na cara que eu sou... sei lá...fazendo 

tudo que dá na telha... assim com a mão... gesticulando... com a voz afeminada... por 

exemplo quando você se sente em casa... aí eu acho que se você fazer isso em todo o 

lugar dá na cara.. aí fica mais arriscado, comentários... essas coisas.... se for pra sair eu 

saio... mas o bom pra sair é quatro ou cinco pessoas [...] Sair com muitas pessoas gera 

mais comentários [...]Esses lugares que sempre tem gente toda hora, num comércio, 

num lugar onde tem muitas pessoas que gostam de brincar e soltar piadinha, lugar 

muito freqüentado, no trabalho... cem por cento não, mais ou menos... não pode não... 

Às vezes eu to andando em algum lugar... aí, eu cruzo as pernas... quando eu lembro, 

eu tiro! Tem vez que eu sento e boto a mão na cintura, quando eu lembro eu solto...” 

 

Acroá: “Eu evito passar onde tem muita gente... muito rapaz e muita moça, porque 

sempre joga piadinha na gente, passo pela outra calçada às vezes não passo... eu saio 

do lugar onde tem gente... assim preconceituosa e às vezes finjo que não escuto [...] 

Tem gays afeminados que não trabalham pelo falto de ser afeminado de se vestir igual 

a uma mulher...eu deixei de ser afeminado porque emprego é difícil.” 

 

Tabajara: “Eu não procuro me aproximar das pessoas que já vejo assim de cara que 

não são as certas pra conversar e tudo, porque sempre vem com algum tipo de 

agressão, eu fico na minha ou procuro as pessoas do mesmo tipo que eu... um fato que 

eu observo é a conversa dele com as outras pessoas, ou então, olho pro jeito dele, a 

cara, a aparência da pessoa, muitas coisas indicam o modo que a pessoa é... se tem 

cara fechada e o tipo de conversa, se tira brincadeiras sem graça, ali nem encoste... 

senão ele começa assim e vai para umas mais pesadas.” 

 

 

Os trechos acima, inevitavelmente, evocam as reflexões vistas no primeiro capítulo 

acerca da política dos gestos e o rompimento do silêncio pela barulhenta desqualificação 

daqueles que assumem sua preferência pelo papel inferior. Foucault (1984), como os gregos 

na idade clássica encontravam naqueles sujeitos não viris a razão de problematizar a virilidade 

e a juventude dos homens. No entanto, a idade contemporânea parece exigir dos indivíduos o 

exercício e técnica de si que punciona identidades sócio-sexuais provisórias o que, ao mesmo 
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tempo, parece estimular a busca por uma identidade político-sexual permanente ou favorecer 

o surgimento de subculturas e fortalecimento de guetos. 

O posicionamento de Cariri em “[...] passa normal... como se nada tivesse 

acontecido” sinaliza para o domínio de si no evitar ou enfrentar as situações de violência 

contra gays que também sugere a constituição de situação onde ele não precise exercer uma 

„tal normalidade‟. No exemplo de Tabajara em “procuro pessoas do meu tipo que eu” indica 

a formação de guetos e subculturas como forma de evitar e enfrentar as situações de violência. 

A maioria dos depoimentos aparece como estratégia de silenciosas de não confronto com o 

discurso hegemônico, ou de sustentação do mesmo. Assim como denotam a separação de 

corpos e categorização dos gestos dado pela lógica binária homo/hetero; normal/anormal. 

Outro detalhe é que a postura e os gestos efeminados aparecem como sinônimo de produção e 

rompimento do silêncio, o que caracteriza a violência contra gay imbricada pela questão 

binária da violência de gênero feminino/masculino; mulher/homem. A idéia de „ex-gays‟ e 

„ex-travestis‟ parece indicar uma dupla violência dada por uma homofobia externa e outra 

interna, ou simplesmente como estratégia de sobrevivência ou aprimoramento de técnica de si 

e silenciamento do corpo político-sexual no âmbito social, o que proporciona a visibilidade do 

discurso hegemônico. 

7) Mecanismos de enfrentamentos das situações de violência contra gays: Das estratégias do 

corpo-silêncio („virar a face‟, tapar os ouvidos, fechar os olhos, calar a boca ou suicidar-se). 

 

Acaraós: “Aquele que tá espancando as pessoas homossexuais, espancamento, é o de 

menos, mas não precisa, é só evitar bater boca e sair do lugar.” 

 

Jaicós: “... aí eu finjo que não tô nem escutando, faço só passar direto, eu tapo os 

ouvidos, faço de contas que não to nem vendo...” 

 

Mandaú: “A minha estratégia é uma só, se eu vou para uma rua que tenha alguma 

relação de mau... Eu mudo para outra rua... Sempre eu mudo meu caminho...eu evito 

festa de meio de rua...na verbal eu deixo passar...violência verbal é em qualquer lugar 

em qualquer tempo...  não falo nada e prossigo meu caminho [...] Muitos até se matam 

porque não conhece o homossexualismo...já ouvi falar de uma pessoa que se 

matou...por não entender direito...” 

 

Timbira: “devido eu ter passado por essas coisas e tudo, hoje eu sou mais caseiro [...] 

Hoje eu sou mais na minha, devido às informações, devido o trabalho, é totalmente 

diferente...” 

