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HOMOSSEXUALIDADE: PROTEÇÃO FÍSICA, AFETIVA E SEXUAL NO 
LARGO DO AROUCHE

Carolina do Nascimento Santana Aires1, Jéssica Marques de Àvila2,  Flávia Pennachin3

Abstract  This  study  aimed  to  examine  the  affective  
relations  built  by groups of  teenagers  homosexuals  goers  
Arouche Largo, located in São Paulo, Brazil. Adolescence is  
a developmental  period where identification processes are  
forming the subject. The teenagers interviewed in this study  
reported  a  tenuous  relationship  with  their  family  blood,  
mainly  because  they  were  not  accepted  due  to  sexual  
orientation, and mostly felt helpless and abandoned. In the  
early meetings, it was noted the formation of nuclei affective  
family  among  adolescents  goers,  a  position  that  brought  
comfort and a great sense of youth protection, since they did  
not have that protection at home. It was also reported the  
importance  of  protecting  sexual  being  conducted  tests  to  
identify  HIV.  With  participation  in  "families"  of  Largo's  
Arouche, the feeling of belonging was built,  strengthening  
the chances of being of each.
 
Index  Terms   Protection,  Homosexuality,  Teenagers,  
Psychology

INTRODUÇÃO

Bock (2007) conceitua que a adolescência é um momento da 
vida em que falta algo ao indivíduo, assim, o adolescente é 
um ser incompleto em um processo de vir a ser adulto. Além 
disso, a adolescência também é percebida como um período 
de  conflitos  e  de  crises  e  uma  fase  do  desenvolvimento 
humano que precisa ser superada para alcançar a maturidade 
da vida adulta.

Percebe-se que muitos estudos acabam generalizando os 
comportamentos adolescentes, como se existisse apenas um 
modo  único  de  se  viver  e  sentir  durante  a  adolescência. 
Acredita-se  que  os  pesquisadores  acabam  por  naturalizar 
essa  concepção  da  adolescência  como  uma  fase  na  qual 
existem tormentos,  crises e conflitos,  pois não conseguem 
abarcar a heterogeneidade. Esse período da vida é repleto de 
diferenças,  desigualdades  e  contradições,  que  são 
atravessadas  por  fatores  contextuais,  históricos,  sociais, 
econômicos, etc (PERES; ROSENBURG, 1998).

De acordo com Moreira (2004), o Édipo é o ponto 
decisivo da sexualidade humana e do processo da produção 
da sexuação. É a partir do Édipo, que o indivíduo estrutura e 

organiza  o  seu  “vir  a  ser”,  sobretudo  em  torno  da 
diferenciação entre os sexos e de seu posicionamento frente 
à angústia de castração. Ainda segundo a autora, ao afirmar 
o complexo de Édipo como fundamental na estruturação do 
sujeito,  também revela  a  presença  irredutível  do outro  na 
constituição do indivíduo. 

Para  Freud,  a  sexualidade  provém  do  processo 
interpretativo  que  se  efetua  sobre  o  afeto  do  encontro 
traumárico  com  o  sem-sentido  da  diferença  sexual,  que 
chama-se de castração.  A castração é um encontro com o 
real traumático da diferença sexual. Para o menino, o pai é o 
agente da castração e, por essa razão, tem “medo” dele. A 
menina  se  considera  privada  do  pênis  pela  mãe  e  , 
ressentida, desloca o seu amor para o pai, de quem espera 
uma compensação. Freud (1925/1977) explica a sexualidade 
feminina e masculina com base nas consequências psíquicas 
da  diferença  anatômica  entre  os  sexos.  As  posições 
subjetivas  do  homem  e  da  mulher  surgem  no  rastro  da 
alternativa entre ter e não ter o pênis. (Santos, 2009). 

“Identidade de gênero” é um sentimento básico de se 
pertencer a um sexo ou ao outro, e o “papel de gênero” é o 
comportamento  típico  masculino  ou  feminino  que  uma 
pessoa expressa. (Beijsterveldt et al 2006, p.647 apud Nucci 
e Russo I,2008) 

A noção de gênero também é entendida como relações 
estabelecidas  a  partir  da  percepção  social  das  diferenças 
biológicas entre os sexos(Scott 1995 apud Anjos, 2000)

