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RESUMO 

 

RESUMO: As constantes manifestações de preconceito e homofobia no Brasil fazem 

com que os homossexuais busquem mecanismos de defesa dos seus direitos. 

Considerando a importância da informação na influência da sociedade, esse projeto 

pesquisou a história de vida dos homossexuais, com o objetivo de conhecer esses 

mecanismos de defesa, suas dificuldades em conquistar os direitos constitucionais, o 

modo como constroem sua identidade de gênero e, além disso, avaliar os prejuízos 

psicológicos causados pelas manifestações homofóbicas. O projeto será realizado na 

ótica da metodologia fenomenológica. Foram convidadas para participar de uma 

entrevista não estruturada, seis pessoas, sendo: três homens e três mulheres, 

homossexuais assumidos, com idade mínima igual ou superior a trinta e cinco anos e 

com níveis de escolaridade diferenciados: fundamental, médio e superior. Os dados 

foram estruturados observando as experiências biográficas vivenciadas em torno de 8 

eixos: infância, adolescência, família, identidade homossexual, homossexualidade, 

preconceito e homofobia, sofrimentos, realizações, felicidade e sonhos. Cada eixo 

apresenta suas respectivas categorias temáticas, e sua relação com aspectos teóricos 

e conceituais. Conclui-se sobre as particularidades da vivência homossexual em uma 

cultura heteronormativa e se apontam sugestões para futuras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
Apesar de se encontrar uma vasta referência bibliográfica de pesquisas a 

respeito da homossexualidade, pouco existe acerca do homossexual, sua vida, seus 

desafios, em um cenário onde uma parcela significativa da sociedade ainda busca 

apoio, principalmente nas religiões, para condenar um comportamento que é 

simplesmente uma peculiaridade da sexualidade humana (AMERICAN 

PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA, 2000). 

 Para concretizar os objetivos de compreensão do mundo interior do 

homossexual é importante resgatar conceitos em torno da formação de sexo e gênero e 

também em torno da história a homossexualidade. De acordo do Giddens (2005), os 

sociólogos definem sexo como as diferenças anatômicas e fisiológicas que definem os 

corpos masculinos e femininos. Gênero, como as diferenças psicológicas, sociais e 

culturais entre homens e mulheres. A identidade de gênero é um processo psicológico 

social e cultural que se constrói com a integração de vários fatores que ultrapassam o 

sexo biológico (PEREIRA, 2005). 

 Além do conceito sociológico, encontram-se as teorias de Freud e Chodorow 

para também compreender de que forma se processa a formação de gênero. Para 

Freud “o aprendizado das diferenças de gênero em bebês e crianças está centrado na 

presença ou na ausência do pênis” (GIDDENS, 2005). No entanto, para Nancy 

Chodorow (apud GIDDENS, 2005, p. 113) o aprendizado de se sentir homem ou mulher 

surge, ainda cedo, da ligação da criança com seus pais. Ela valoriza mais do que Freud 

à importância da mãe do que do pai (GIDDENS, 2005). 

 Outra fase importante na compreensão da formação da identidade de gênero 

é a adolescência, que segundo Erik Erikson, é uma fase de transformações físicas e 

psicológicas que necessita de segurança (RABELLO; PASSOS, Sd.). 

 Muitos são os pesquisadores e estudiosos que trazem sua contribuição para 

a compreensão da sexualidade humana, para Foucault, por exemplo, “o que chamamos 

de sexualidade é um produto histórico de um discurso sobre a sexualidade que se 

engendra de muitas formas, uma invenção histórica tardia” (FILHO, 2009 p. 98). 



 

 

 A compreensão das diferenças entre gênero e sexo é importante para outro 

tipo de saber: a orientação sexual. Para Filho (2009) uma orientação sexual expressa à 

plasticidade e as possibilidades humanas no terreno da sexualidade. Plasticidade e 

possibilidades são conceitos importantes quando se trata da sexualidade humana, 

considerando que em algum momento da história essas características passaram a ser 

consideradas inexistentes no desenvolvimento sexual. 