 

Pimenteiras: “Eu dou uma de louca, como diz um amigo meu... eu finjo que nem to 

vendo... é como se fosse normal... hoje em dia tudo é normal [...]... eu me saio, sei lá... 

finjo que não to escutando...” 
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O silenciamento dos sentidos dado pela situação de violência contra gays parece 

disciplinar os corpos em favor da discrição e negação do mundo aparente. Timbira indica que 

as formas de enfrentamento são demandadas pelas informações e trabalho, se resguardando 

numa postura mais caseira, o que certamente parece delimitar o exercício de sua vida sócio-

sexual, pelo fato das restrições de firmar uma parceria sexual no âmbito doméstico. A loucura 

de Pimenteiras aponta para um posicionamento queer trabalhada por Gamson (1996), pois 

quando tudo parece viabilizar uma normalização, ele prefere parecer como louca. No entanto, 

o suicídio descrito por Mandaú parece ser das formas de enfrentamento mais complexo, 

estudado por Borrillo (2001) como uma violência provocada pela homofobia internalizada. Já 

na perspectiva foucaultiana, esse enfrentamento, apesar de apontar para a anulação de uma 

situação de violência, é expressão do poder sobre o próprio corpo, porém o poder sobre si só, 

sem positividade em gerar vida, o poder destrutivo que não proporciona o desenvolvimento 

tecnológico gerir o poder da vida (DREYFUS, 1995).  

8) Mecanismos de enfrentamentos das situações de violência contra gays: Das estratégias do 

corpo-discurso (Interagir com o meio através da fala e força dos gestos).  

 

Tremembés: “... Eu num saio muito de casa não por ter medo do mundo la fora, 

porque eu não tenho... mas às vezes, para evitar desconfortos, pra evitar aquelas 

piadas... a estratégia que eu uso... são as próprias palavras... autodefesa...” 

 

Pimenteiras: “Às vezes eu falo alguma coisa pra me defender... mas bem longe a 

qualquer coisa relacionado à violência [...] ou rio, na hora... é porque nem bate.. hoje 

em dia não mais [...] Eu acho quando a pessoa se zanga, a pessoa tira mais 

brincadeira... Quando a pessoa não liga, a pessoa não tira mais... não adianta... é... eu 

sempre fiz isso a vida toda e sempre deu certo...”  

 

Jaicós: “ Tem dias que você tá cansado, com problemas e não agüenta isso não... tens 

uns que agüentam isso... nesse dia, no supermercado, eu fui pra cima... [...] eu ia 

encher ele de porradas... só não enchi a cara dele de socos porque os outros 

funcionários e o gerente do supermercado me seguraram e me impediram de fazer...”   

 

Metera: “Me defendo com argumentos”. 

 

 

Os trechos acima apontam para o enfrentamento da violência contra gays de forma 

afirmativa de um posicionamento-identitário gay. Além de comprovar que o posicionamento 

gay não é definido essência político-sexual. Jaicós e Pimenteiras apontam para a variação da 

postura silenciosa para discursiva, o último ainda sinaliza que sua postura política é positiva 

na defesa de seu posicionamento, através de palavras ou risadas, no entanto distanciada da 

relação violenta; enquanto que Jaicós parece desfazer a situação de violência quando põe sua 

ação contra a ação dos outros, incorporando sua posição na relação de poder físico. A forma 
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de enfrentamento discursivo (argumentos/falas/ gestos afirmativos) parece instabilizar o 

discurso heteronormativo e provocar visibilidade para a diversidade de posicionamento-

identitários nos espaços públicos, privados e domésticos (SPARGO 2006; PRADO 2008; 

MACHADO & PRADO 2011). 

9) Das estratégias de denúncia e mecanismos de defesa: Do rompimento com o silêncio e do 

medo à segurança dos amigos ou serviço de um bandido. 

 

Guêgue: “Eu juntaria amigos e faria a pessoa pagar na mesma moeda, eu não vou 

mentir... Porque não adianta você denunciar. Existe a dificuldade que muitos que são 

agredidos e tem medo de fazer denúncia, porque se a pessoa perguntar o por que você 

foi agredido, e você ter que responder: - eu fui agredido, porque eu sou gay!... Tem da 

pessoa fazer chacota de você e isso cair na boca do povão. Mesmo que socialmente, 

cair no ouvido de quem você não quer que escute...”  

 

Acaraós: “Procuro primeiro meus amigos, falo pra eles, porque quando aconteceu com 

um, aí eles já vêm me contar fulano de tal, esse eu conheço a tempo, eles já sabem da 

situação... Rapaz, tem coisa que atrapalha a maioria da gente tem medo de denunciar 

e... eles se ajuntar um monte e fazer alguma coisa com a gente... Porque você 

denuncia agora, vai preso agora quando é no outro dia tá solto, aí eles topam com a 

pessoa.”  

Tremembés: “Rapaz, eu acho que seria mais seguro pra mim, eu procurar um bandido 

pra poder resolver meu problema do que a própria policia porque pra um bandido se 

eu pagar ele resolve e pra policia não, se eu for lá pra fazer uma denuncia contra um 

individuo talvez aquele individuo saiba da denuncia e queira me marcar e me pegar 

pra depois finalizar, já um bandido não aí vou la procuro um bandido faço um oferta 

pra ele... E meu problema tá solucionada... eu recorreria a um...Quando agente vai 

denunciar... A burocracia... Eles demoram a atender...” 

 

Jaicós: “Rapaz, sempre quando acontece, geralmente não acontece, mas se por acaso 

assim acontece eu recorro a minha patroa...” 

 

 

As pesquisas de Carrara & Viana (2006) acerca do DDH apontam que nos casos das 

situações de violência contra homossexuais, nos contextos micro-sociais no Rio de Janeiro, 

10% das às denúncias são realizadas junto às autoridades e 5% às ONGs. Os trechos acima 

confirmam a tendência de que existe um descrédito por parte dos gays nas autoridades, 

principalmente a policial, o que sinaliza para um enfrentamento dado nos subgrupos segundo 

a tendência vista pelo movimento homófilo, valorizando estratégias de resolução do problema 

nas articulações entre amigos (Prado 2008), favorecendo até a um conformismo. No caso de 

Tremembés, vê-se uma reação afirmativa da crença num poder paralelo à justiça civil, dado 

através de um investimento particular. 