Na adolescência, a vivência da sexualidade é como um 
caminho no qual a evolução e a  maturidade vão determinar 
o itinerário. A expressão da sexualidade nessa fase se dá de 
diferentes  formas.  A  primeira  é  a  repressão  do  próprio 
impulso,  principalmente  se  os  primeiros  contatos  forem 
frustrantes.  Outra  atitude  frente  ao  ato  sexual  é  aceitar, 
mesmo sem envolvimento afetivo, talvez essa seja a forma 
de  expressão  mais  freqüente  na  adolescência  inicial  e 
intermediária.  A  preferência  sexual  com  afeto  é  o 
posicionamento que demonstra postura mais integrada frente 
à sexualidade, escolha esta que se encontra subsidiada pelas 
vivências  que  cada  adolescente  enfrenta  ao  longo  de  sua 
vida,  sejam  elas  sexuais,  ou  não,  e  que  são  socialmente 
rotuladas de atitudes amadurecidas (Costa; Lopes; Souza & 
Patel, 2001).
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Freud descortinou um horizonte inteiramente novo 
sobre  a  natureza  da  sexualidade  humana.  Revelou  sua 
origem autoerótica,  dispersa nas zonas erógenas do corpo, 
problematizou a constituição da identificação sexuada e do 
objeto do desejo, mostrando que dependem da distribuição 
da libido nos vasos comunicantes da relação narcísica e com 
o semelhante, do Complexo de Édipo e da castração. Sem o 
mecanismo  psíquico  do  recalcamento  da  sexualidade 
autoerótica,  não  existe  homem,  nem  mulher,  nem  desejo 
inconsciente (Santos, 2009).

Para o desenvolvimento do papel sexual ou de gênero, o 
adolescente  precisa  de  pessoas  complementares,  que 
desempenham  outros  papéis,  e  este  contato  provoca  a 
necessidade de formar vínculos afetivos, que vão determinar 
suas novas experiências. Nessa fase, a troca afetiva pode ou 
não ser valorizada e, dependendo das vivências, essa troca 
pode  determinar  dificuldades  na  formação  de  vínculos 
afetivos  mais  profundos  (Costa;  Lopes;  Souza  &  Patel, 
2001).

A partir da problemática da feminilidade nos anos trinta, 
Freud afirma que "a distinção masculino/feminino associado 
a homem e mulher,  nós a  fazemos por mera docilidade  a 
anatomia  e  a  convenção.  Não  é  possível  dar  nenhum 
conteúdo novo ao conceito de masculino e feminino. Esta 
distinção não é psicológica - quando vocês dizem masculino, 
em  geral  pensam  em  ativo,  e  passivo  quando  dizem 
feminino" (Freud, 1932/1969o, p. 142 apud Vieira L., 2008). 
Deste  modo,  Freud  parece  perceber  as  influências  dos 
costumes sociais nas suas formulações sobre a sexualidade. 
Os corpos bissexualmente construídos são nada mais nada 
menos, do que a resposta a uma demanda cultural. A cultura, 
e não a anatomia seria a base das afirmações referentes às 
noções  de  homem/mulher;  masculino/feminino; 
ativo/passivo;  heterossexualidade/homossexualidade  - 
divisões  naturalizadas  do  mundo  através  de  um  esquema 
binário  com  implicações  hierarquizantes  e  assimétricas 
(VIEIRA L., 2008).

A  percepção  social  das  diferenças  biológicas  está 
fundada em esquemas classificatórios que opõem masculino 
e feminino, sendo esta oposição, relacionada a outras como 
forte  e  fraco,  grande  e  pequeno,  dominante  e  dominado. 
(Bourdieu 1999 apud Anjos 2000)

É  como  se  as  diferenças  biológicas  ultrapassassem  a 
simples anatomia, para se firmar também na personalidade e 
identidade do indivíduo, passando a se tornar parte do “eu”, 
único e pessoal.

Essa  relação  entre  os  gêneros  fundadas  em 
categorizações, presentes em toda ordem social, permite que 
nós compreendamos não somente a posição das mulheres. 
Em particular, como subordinada, mas também a relação que 
a sexualidade estabelece com o poder. A sexualidade pode 
ser considerada como um “fato social” enquanto condutas, 
como fundadora de identidade. (Bozon e Giami 1999  apud 
Anjos 2000)

Nucci e Russo (2008), defendem que o comportamento 
típico, que se firmaria definitivamente aos seis ou sete anos 

de idade, já poderia ser observado em crianças a partir de 
dois anos, e que o comportamento se manisfesta através dos 
interesses  por brinquedos e pelas  brincadeiras.  Ou seja,  o 
comportamento  “atípico”  nas  crianças  é  pensado  pelo 
autores  como  um  indicador,  de  uma  possível 
homossexualidade na vida adulta. Essa teoria está ancorada 
na  associação  entre  gênero  e  preferência  sexual,  onde ser 
homem é igual a ser heterossexual, e essa preferência é signo 
de masculinidade.  Assim,  o homem homossexual  seria  de 
algum modo,  feminino  (seu  comportamento  infantil,  seria 
caracterizado como feminino) e a mulher homossexual, da 
mesma forma, seria masculina. Cumpre relembrar que não 
há “cura” para a homossexualidade, já que não se trata de 
doença – isso já preconizado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e por Organizações de Direitos Humanos.