Acreditando que sexualidade humana é unidirecional, criou-se o termo 

heterossexualidade para normatizar a sexualidade, para Filho: 

Não é a heterossexualidade uma forma inata da sexualidade como prática 
sexual ela é social e historicamente construída e sua naturalização e 
hegemonia ocorreram por efeito de um longo trabalho de domesticação do 
imaginário social das sociedades humanas, que se fez invalidando, ao mesmo 
tempo, a prática da homossexualidade (FILHO, 2009). 

 

Atravessando a história da humanidade à homossexualidade muda a forma 

como é tratada de acordo com a cultura, sendo rejeitada e condenada quando 

considerada imoral ou criminosa e cultuada quando aceita. (DANIEL; BALDRY apud 

RIBEIRO; ALMEIDA, 2013). 

 A medicina e a e alguns segmentos religiosos tem um importante papel na 

criminalização da homossexualidade. No Novo Testamento encontram-se o registro de 

algumas dessas práticas e que ainda hoje são usadas como apoio para que 

seguimentos da sociedade e da igreja continuem praticando tais atos (RIBEIRO; 

ALMEIDA, 2013). “A medicina do século XIX retira as práticas sexuais entre pessoas do 

mesmo sexo do âmbito da religião, abandona a ideia de pecado e as torna uma 

doença, uma forma de desvio comportamental” (RIBEIRO; ALMEIDA, 2013 p. 249). 

 Com a demonização da homossexualidade por parte de algumas vertentes 

religiosas, doença por parte da medicina, a homossexualidade passou a ser perseguida 

e considerada algo que deveria ser extirpado, que o homem poderia ser curado de seus 

males e pecados. Então, iniciando a construção de uma crença de inferiorização do 

homossexual e superiorização do heterossexual, algumas pessoas passaram a 

considerar legitima suas manifestações de repúdio e violência contra o diferente. 

 Assim, se o homossexual é culpado do pecado, sua condenação moral 

aparece como necessária, e a purificação pelo fogo inquisitorial é uma consequência 

lógica. Se os sentimentos e atitudes homossexuais são considerados próximos da 



 

 

criminalidade, então natural é que os homossexuais sejam relegados à solidão e, como 

ocorre em alguns países, levados à pena de morte (BORRILLO, 2010). 

 Aliando o interesse da ciência pela questão da homossexualidade, o 

conhecimento de que orientação sexual não é uma opção, mas uma singularidade da 

sexualidade humana, com os movimentos organizados da comunidade homossexual, 

espera-se que com o conhecimento da história de vida e da subjetividade do 

homossexual, seja possível contribuir para a redução os índices de homofobia e 

violência contra os homossexuais. 

 Assumir a homossexualidade em um cenário onde manifestações de 

homofobia são encontradas diariamente deixa o homossexual em uma situação de 

defesa constante. Mais ainda, assumir a homossexualidade no seio familiar é uma 

tarefa difícil de ser realizada, uma vez que em algumas famílias podem ocorrer 

manifestações preconceituosas e homofobias (MATOS, 2011). Para o homossexual a 

revelação da homossexualidade pode representar a realização do sonho de viver uma 

união estável, alicerçado no amor (COSTA, 2011). 

 Diuturnamente somos informados de situações e acontecimentos envolvendo 

o homossexual: políticos homofóbicos, pastores que dizem curar a homossexualidade, 

grupos religiosos que declaram publicamente a sua posição homofóbica, psicólogos 

que declaram que tem a cura, policiais inescrupulosos que consideram os 

homossexuais como criminosos e agem com brutalidade e violência, homofóbicos que 

agridem, espancam, matam, acreditando que estão livrando a sociedade de uma praga, 

os números da violência no Brasil em 2012 traça uma panorama da violência contra a 

comunidade LGBTs:  

Em 2012, foram registradas pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982 
violações relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 
suspeitos. Em setembro ocorreu o maior número de registros, 342 denúncias. 
Em relação a 2011 houve um aumento de 166,09% de denúncias e 46,6% de 
violações, quando foram notificadas 1.159 denúncias de 6.809 violações de 
direitos humanos contra LGBTs, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos”. 
(Relatório sobre violência homofóbica no Brasil: ano 2012, p. 18) 

 

 Como violência global caracterizada pela supervalorização de uns e pelo 

menosprezo de outros, a homofobia se utiliza da mesma lógica das outras formas de 

inferiorização. “Quando se trata de ideologia racista, classista ou antissemita, o objetivo 



 

 

é sempre desumanizar o outro, torná-lo inexoravelmente diferente” (BORRILLO, 2010 p. 