 

Mandaú: “A violência física deve ser denunciada, porque a verbal não vai adiantar 

muita coisa porque não muda mesmo...violencia na familia deve ser denunciada... A 

verbal e a de relacionamento não deve ser denunciadas... Nunca recorri a ninguém 

nem a familia nem nada disso de amigo... Teve uma vez que eu saí com uma pessoa e 
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lá não da certo não gostei da pessoa e quis sair e ele não queria deixar entendeu? Não 

você não vai sair daqui... e eu sai escondido nem tênis deu tempo de calçar e aí mais 

na frenten eu vi um carro da policia, porque ele vinha atras de mim... e com certeza 

ele iria praticar alguma violencia contra mim e aí eu falei para um policial... e ele 

disse que não poderia resolver...resolvam vocês... Não denuncio porque não tem 

retorno, o que dificulta é isso a falta de interesse...porque vê logo é um gay...deixa pra 

outro resolver...faz pouco caso!” 

 

Acroá: “Primeiro eu falo com alguém mais experiente do que eu, aí depois levo mais a 

frente na delegacia [...] Quando eu vejo que está sendo injusto comigo... se for alguém 

que eu conheço... se conhecer mãe e pai, eu não tenho coragem de fazer a denuncia, 

porque eu tenho medo da mãe e do pai sofrer por causa da denuncia...”  

 

Timbira: “Eu vou direto na delegacia... eu acho que lá é o local apropriado...” 

 

A fala de Mandaú parece demarcar uma experiência negativa com a instituição 

policial. Acroá confirma o medo frente ao sofrimento da instituição familiar. O medo parece 

ser uma constante frente às instituições sociais confirmando até uma homofobia estrutural 

descrita por Borrillo (2001). No entanto vê-se com Timbira mecanismos de parceria com o 

movimento das mulheres, tendência descrita por Machado & Viana 2011 no quesito 

fortalecimento do movimento social organizado. Timbira descreve em outros momentos da 

sua entrevista, com o gravador já desligado, que a sua união com a UMP- União das Mulheres 

Picoense foi fundamental para que uma demanda de violência fosse denunciada e viabilizada 

o encaminhamento do caso.   

10) Dos impactos das Paradas LGBT acerca das situações de violência contra gays 

Guêgue: “Trouxe sim, Picos apesar de ser uma cidade pequena, já tem uma mente mais 

aberta... expandiu mais, não pra aceitar totalmente, mas pra aceitar o fato de que os 

homossexuais existem.” 

 

Jaicós: “Depois das Paradas, Picos parou mais com esse preconceito.” 

Acaraós: “Pra mim, só diminuiu mais o preconceito, diminuiu muito, só o preconceito mudou 

muito, já tava mudado, aí depois das Paradas...”  

 

Tremembés: “os assuntos não são os mesmos... a mentalidade das pessoas vão abrindo com o 

passar do tempo... mas nunca deixa de ser aquela coisa... mais rude mais pré-histórica! A 

Parada trás muitos efeitos positivos pra vida gay na sociedade, os jovens... se sentem mais 

livres... o público gay vem crescendo... a parada contribui para informar... no meu grupo, que 

me entendem, que me apóie e entendem minha língua... eu sou bem visto, compatível com 

meus colegas.” 

 

Mandaú: “A contribuição das Paradas são muitas, depois das que já teve... Mudou 

muito!...porque se saia dois, três gays na rua...so faltava ser apedrejados, mais hoje em dia tem 

até ponto e festa gay...as pessoas se expressam mais como gay, não se escondem tanto... as 

pessoas já acham normal...” 

 

Timbira: “isso abriu a porta pra mim... as Paradas aqui é muito importante, antigamente 

chocava mais, hoje não, tem quebrado o preconceito e o tabu... solta as frangas... hoje aqui tem 

vários barzinhos que lhe recebem bem.” 
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Pimenteiras: “Eu acho se não tivesse, hoje em dia seria como há cinco anos atrás... eu acho 

quanto mais vai tendo, mais o povo vai acostumando... eu acho que é muito importante... com 

certeza... eu acho que mudou pra mim e mudou no geral... é porque a pessoa vai vendo, tem 

muita gente que vai pra ver!... aí vai aceitando... sei lá... vai achando mais normal.” 

 

Tabajara: “Houve muitas mudanças... porque muitos gays pararam de se esconder... de não ter 

o que fazer. Hoje em dia, todo mundo tem coragem de se assumir... contribuindo para os gays 

mostrarem sua força 

 

Amanajós: “Eu acho que trouxe... eu acho que muita gente que pensava que ser gay é... ah! não 

é tudo isso não... Por exemplo, eu já vi pessoas da minha cidade, por exemplo aqui na Parada 

de Picos que eu não esperava ver...eu acho de que alguma forma passou... se eles achavam que 

isso não era certo ou errado... eu acho que pra muita gente, abriu a mente, eu não vou dizer 

cem por cento, mas fez muita diferença...” 

 

As Paradas, segundo a maioria dos entrevistados, promoveu um grande impacto frente 

as situações de violência contra gays, através da diminuição de preconceito e discriminação, 

assim como no aumento da visibilidade política dos gays e maior possibilidade de emprego. O 

impacto positivo das Paradas parece promover um outro universo de diálogo como afirmou 

Pimenteiras, assim como maior liberdade de expressão como expressou Timbira, o que marca 

a noção de um outro tempo frente a sociedade civil e espaço público (MACHADO & 

PRADO, 2011). 