Até os meados do Século XVII, não existia uma palavra 
específica  para  identificar  um  sujeito  homossexual  como 
hoje identificamos. A prática da relação sexual através do 
ânus, mais conhecida como sodomia, era exercida entre as 
pessoas.   O  termo  Sodomia  tem  sua  origem  no  ocidente 
através da Bíblia, que além de outros temas, conta a história 
da cidade de Sodoma, condenada por Deus pela prática do 
coito anal entre homens e também de homens em mulheres, 
dentre  outras  relações  sexuais  vistas  como  pecaminosas. 
Assim, a forma bíblico-religiosa de compreender a relação 
sexual  anal  entre  homens  foi  socialmente  indicada  como 
pecado (SPENCER, 1996 apud Nucci e Russo I, 2008). 

Ao mesmo tempo,  em outras sociedades, como a grega, 
chinesa,  japonesa  e  em  muitas  tribos  indígenas,  o 
relacionamento  entre  dois  homens  também fazia  parte  da 
cultura social. Uma das primeiras teorias científicas sobre a 
homossexualidade  é  a  teoria  do  “terceiro  sexo”,  que  foi 
desenvolvida na segunda metade do século XIX, em que o 
homossexual  era  visto  como  possuidor  de  uma  “alma 
feminina” em um corpo masculino, portanto,  o desejo por 
homens  seria  essencial  e  necessariamente  de  ordem 
feminina. Já no modelo de “sexo único”, as mulheres eram 
vistas como homens imperfeitos. Acreditava-se que a mulher 
possuía a mesma genitália que os homens, só que dentro do 
corpo,  e não fora,  assim,  a  vagina  nada  mais era  que um 
pênis  interno,  que  não  havia  se  desenvolvido 
suficientemente devido à falta de calor vital, tornando-se um 
ser menos perfeito. Já no modelo de dois sexos, ser homem 
ou ser mulher é algo naturalizado, calçado numa anatomia e 
numa  fisiologia  absolutamente  particulares  que  produzem 
uma psicologia, ou seja, um modo de pensar, e um modo de 
ser. Os próprios papéis sociais são associados estreitamente 
a  orientação  sexual,  em  que  ser  mulher  é  relacionar-se 
sexualmente com homens e vice-versa, tendo como objetivo 
primordial, a reprodução (Nucci e Russo I, 2008).

Menezes  e  Brito  (2007),  propõem  uma  teoria  que  a 
homossexualidade  é  o  subproduto  da  evolução  do  prazer. 
Afirmam que a homossexualidade não seria geneticamente 
determinada,  logo,  não  requeriria  algum  valor  de 
sobrevivência  e  esse  padrão  de  comportamento,  o 
homossexual,  seria  o  subproduto  da  evolução  do  prazer 



enquanto  efeito  essencial  do  ato  sexual  para  favorecer  a 
reprodução,  a criação e o fortalecimento de vínculos entre 
parceiros. Ou seja, a homossexualidade pode ser vista como 
um comportamento em busca de prazer e relacionamentos 
com elos afetivos marcados.

Referente  a  elos  afetivos  marcados,  é  importante 
ressaltar  que  desde  de  criança,  o  adolescente,  seja  ele 
heterossexual ou homossexual é carente de atenção e afeto. 
Todo  ser-humano,  visto  sua  existência,  carece  de  outro 
indivíduo para “existir”,  partindo do pressuposto que seus 
atos  e  a  resposta  deles  é  que  influem  e  modificam  sua 
identidade, ou seja, é a partir das ações que estabelecemos 
quem somos e concretizamos nossa personalidade. 

Um bebê  recém-nascido  carece  de  alguém  que  supra 
suas necessidades,  alguém que o proteja e que dê a ele a 
atenção devida para que ele se sinta acolhido.  Ao passar 
pela fase da adolescência, o indivíduo busca a proteção na 
relação de amizade, ou seja, se sente protegido e acolhido 
quando ocorre a identificação com um grupo específico de 
outros jovens, é assim que ele se sente a vontade para ser 
quem ele é, já que nessa fase, está presente o desapego com 
a  família  para  que  busque  traçar  sua  própria  vida  e 
independência. 