28).  

Filho (2009) diz que a homossexualidade não é uma opção que depende da 

vontade do indivíduo, como uma deliberação consciente, mas nenhuma orientação 

sexual o é, diz também que se há que se falar de causa, a da homossexualidade é a 

mesma de toda orientação/expressão sexual, a mesma da sexualidade humana como 

tal: a pulsão sexual, sobre a qual se estrutura o desejo. Essa afirmação é o que se 

busca quando se pretende minimizar as consequências das atitudes homofóbicas 

encontradas no panorama atual. 

  Dentro dessa dinâmica, fenômeno da homossexualidade instiga o interesse 

dos pesquisadores e estudiosos. Existe um vasto material bibliográfico, literário e 

científico, teórico e empírico que demonstra, desde a antiguidade até hoje, o interesse 

em compreender, expor, estabelecer conceitos acerca do tema. 

 

Objetivos 

 

  Neste sentido, objetivou-se investigar a história vida homoafetiva vista pela 

ótica do homossexual. Mais especificamente, descrever quais são as suas angústias, 

os seus medos, seus sonhos, seus fracassos e vitórias; compreender como lidam com 

a sua sexualidade, com os interesses práticos da vida e com o preconceito, e examinar 

quais os mecanismos de defesa que criaram e criam para interagir e se defender em 

uma sociedade heteronormativa. Para alcançar estes objetivos é importante ouvir quem 

vivencia essa problemática: o homossexual. 

  



 

 

METODOLOGIA 

 

 A escolha do método de pesquisa levou em consideração a necessidade de 

compreensão da subjetividade do sujeito estudado. O método fenomenológico 

apresenta significativa relação com o fenômeno psicológico (HOLANDA, 2006 p. 363). 

 Os métodos qualitativos são métodos das ciências humanas que pesquisam, 

explicitam, analisam fenômenos (visíveis ou ocultos) [...] Eles possuem as 

características específicas dos “fatos humanos” (MUCCHIELLI apud HOLANDA, 2006 

p. 363). 

 O modelo de pesquisa qualitativa que atende as necessidades desse 

trabalho é o estudo biográfico que consiste no estudo do indivíduo e de suas 

experiências, seja através de depoimentos, seja a partir de documentos e/ou material 

arquivado (HOLANDA, 2006). 

 Dentro da estrutura do estudo biográfico, a história de vida, que consiste no 

relato de vida de um indivíduo (HOLANDA, 2006) será a estratégia metodológica 

utilizada para alcançar os objetivos desse projeto.  

 Será utilizada entrevista não estruturada a partir de um roteiro mínimo, onde 

o sujeito responderá questões sobre a sua identificação e o seu histórico de vida. O 

pesquisador estará atendo e estimulará às seguintes temáticas no relato: 

relacionamento afetivo, trabalho, hobby, família, frustrações, angústias, dores e 

mecanismos de defesa. As entrevistas foram gravadas em locais e horários definidos 

pelos sujeitos. 

 Os dados foram coletados, as entrevistas transcritas e organizadas em eixos 

e categorias, analisadas com o objetivo de explorar os significados das histórias 

(CRESWELL, apud HOLANDA, 2006) 

 

PARTICIPANTES 

 

 Foram convidados a participar dessa pesquisa seis sujeitos, sendo: três 

mulheres e três homens, homossexuais assumidos, com idade a partir de trinta e cinco 



 

 

anos e com nível de escolaridade: um homem e uma mulher com Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e Ensino Superior.  