Acroá: “Trouxe muito preconceito... abriu muitas portas e para algumas pessoas que 

tenham capacidade de trabalhar que é inteligente.” 

 

Cariri: “Não mudou nada... a Parada é um evento normal como qualquer outro... como 

uma reunião” 

 

Metera: “eu num sei dizer, porque eu nunca fui...” 

 

 

Embora, o depoimento de uma minoria faz aparecer alguns paradoxos, como foi 

descrito pelas pesquisas de Green (2000) e Marsiaj (2003), a realização das Paradas traz a 

visibilidade de outras formas de violência contra gays já existentes que se tornam mais sutis 

com a dinâmica de reposicionamento dos sujeitos sócio-sexuais. O processo de „ongnização‟ 

visto no Vale do Rio Guaribas parece receber bastante influência externa do Movimento 

GLBT Nacional e Internacional, o que exige a qualificação técnica o que parece diminuir a 

representabilidade social do movimento social na localidade, o que parece uma tendência 

comum nos Estados Unidos (MACHADO & PRADO, 2011). Portanto, o cenário parece se 

abrir para novas demandas para os GLBTs, movimento social, academia e governo, através de 

novas lacunas surgidas nos discursos, sugerindo uma articulação mais pró-ativa, como 

descreve Carrara & Viana 2006:199, e promovendo visibilidade a violência contra gays nas 
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relações micro-sociais, nas relações interpessoais, interinstitucionais, no ambiente doméstico 

e espaços privados. 

No contexto das Paradas, foram perguntados ainda quais os espaços onde os 

entrevistados percebiam que podiam se expressar livremente, sem ter o receio de ser 

violentados ou discriminados. A grande maioria respondeu que o melhor lugar é numa boite 

GLS numa capital ou numa „cidade grande‟. A militância dada pela maioria dos entrevistados, 

segundo os entrevistados, se dá através de seus exercícios de liberdade de expressão, na suas 

falas, gestos e corpos, o que para eles parece ser o motivo de tensão pelo medo de viverem 

situações de violência no ambiente familiar, doméstico e escolar. 
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Luzes e sombras 

A redação dos livros difere conforme os pensadores: um reuniu num volume toda a 

claridade que soube furtar ao fulgor de um conhecimento repentino e dominado 

rapidamente; o outro dá apenas as sombras, as cópias em cinza e preto do que foi 

edificado, na véspera, em sua alma. 

 

(A Gaia Ciência – Friedrich Nietzsche) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os objetivos que direcionaram esta dissertação foram: analisar como se expressa a 

diversas situação de violência vivida pelos gays na cidade de Picos-PI, particularizando: 1) 

Caracterizar as situações de violência contra gays; 2) Descrever os mecanismos de 

enfrentamento e denúncia frente às situações de violência contra gays; e, 3) Identificar as 

transformações ocorridas nas situações de violência contra gays após a realização das Paradas 

GLBT. 

 O argumento que norteou este estudo foi de que a violência contra gays se expressa 

como uma construção social, histórico-cultural, marcada por posicionamentos identitários 

político-sexuais e apresentando-se como um fenômeno que sinaliza a instabilização da 

heteronormatividade. Este trabalho de pesquisa é marcado pela exigência de um 

posicionamento político-identitário e sócio-sexual de todos os participantes da pesquisa, 

assim como também, proporcionou um reflexão coletiva e individual acerca das situações de 

violência no interior do Piauí, apontado que a pesquisa é uma construção em parceria com os 

pesquisados e que os lugares assumidos pelos participantes significam profundamente os 

resultados. 

  Faz necessário, no entanto, dar visibilidade às dificuldades e caminhos percorridos por 

mim no decorrer desse mestrado, o que caracterizou e delimitou o desenho dessa dissertação. 

Uma dos maiores desafios foi a distância georgráfica (de 980 km) entre a minha residência, 

trabalho e locais de realização da pesquisa de campo para a Universidade Federal de 

Pernambuco, o que significou a experimentação de outros recursos e reinvenção da 

comunicação/orientação e acesso às bibliografias básica para problematização da temática. 

Através da internet fiz, na medida do possível (como residente na zona rural do Vale do 

Guaribas, onde o tempo é marcado por um lento compasso de conexão com a rede, se 

comparada com a velocidade vista na CDU da UFPE em Recife), diálogos visuais via e-mail e 

leituras auditivas „via skype‟ junto (porém distante) à  minha orientadora, além de orientações 

presenciais quando foi possível minha vinda pra Recife. Parte da bibliografia foi acessada 

através da viabilização dada por minha orientadora, através de e-mail, e sugestões de leituras 

(nomes de autores e títulos dos textos) efetivadas na Banca de Qualificação; através de 

contato com professores do mestrado na cidade de Picos, ou que me facilitaram o contato 

físico com teses e dissertações, e, através de compra de livros em sebos-virtuais e livrarias em 

Recife. Esta dissertação é marcada pela carência de bibliografia e estudos acerca da temática 
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de violência contra gays. Outro aspecto que caracterizou a imagem da minha escrita foi a 

proximidade com o objeto de estudo ou uma „(com) fusão‟ com o mesmo, o que só foi 

atenuado e encaminhado à partir da leitura do Feitiço de Exu de Rios (2004). 