O objetivo do presente trabalho é discutir e analisar um 
assunto de extrema importância, a proteção física, afetiva e 
sexual de adolescentes homessexuais, que por muitas vezes 
sofrem  devido  ao  tamanho  preconceito  da  sociedade, 
incluindo familiares e amigos, buscam sua proteção através 
de  identidades  com  grupos  específicos  do  qual  se 
identificam, criando assim uma “família” caracterizada por 
amigos do mesmo grupo no qual se sentem confortáveis para 
exibir o seu “verdadeiro eu”.

Vale  ressaltar  que  este  assunto  é  extremamente 
importante  por  se  tratar  se  adolescentes  que  buscam  sua 
identidade e proteção física, afetiva e sexual na sociedade, 
que devido ao imenso preconceito sobre sua opção sexual 
gera muita angústia e desespero no contexto de ser  aceito 
socialmente.

A população LGBTT não se dirige a qualquer unidade 
de  saúde  apenas  quando  inseridas  no  processo  de 
readequação sexual ou em consequência de uma infecção de 
DST'S, e muitas vezes, por recorrer a processos simples de 
atendimento hospitalar, e até mesmo emergencial, se sentem 
constrangidos por serem discriminados, e  devido a isso,  é 
importantíssimo ressaltar a relevância de iniciativas como a 
criação,  em  junho  de  2009,  do  Ambulatório  de  Saúde 
Integral e Travestis e Transexuais, localizado em São Paulo. 
Esse  ambulatório  loca  uma  equipe  multidisciplinar  com 
diversos profissionais,  como urologistas,  dermatologistas  e 
endocrinologistas  que  se  dedicam  não  só  à  realização  do 
trabalho  médico,  como  também  ao  acolhimento  das 
demandas de saúde de travestis e transexuais. Contudo, esse 
projeto  que  atende  e  reconhece  necessidades  de  uma 
determinada  população,  não  tem  seu  êxito  sob  efeito  da 
implementação  de uma política  pública,  mas sim, de uma 
iniciativa isolada. (Mello; Perilo; Braz e Pedrosa, 2011). Ao 

mesmo tempo que a ideia da criação  desse ambulatório é 
importante para amenizar a dor e angústia de estar num local 
onde  sua  presença  traz  desconforto  para  todo  o  resto  da 
população e para si próprio, por existir num lugar onde não é 
socialmente aceito , é um tanto quanto discriminativo ter a 
necessidade de criar um lugar onde sua população é inteira 
de  travestis  e  transexuais  justamente  por  não  conseguir 
conter o preconceito nos ambulatórios emergenciais padrões 
e  não  conseguir  inserir  diferentes  gêneros  sexuais,  num 
mesmo ambiente.

 Ainda por Mello; Perilo; Braz e Pedrosa(2011), em um 
cenário  ideal,  toda  a  população,  sem  distinção  de  raça, 
gênero  ou  opção  sexual  deveria  ser  atendida  de  forma 
humanizada e respeitosa em qualquer unidade de saúde, a 
partir de estruturas de acolhimento construídas nos termos 
propostos pelo SUS. Nota-se ainda, o desafio de assegurar 
que as práticas já desenvolvidas referentes ao tratamento de 
HIV/AIDS sejam expandidas para todos os seus âmbitos de 
ações  a  fim  de  garantir  que  os  LGBTT's  encontrem 
atendimento de qualidade  quando buscarem cuidados para 
saúde,  independentemente  de  sua  orientação  sexual  e 
identidade de gênero, e também de seu estatuto sorológico 
para o HIV.

METODOLOGIA

Estudantes  do  3º  semestre  de  Psicologia  de  uma 
faculdade particular do Estado de São Paulo, alguns alunos 
receberam a proposta de realizar um estágio básico sócio-
educativo  na  região  do  Largo  do  Arouche,  localizado  na 
República, SP. Encontra-se em uma região onde a população 
jovem-homessexual é maioria, e se reunem nessa praça para 
compartilhar o domingo de folga perto de sua semelhança 
com outros jovens-homossexuais. 

Reunidos em grupo, os estudantes buscaram conversar 
com  os  jovens  para  encontrar  uma  problemática  a  ser 
trabalhada. Muitos jovens que lá estavam não tinham uma 
relação saudável com sua família, ao mesmo tempo em que 
outros eram extremamente felizes com a vida que tinham. 
Existiam diversos grupos, grupos de meninas e meninos com 
idades aproximadas de 14 à 20 anos. É notável que a maioria 
dos grupos  que podem ser  vistos  no local  portam sempre 
bebidas  alcólicas,  como se fosse uma fuga  da realidade  e 
uma rebeldia com a sociedade, que a princípio pode parecer 
com uma defesa dos olhares heterossexuais. 