 

INSTRUMENTOS 

 

 Foi utilizada entrevista não-estruturada a partir de um roteiro mínimo, onde o 

sujeito respondeu questões sobre a sua identificação e o seu histórico de vida. O 

pesquisador esteve atento e estimulou as seguintes temáticas no relato: relacionamento 

afetivo, trabalho, hobby, família, frustrações, angústias, dores e mecanismos de defesa, 

sentimentos gerados a partir do interesse social e científico em torno da 

homossexualidade. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 A coleta de material foi realizada por meio de entrevistas gravadas em locais 

e horários definidos pelos sujeitos, para que o relato não sofresse influência de 

ambientes adversos. As entrevistas foram transcritas e analisadas de acordo com o 

referencial fenomenológico descrito anteriormente. O tempo da entrevista variou de 

acordo com a necessidade do entrevistado. 

 Os participantes receberam o projeto de pesquisa antecipadamente, para 

que possam se familiarizar com o conteúdo. Contudo, apenas um dos participantes 

(mulher, enfermeira, 43 anos), chegou a lê-lo. 

 Os entrevistados assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) onde se apresentaram os objetivos, a importância e os riscos da pesquisa, e 

também para atestar o seu consentimento de que suas informações pudessem ser 

utilizadas apenas para pesquisa cientifica. 

  



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados coletados foram organizados em eixos e categorias para 

didaticamente proporcionar uma ampla visão das respostas dos entrevistados 

 Os sujeitos dessa pesquisa foram mulheres e homens, homossexuais 

assumidos, com mais de trinta e cinco anos e com a escolaridade diversificada, então é 

esperado que se encontrasse histórias adequadas às peculiaridades de cada um, 

apesar de todos vivenciarem uma mesma problemática: o ser diferente.  

 Considerando a importância da singularidade dos sujeitos pesquisados, 

buscaram-se elementos significativos da subjetividade de cada um. Desta forma, uma 

infância comum de um sujeito traz uma informação tão importante quanto uma infância 

traumatizada ou conflituosa de outro. 

 Na organização das falas dos sujeitos foram organizados didaticamente os 

seguintes eixos, que serão apresentados a seguir: infância; adolescência; família; 

identidade homossexual; a homossexualidade; preconceito e homofobia; sofrimentos e 

o último eixo composto por realizações, sonhos e felicidade. Cada eixo traz categorias 

próprias para que a história de vida de cada um se apresente como se manifesta. 

 Para organizar a análise dos resultados, os eixos foram apresentados em 

categorias temáticas, por semelhança semântica: 

 Eixo: infância sem conflito; violência doméstica; violência sexual; trabalho infantil; 

expectativas sociais gênero-diferente; brincadeiras e jogos sexuais gênero-

diferente; Interesse por pessoas do mesmo sexo; brincadeiras violentas como 

forma de dominação; 

 Eixo adolescência: relacionamentos heterossexuais insatisfatórios; interesses e 

relacionamentos homossexuais; revelação da homossexualidade; sentimentos e 

comportamentos autodestrutivos; busca e apoio profissional para lidar com a 

própria sexualidade;  

 Eixo família: Aceitação e compreensão familiar; dificuldade de discutir a 

homossexualidade do participante; rejeição e preconceito diante da 

homossexualidade; ausência de afeto na família; a importância da família no 

processo da homossexualidade;  



 

 

 Eixo: identidade homossexual: Reconhecimento e aceitação da identidade 

homossexual; conflito de identidade; rejeição da identidade de gênero; real 

identidade; 

 Eixo: a homossexualidade: relacionamento estável; relacionamento eventual; 

homossexualidade nata ou adquirida; traumas na infância influenciam a 

homossexualidade; a homossexualidade os descendentes; viver a 

homossexualidade novamente; parada gay; Interesse da Ciência em torno da 

homossexualidade; 

  Eixo: Preconceito e homofobia: atitudes de defesa contra a homofobia; a 

autohomofobia como forma de defesa; a origem do preconceito e da homofobia; 

homossexualidade reprimida como causa homofobia; a violência causada pela 

homofobia e a violência generalizada; 

  Eixo: Sofrimentos: sentimento de medo antes da revelação; sofrimento diante do 

preconceito e da homofobia; a solidão e o sofrimento diante da 

homossexualidade;  

 Eixo: Realizações, felicidade e sonhos: a felicidade em função da 

homossexualidade; autonomia financeira e realizações; os sonhos. 