 A demanda pela compreensão do movimento GLBT também demarcou as 

problematizações vista na escrita e pesquisa de campo. Através do trabalho de gestão da 

Diretoria de Igualdade Racial e Étnicas na Secretaria de Juventude e Direitos Humanos da 

prefeitura municipal de Picos, percebi outras questões que se imbricavam na minha 

compreensão acerca das situações de violência contra gays. Eram as outras formas de 

expressão da violência, marcada pelas diferenças étnicas e raciais: excêntricas posições 

identitárias de gays ciganos, caboclos, quilombolas e umbandistas que – desmantelando a 

centralidade identitária do homem branco, heterossexual e cristão – lideram as demandas de 

suas comunidades entorno do Vale do Rio Guaribas. O que me estimulou novas leituras e 

busca de outras noções acerca do estranhamento dos não heterossexuais piauienses frente às 

posições identitárias dos gays norte-americanos, assim como me fez perceber as relações 

homoeróticas nos contextos rurais e sistema de produção de riqueza pouco capitalista e não 

dominado pelo ideal colonialista. 

 Os múltiplos posicionamentos identitários, as diversas noções político-culturais, e 

perspectivas filosóficas, acerca da dinâmica “gravitacional” constituída pelo campo-tema 

dessa pesquisa, ao qual eu também me percebi atraído e rechaçado, desenharam através da 

escrita desta dissertação, outra nuances acerca da parceria entre os estudos gays e teoria queer, 

caracterizadas por um inconstante movimento: ora afirmativo e construtivo de um 

posicionamento identitário gay; ora desconstrutivo e contraditório de um não-posicionamento 

queer frente ao discurso dominante.  

 O diálogo com a literatura proporcionou a noção que as situações de violência contra 

gays podem se expressarem segundo a (o): 1) Dinâmica dos contextos histórico-culturais que 

determinam a política sexual da divisão dos espaços urbanos, rurais, públicos, doméstico e 

privado; 2) Singularidade do posicionamento político-identitário gay, imbricado pelas 

questões etárias, raciais, étnicos e status social dado pelo gênero e classe político-econômica; 

3) Reconhecimento dos direitos individuais de liberdade de escolha das expressões sexuais, da 

cidadania e direitos políticos e socias de GLBT pela rede institucional (família, 

escola/universidade, comunidade, Igreja, imprensa, poderes judiciário, legislativo e judiciário 

e instituto de pesquisa); 4) Atuação dos movimentos sociais dos homossexuais organizados 

frente a criação, efetivação e avaliação de política públicas e legislação específica para GLTB, 
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além de demandar a criminalização da violência contra GLBT; e, 5) Representação dos GLBT 

viabilizadas pela lógica de mercado consumidor e sistema de reprodução de riquezas. 

 Na construção dos textos desse estudo, as situações de violências contra gays no Vale 

do Rio Guaribas apareceram ser constituídas através de uma lei do silêncio e regra do segredo 

frente aos mecanismos que constituem os dispositivos da sexualidade na contemporaneidade. 

Visto que a noção e o tratamento da (homo/hetero) sexualidade fazem parte do mesmo 

discurso hegemônico que proporciona a visibilidade à heterossexualidade através da 

invisibilidade da homossexualidade, convém entender o funcionamento deste mecanismo, 

enquanto marcado pela relação de poder, onde se não faz aparecer as expressões da violência 

contra gays. Estas emergem através da lógica binária do normal/anormal; fraco/forte; 

vítima/criminoso; violentado/violentador, noção que é construída historicamente e 

socialmente entre o indivíduo e coletividade. 

 Assim, o fenômeno da violência contra gays, tal como ele aparece nos discursos da 

atualidada, só se tornou possível a partir da Revolução Sexual ocorrida no mundo ocidental 

entre o fim dos anos 50 e decorrer da década de 60, com o surgimento dos discursos 

normalizadores das identidades não heterossexuais; proibição do tratamento experimentar e 

clínico da homossexualidade como doença; mudança nas legislações e judiciário; surgimento 

do movimento organizado dos homossexuais através da luta por um exercício de uma 

cidadania, direito social e político de expressar uma escolha por um posicionamento sexual e 

transformação no sistema de educação.  Embora, antes disso, seja possível descrever por meio 

da história outras técnicas de categorização, marcação e divisão dos indivíduos que amavam e 

faziam sexo com outros homens, através das quais a violência aparece sob outros mecanismos 

menos sutis e de tecnologia mais rudimentar de tratamento e compreensão das diferenças 

entre os indivíduos frente aos que são utilizados atualmente pela sociedade pós-industrial e 

pós-moderna. 

 Os discursos acerca das situações de violência contra gays podem ser utilizados como 

mecanismo de vitimização de indivíduos, estratégia que, por um lado, segrega e sustenta a 

lógica da hierarquia das identidades sexuais – onde existe o mais forte/normal/produtivo 

acima daqueles que são mais fraco/em processo de normalização e ampliação de sua produção 

– provocando visibilidade ao discurso dominante, fundamentado sobre a heteronormatividade 

e lutas das „minorias sociais‟. Por outro lado, o discurso acerca da situação de violência contra 

gays é responsável pela politização e organização dos movimentos sociais, que vem 

estimulando o processo de democratização do Estado, do espaço público, das políticas 
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públicas de saúde (principalmente através da problematização dada através de estudos sobre o 

HIV/AIDS) de segurança pública e privada, da revisão do papel da escola e criando 

articulação com as universidades e instituição de pesquisa, imprensa e mercado, ampliando os 

estudos e compreensão acerca da sexualidade humana e dinâmica do poder em gerir a vida e 

sutilizar a violência e a morte.  