Esses  grupos,  que  ali  estavam,  compartilhavam sobre 
algumas  histórias  passadas  em  suas  vidas,  tais  histórias 
como, por exemplo, tentativa de suicídio, que nos despertou 
a pesquisar sobre a importância da proteção afetiva daqueles 
jovens,  sobre  realizar  o  teste  HIV,  que  pode ser  feito  ali 
mesmo na praça, e que mesmo usando proteção, “era sempre 
bom verificar”, sobre o medo dos “skin heads”, que quando 
estavam perto de um skin head mudavam seu percurso para 
evitar ser visto por ele e por fim o relato de uma garota sobre 
o seu relacionamento com a mãe,a mesma nos expôs que já 
foi  expulsa  de  casa  e  teve  que  morar  na  rua  por  algum 



tempo. A questão dos grupos de jovens que não admitem a 
homossexualidade de outros grupos de jovens e a questão de 
uma integrante de grupo homossexual ter que morar na rua, 
nos levou a estabelecer uma relação sobre a proteção física 
desses jovens. Já a realização do teste HIV mencionado nos 
despertou a curiosidade de saber sobre a proteção sexual.

CONCLUSÃO

Os Homossexuais como todo ser humano precisam de 
proteção.  Proteção  afetiva,  física  e  sexual.  No  Largo  do 
Arouche,  observamos  o  quão  carente  esse  público  é  de 
proteção.  Pode-se  notar  a  existência  de  famílias  que  se 
agrupam conforme os vínculos afetivos formados entre eles, 
de amizade, respeito e carinho. Essas famílias são formadas 
no intuito de buscar a proteção e o acolhimento do indivíduo 
que  não  consegue  ser  aceito  seja  por  sua  opção  sexual, 
quanto  por  sua  personalidade  ou  por  ambos.  Partimos  do 
princípio que  um indivíduo não  “existe”  sem o  outro,  ou 
seja, é necessário que sejamos notados e percebidos no meio 
em que estamos.

Quando  o  jovem  homossexual  se  vê  sozinho  ou 
incompreendido dentro de sua própria casa e dentro do seu 
atual  círculo  de  relacionamentos,  ele  busca  alguém que o 
compreenda e não o julgue, nem por suas escolhas, nem por 
seu  modo  de  viver.  Desse  modo,  passa  a  frequentar 
ambientes  que  é  de  preferência  homossexual,  no  qual 
começa a se inserir, já que se identifica com as pessoas que 
vê  por  lá.  Pessoas  que  têm  em  comum  a  mesma 
problemática, a mesma carência e a mesma necessidade de 
viver  livre de tabus e preconceitos.  É dessa forma,  que o 
Largo do Arouche foi escolhido. No ambiente as “famílias” 
são  agrupadas  com  seus  membros  e  têm  a  própria 
identidade. Na praça percebe-se que nem todos se conhecem 
a fundo, mas já são familiarizados com quem frequenta o 
lugar. As famílias, além de se protegerem entre si, quando 
algo ou alguém que não habitualmente costumam visitar o 
Arouche, põe em risco a integridade ou moral de qualquer 
indivíduo que lá  frequenta,  protegem-se  também,  uns dos 
outros. Por exemplo, se um integrante de uma família que 
habitualmente anda por lá é ameaçado por outra família que 
também frequenta o lugar,  a família do ameaçado se junta 
para  preservar  seu  integrante.  E  quando  um estranho que 
passa pela praça arruma algum tipo de desavença com algum 
integrante  de  uma  família,  todas  as  famílias  que  estão 
presentes, se juntam para preservar o conceito que lá existe. 
Quando algum indivíduo passa por perto, o movimento de 
proteção  é  tão  intenso  que  os  jovens  olham  de  longe  e 
verificam se o “estranho” não proporciona nenhum tipo de 
insegurança ou ameaça.

Nota-se que esse conceito de proteção existente entre as 
famílias não só é parte do caráter de cada um, mas é como se 
preservasse  uns  aos  outros,  o  movimento  e  aceitação 
homossexual,  ganharia  espaço.  É  no  Arouche  que  eles 
podem ser quem eles são e sem se esconder uns dos outros, 

pelo  contrário,  aproveitam  o  espaço  e  o  território 
automaticamente passa a ser deles.
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