 Considerando a diversidade e a particularidade dos sujeitos entrevistados, a 

análise dos resultados mostrou que apesar da singularidade de cada um, muita 

similaridade existe em cada história. O sofrimento causado pelo preconceito e pela 

homofobia é recorrente para todos eles; as angústias vividas antes da revelação, o 

sentimento de ser diferente, a solidão que sentem diante de sua peculiaridade, são 

alguns dos pontos em comum nas entrevistas. 

 

Eixo: Infância 

 

A infância é uma fase significativa no desenvolvimento do homem, as 

vivencias dessa fase contribuem para a formação da personalidade adulta e a ligação 

com os pais proporciona para as crianças o aprendizado de gênero (BARROS 2008; 

CHODOROW apud GIDDENS, 2005). 



 

 

 Dentro das categorias da infância, algumas são indicadoras de emoções 

mais fortes vividas nesta fase de desenvolvimento dos sujeitos pesquisados, tais como 

relatos de violência doméstica, violência sexual, trabalho infantil. Mas, em outros, as 

vivencias relatadas demonstram uma infância sem conflito e feliz. Talvez os relatos aqui 

descritos tenham algum traço diferenciado de outras crianças, que hoje se declaram 

heterossexuais, mas pode ser que as vivências aqui relatadas sejam comuns à maioria 

das crianças:  sentimentos, emoções vividas que contribuíram para a formação de sua 

personalidade e de sua identidade. 

 

CATEGORIAS 

1 - Infância sem conflito  

“...fui muito feliz, em  todas as fases, tudo certinho...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

“...eu tive uma infância normal...” (homem, 47 anos, Contador) 

2 - Violência doméstica 

“...eu sempre tomava surra de meu pai, da minha mãe...” (mulher, 45 anos, 

Ensino Médio) 

3 - Violência sexual 

“...eu tinha nove anos, eu fui violentado sexualmente pelo meu 

cunhado...”(mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

4 - Trabalho infantil 

“...a gente nunca tem infância, então, desde pequeno eu trabalho...”(homem, 

54 anos, ensino médio) 

5 – Expectativas sociais gênero-diferente 

“...eu era o homem do meu pai...” (mulher,47 anos, Ensino fundamental) 

6 – Brincadeiras e jogos sexuais gênero-diferente 

“...nas brincadeiras de infância rolava sexo com mulher...” (mulher, 47 anos, 

Ensino Fundamental) 

“...mas, quando eu me entendi como gente, eu gostava de brincar com a 

minha irmã caçula, que brincava com bonecas, fazendo casinha e eu sempre 

ficava com ela...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 



 

 

“...a minha brincadeira era muito jogar bola de gude, jogava muito baleô 

(queimada), (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

“...as vezes aquele troca-troca da infância rolava...” (homem, 47 anos, 

Contador) 

“...você vai pra casa de parentes para ficar brincando com seus priminhos...” 

(homem, 54 anos, Ensino Médio) 

7 - Interesse por pessoas do mesmo sexo 

“...percebe-se claramente na própria infância o desejo por outros homens...é 

desejo pelo mesmo sexo...” (homem, 47 anos, Contador) 

8 – Brincadeiras violentas como forma de dominação 

“...batia muito na meninada, eu só satisfazia quando eu quebrava a cabeça 

de alguém, saia sangue...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

 

 

Eixo – Adolescência 

 

A fase da adolescência é reconhecida pelas transformações físicas, psicológicas 

que fazem com que o adolescente necessite de segurança. As mudanças ocorridas 

nessa fase são importantes na formação da identidade de gênero de uma pessoa 

(RABELLO; PASSOS, sd). 

 Segundo Ozella (2002), a adolescência não é uma fase fechada, limitada em 

uma sequência de datas, mas, ela existe na concepção de quem lhe dá significado. As 

categorias descritas no eixo adolescência demonstram uma fase cheia de conflitos e 

dúvidas, uma fase de descobertas e revelações, de transformações que serão as bases 

da formação da personalidade adulta. 