 Confesso que trabalhei para descrever, de forma mais bela e menos trágica possível, 

acerca das situações e expressões da violência silenciosa vivida pelos gays no Vale do Rio 

Guaribas-PI sem, contudo, descaracterizá-la como um segredo que por ora pode aparecer 

como positivo para vida e proteção em casos de perigo, que é válido enquanto mantido como 

tal. Devo explicitar que esta pesquisa acabou por priviligiar as violências que não culminaram 

em assassinatos dos gays, nesse sentido, o silencio acerca desse fenômino, reflete 

alegoricamente a realidade observada por mim entorno de sete anos. Os assassinatos 

ocorreram no decorrer da escrita da pesquisa, porém o peso da norma do silêncio e segredo 

está demarcada no não-aparecimento deste fenômeno nas falas dos entrevistados, tal como um 

segredo construído coletivamente. 

 Espero, contudo que estudo não faça aumentar o número dos casos de violência contra 

gays no Piauí e que, pelo contrário, estimule estudos futuros que tenham como intuito fazer 

desaparecer essa expressão do centro das nossas problematizações sócio-sexuais. Confesso 

ainda, que não consegui explorar as situações de violência que estimulam os sujeitos a 

tomarem suas posições nas relações de poder e que são responsáveis pela visibilidade dos 

sujeitos não mais como vítimas, o que possibilita o desmantelo das relações marcadas pela 

violência. 

 Portanto sugiro para aqueles que tiverem a possibilidade de implementar novos 

estudos sobre essa temática, que as situações de violência contra gays aparecem menos 

discutidas no contexto onde elas se constituem como uma das suas mais sutis expressões – 

distantes dos contextos onde ocorrem a violência letal ou o latrocínio e encontros furtivos de 

negociações dos atos sexuais – mas nos espaços onde pouco é permitido a visibilidade dos 

homossexuais: no espaço familiar, escolar e doméstico. Pois, através das escolhas dos locais 

para realização das entrevistas e contextualização das mesmas dadas pelos entrevistados, 

percebi que as citadas dimensões espaciais são onde menos os gays podem falar de si, onde 

seus gestos são extremamente vigiados e seus posicionamentos altamente controlados e 

punidos como „minoria‟ que, utilmente, provoca visibilidade para uma „maioria‟. Realidade 
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que parece ter imposto os entrevistados optarem por serem entrevistados no meio de ruas 

desertas, dentro do carro, estacionamentos de supermercados ou quarto de motel. 

 Acredito que as Políticas Públicas em articulação com o movimento de homossexuais 

organizados no interior do Estado do Piauí, devem atuar amplamente nas esferas familiar, 

doméstica e escolar, não no sentido de promover posicionamentos-identitários gays, lésbicas 

ou transexuais, mais sim na desconstrução das identidades tidas como normais, essenciais ou 

majoritárias. Pois mesmo parecendo como uma intervenção perigosa, vejo que é positiva no 

sentido de criar potencialidades vitais às diferenças de posicionamentos-identitários que não 

sejam denominados por maior ou menor, mas simplesmente por diferentes ou até estranhos, 

se caso o indivíduo assim queira exercer o seu direito de expressar sua escolha. 

 Acredito, ainda mais, que há de se desenvolver estudos no âmbito das familiares e 

domésticos sobre a política dos gestos e representação dos corpos femininos aparecidos nos 

sujeitos que foram enunciados nos seus registros de nascimento como pertencente ao sexo 

masculino. Ou vice-versa. Pois, a violência, preconceito e discriminações aparecem, até entre 

os próprios gays, apareceu como um imperativo no posicionamento de vítima dos gays que se 

puncionam através de gestos e representação corporal de aparência feminina. Expressões que 

tanto foi responsáveis pelas tristes lembranças, traumas e feridas na memória pelo fato de 

serem separados dos seus grupos sociais através das marcas e dos símbolos de sujeitos 

inferiores, anormais, improdutivos ou monstruosos. 

 Enfim, retomando a lenda do Cabeça de Cuia que reflete, alegoricamente, o silêncio e 

o segredo entorno da situação de violência vivida pelos gays no Vale do Rio Guaribas, 

destaco que este produto do imaginário piauiense, remanescente do imaginário indígena ainda 

presente no nordeste brasileiro, não foi pesquisada de forma suficiente neste trabalho devido o 

pouco tempo para o desenvolvimento de leitura e reflexões sobre os estudos da psicanálise e 

psiquiatria acerca da figura fatasmagórica da mãe fálica, assim como outros estudos que 

proporcionasse uma melhor compreensão antropológica sobre a produção dos ícones fálicos 

na cultura indégenas e dos folclores produzidos pela mesma e, que mesmo estando submersa 

sobre a cultura colonizadora européia, ainda hoje parece funcionar como mecanismo 

psicopedagógico para a produção do silêncio e do segredo frente aos assassinatos de 

homossexuais na contemporaneidade.  

 No entanto as arestas deixada pela ausência de estudos acerca do ícone “Cabeça de 

Cuia” propõe provocar curiosidades e incitar novo estudos acerca da violência contra as 

diferenças sociossexuais tal como resultante da situação de fome, carência material e 
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educacional que preparem os sujeitos a conviver com as diferenças sexuais do outro, 

sugerindo novas reflexões acerca da temática do controle sobre o desejo sexual e vontade de 

morte que se apresentam de forma difusa frente aos estudos científicos acerca da figura 

fantasmagórica da mãe-fálica e acerca da aparente negação do indivíduo frente a possibilidade 

de sua castração, tal como aspecto da perversão humana que culminariam nos assassinatos de 

lésbicas, travestis, transgêneros, bissexuais e, sobretudos, dos gays.  
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A Gaia Ciência
98

 

La Gaya Scienza 
99

 

Moro em minha própria casa, 

Nunca imitei ninguém, 

E rio de tos os mestres 

Que nunca riram de si. 

 

 (NIETZSCHE, 2006) 

  

                                                                   

98 Este título “A gaia ciência”, tradução do título original em alemão Die Fröhliche Wissenschaft, surgiu na 
minha pesquisa bibliográfica como referência filológica para os rescentes estudos gays, baseados 
principalmente no pensamento filosófico de Michel Foucault. Obviamente, a relação etimológica da palavra 
“gaya” com a palavra “gay” apontam para os mesmos significados, porém esta última última expressão recebe 
profundas influências norte-americanas da cultura do coorporativismo, associativismo, militância e lutas de 
classe do sidicalismo que, de certa forma, invisibiliza a experiência individual frente a estética de si mesmo. No 
entanto, utilizei citações desta obra no decorrer desta dissertação para explicitar a metodologia da história do 
saber iniciada por Nietzsche que, primordialmente baseada  na crítica aos caminhos e descaminhos do próprio 
indivíduo frente às correntes teóricas e ideológica dos sistemas econômico do poder, geralmente influenciadas 
e denunciadora das força que sustentam as superstições, preconceitos, religião e atavismo diversificados, 
analisadas aqui através do sentido econômico e tecnológico do poder que aparecem desenhados por cada 
momento da história das práticas sociossexuais. Sobretudo, é a perspectiva nietszcheniana da alegria diante da 
camisa-de-força sociocultural sobre o corpo, gestos e palavras que o pensamento da morte frente à ruína dos 
tempos, que se efetiva a validade da busca por novos conhecimentos acerca da folia e orgulho humano; assim 
como novos estudos sobre a urgência pela experiência e desmantelo dos múltiplos posicionamento-identitários 
sexuais que se busca perceber desde a explosão ao esgotar da vida em nossa carne sexualizada. 

99 Este subtítulo “La gaya scienza” (em provençal) só apareceu na capa da segunda edição de 1887. Entretanto, 
esta expressão já constava num fragmento de 1882 e servia de título a uma lista de trovadores provençais e 
suas canções. Esta é uma das razões pelas quais sempre se traduziu o título Die Fröhliche Wissenschaft como A 
gaia ciência, pois podereia ser traduzido igualmente como O Alegre saber, O feliz saber, A alegre ciência. 
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ANEXOS 

 

 

CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal de Pernambuco  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas  

 Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-graduação 

Pesquisa A Situação de Violência Vivida pelos Gays no Vale do Rio Guaribas-PI  

 

Instituição responsável: UFPE 

Título da Pesquisa: Violência vivda pelos gays no Vale do Rio Guaribas – PI 

Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa que tem como finalidade principal 

investigar as formas e expressões da violência dirigidas aos gays na cidade de Picos-PI. Fica 

acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas para outro fim além 

deste. 

Estou ciente que a minha participação nesta pesquisa é voluntária e me trará como benefícios: 

Uma releitura sobre as violências por mim sofrida; Reflexões acerca das estratégias que 

utilizo para me proteger das situações de violências e o reconhecimento dos meios disponíveis 

para que tenho para denunciar as futuras violências. Sei, também, que a realização desta 

pesquisa poderá trazer como benefício à sociedade, uma maior compreensão acerca da 

homossexualidade, abrindo espaço para reflexões e futuras possibilidades de estratégias de 

prevenção primária a violência e promoção de políticas públicas em prol da cidadania e 

liberdade de expressão do homossexual. 

Como risco de participação, estou ciente que há a possibilidade de, durante a entrevista, eu 

sentir-me constrangido ou irritado com algumas das perguntas e que, por isso, tenho o direito 

de solicitar a interrupção da entrevista ou pedir a omissão de qualquer parte que eu deseje. Sei 

que a minha participação, ou desistência da mesma, não me acarretará nenhum custo de 

remuneração. 

Nestes termos, posso recusar e/ou retirar este consentimento, informando aos pesquisadores, 

sem prejuízo para ambas as partes a qualquer momento que eu desejar. Tenho o direito 

também de determinar que sejam excluídas do material da pesquisa informações que já 

tenham sido dadas. Também compreendo que poderei solicitar ao pesquisador o meu 

encaminhamento a um psicólogo, se por acaso eu me sentir prejudicado após a minha 

participação na entrevista. 
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Estou ciente que a entrevista é individual e que a mesma será gravada e transcrita através de 

recursos digitais, e que a mesma será arquiva durante dois anos, a partir da data de hoje no 

Notebook do pesquisador, que é protegido por tecnologia de impressão digital. Sei que a 

minha entrevista não será, em nenhum momento, impressa na íntegra. Também estou 

informado que todo seu conteúdo servirá apenas para efeitos de análise acadêmica, no 

ambiente científico, com a garantia de que apenas o pesquisador, único responsável pelo 

arquivo e, possivelmente a orientadora terá acesso a todas as transcrições. 

Fui informado que a pesquisa não envolve riscos ou danos à saúde e que a equipe de pesquisa 

garantirá a confidencialidade e o anonimato da minha participação. Além disso, a pesquisa 

será realizada em colaboração com o GGLOS – Grupo Guaribas de Livre Orientação Sexual e 

o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família do Município de Picos, caso eu precise de 

algum apoio de algum militante do movimento LGBT ou psicólogo na cidade de Picos. Casos 

especiais, se necessários, poderão ser encaminhados para atendimento por profissionais desta 

instituição. 

O contato para qualquer esclarecimento de que necessite, será realizado com o pesquisador 

Paulo Fernando Mafra de Souza Junior, autor do estudo, pelo endereço: Avenida Senador 

Helvídeo Nunes, número 4179, bairro Junco, cep: 64.600-000, Picos-PI; pelo endereço 

eletrônico: pmafrajr@hotmail.com; ou pelo telefone: (89) 99834499.  

Minha participação é voluntária e está formalizada por meio da assinatura deste termo em 

duas vias, sendo uma retida por mim e a outra pelo pesquisador. Poderei deixar de participar a 

qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo à minha pessoa. 

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste consentimento 

esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta forma, com a 

pesquisa. A assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus direitos legais. 

Picos, ____/____/2010.   

Nome completo: 

______________________________________________________________________ 

Assinatura: 

______________________________________________________________________ 

Entrevistador – Paulo Fernando Mafra de Souza Junior 

Assinatura______________________________________________________________ 

Testemunhas 

Nome:_________________________________________________________________ 

Assinatura______________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 
 

 

 

 

mailto:pmafrajr@hotmail.com
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Universidade Federal de Pernambuco  

Centro de Ciências Sociais Aplicadas  

 Departamento de Serviço Social 

Programa de Pós-graduação 

Pesquisa A Situação de Violência Vivida pelos Gays no Vale do Rio Guaribas-PI  

 

Roteiro de Entrevista - O gay frente a violência  

            

Número da entrevista________________ 

Nome do entrevistado___________________________________________________________ 

Nome fictício__________________________________________________________________ 

Idade/ocupação________________________________________________________________ 

Data e horário da realização da entrevista _________________________________________ 

Local ________________________________________________________________________ 

 

 

I. APRESENTAÇÃO     

1 Apresentação do Projeto de Pesquisa. 

2 Leitura do termo de consentimento livre e esclarecido   

3. Pedir para que o entrevistando se apresente.  

 

II.  DOS MARCOS DA TRAJETÓRIA DE VIDA 

 

1. O senhor poderia nos contar o que significa violência?  

2 .O que o senhor associa com a palavra violência? 

3. Quando o senhor olha para o passado, qual foi sua primeira experiência com a  

     violência? Por favor, fale sobre esse episódio. 

4. Qual foi a sua experiência mais marcante com a violência? Por favor, fale sobre  

    essa experiência. 

5. Quando a violência se tornou um problema para o senhor? Por favor, fale-me de  

    uma situação deste tipo.  

6. Se o senhor olhar pra sua vida social desde sua casa aos demais espaços e  

   ambientes, como a violência se expressou? Por favor, descreva-me uma situação    
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   típica. 

7. Qual o espaço onde é mais freqüente a situação de violência? Por favor, fale-me  

    do como você justifica tal/tais espaços como o/os de maior freqüência. 

8. Como você faz pra evitar a situação de violência? Por favor, descreva-me uma  

    situação que você evitou a violência? 

9. O que o senhor fazia quando era violentado no passado? Por favor, descreva-me  

    uma situação que isso aconteceu.  

10. Qual o ambiente/situação propícia para que você expresse sua orientação  

      sexual sem correr o risco de sofrer algum tipo de violência? Por favor, me  

     descreva uma situação típica.     

 

III.  DA DENÚNCIA FRENTE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

1. O que senhor faz quando é violentado no presente? Por favor, conte-me uma  

    situação em que isso acontece. 

2. A quem ou a quê o senhor recorre frente a situação de violência? Por favor,  

    conte-me o porquê você reage dessa forma.  

3. O senhor denuncia ou reclama a violência sofrida? A quem ou a quê você  

     denuncia a violência? Por favor, conte-me uma situação em que isso aconteceu.  

4. O que o senhor espera da denúncia ou reclamação feita por você? De quem o de  

    quê você espera as providências a cerca das situações de violência?  

5. Na sua opinião, quem ou o quê deve ser responsável pela violência sofrida por  

    você? 

6. Na sua opinião, quem ou o quê é capaz de assumir a responsabilidade pela  

    violência sofrida por você.  

 

 

IV.  DAS PARADAS, DAS CONQUISTAS DO MOVIMENTO LGBT E DAS 

POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL 

 

1. O senhor observou alguma mudança a cerca da violência depois da realização  

      das Paradas da Diversidade Sexual? Por favor, descreva-me as mudanças  

     observadas. 
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2. O senhor participou de alguma Parada da Diversidade Sexual na cidade de  

    Picos? Por favor, conte-me o que aconteceu e acontece para você participar ou  

    não.  

3. Na sua opinião, o que você mudaria e/ou desenvolveria nas Paradas da  

    Diversidade sexual?  

4. O senhor conhece alguma conquista do movimento LGBT e/ou política de  

   promoção da igualdade sexual em Picos? 

5. O Senhor participa do movimento LGBT ou acessaria alguma política de promoção da 

igualdade sexual? Por favor, conte-me a importância de sua atitude. 

6. O senhor conhece outros fatores que contribuem para amenizar a violência contra gays? Por 

favor, conte-me como isso acontece. 

 

V. ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DIREITOS HUMANOS 

1. Quando o senhor é violentado, como faz pra ser atendido e acessar seus direitos? Por favor, 

conte-me como isso ocorreu. 

  2. O que impede o senhor ou dificulta o seu acesso aos serviços públicos voltados para 

gays/direitos humanos? Por favor, conte-me como tal situação se expressa/justifica pra você? 

  

VI.  DA CONCLUSÃO E AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Tem algo mais a dizer da sua vida e que gostaria de nos contar? 

2. Em algum momento o senhor se sentiu desconfortável na entrevista? Por favor, conte-me o 

que lhe provocou o desconforto. 

3. Agradecer, falar do consentimento, pedir para assinar e decidir o uso  do nome fictício   

IMPRESSÕES DO PESQUISADOR 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