 

CATEGORIAS 

1 - Relacionamentos heterossexuais insatisfatórios 

 “...eu tinha um namorado quando eu tinha dezoito anos. Eu namorei ele, 

mas não gostava dele...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

“...a gente ia pra cama (namorada) fazia todo serviço...eu não ficava 



 

 

satisfeito com aquilo...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

“...eu dava beijinhos nos meninos, mas nunca senti nada...” (mulher, 46 

anos, Ensino Médio. 

“...ai você tem um envolvimento com uma mulher, que tinha alguma coisa 

que poderia falar mal de você, poderia te criticar, te entregar pra família que 

até então, não podia jamais a família saber...” (homem, 54 anos, Ensino 

Médio) 

“...eu brincava com os meninos, não levava à sério...não tinha um pingo de 

respeito...não tinha aquela paixão...” (mulher, 43 anos, Enfermeira)  

“...até então eu me relacionava com mulheres, namoradinhas...” (homem, 47 

anos, Contador) 

2 – Interesse e relacionamentos homossexuais 

 “...com dezoito anos eu conheci uma pessoa, uma mulher, ela me 

despertou...ai eu tive um namoro com ela...” (mulher, 47 anos, Ensino 

fundamental) 

“...dai vinha aparecendo dos meus quinze aos dezesseis anos, veio 

aparecendo, não sei porque, o gosto de achar homens bonitos...” (homem, 

56 anos, Ensino Fundamental). 

“...quando tinha dezesseis anos, mudou uma mulher...ela sentiu uma atração 

por mim muito forte e eu também senti uma coisa diferente...ai senti aquela 

coisa forte...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

“...chegando na adolescência...tinha algo que me chamava atenção, eu me 

apaixonava por professora e não por professor...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

“...quando fui me tornando adulto, com meus dezoito, dezenove, vinte anos, 

eu comecei a me relacionar com outros homens...” (homem, 47 anos, Ensino 

Superior) 

3 – Revelação da homossexualidade 

“...quando foi com dezenove anos eu assumi...” (mulher, 46 anos, Ensino 

Médio) 

“...a família eu mesma cheguei e contei...eu tinha dezessete anos...” (mulher, 



 

 

43 anos, Enfermeira. 

“...com dezoito, dezenove, vinte anos...a minha tia percebeu...e ela 

perguntou, ai eu falei para ela...” (homem, 47 anos, Contador) 

4 – Sentimentos e comportamentos autodestrutivos 

“...ai eu comecei a entrar numa depressão muito forte...eu comecei a me 

cortar, pensava muito em suicídio, o tempo todo...tinha uns dezesseis, 

dezessete anos (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

5 – Busca de apoio profissional para lidar com a própria sexualidade 

“...minha mãe pegou e me levou para uma psicóloga...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira). 

 

 

Eixo – Família 

 

Nascer, crescer e reproduzir é a lógica da cultura heterossexual. Então, para 

uma família, a normalidade está em um descendente que irá continuar a mesma lógica. 

Mas, às vezes, na concepção de algumas famílias, a lógica falha, e um homossexual se 

apresenta, desejando ser amado e apoiado como qualquer outro membro. É nesse 

momento que a família necessita aprender a lidar com a nova realidade (MATOS, 

2011). 

Os conflitos no seio familiar relatados pelos entrevistados trazem para o 

homossexual um momento de sofrimento, solidão e dificuldades de tratar desse 

assunto. Mas, o afeto familiar se mostra mais forte e os familiares, na fala dos 

entrevistados, chegam a um momento de aceitação e apoio que é o aprendizado 

adquirido para lidar com a nova realidade, como destacado por Matos (2011). 

 

CATEGORIA 

1 - Aceitação e compreensão no seio familiar 

 “...eu acho que eles me aceitam do jeito que eu sou...” (mulher, 47 anos, 

Ensino Fundamental) 

“...então ele (pai)...olhou dentro do meu olho tão perto que o ar da boca dele 



 

 

eu respirava e disse: “meu filho, não importa o que você seja, eu tenho  sorte 

que você é meu filho e nunca vai deixar de ser...” (homem, 56 anos, Ensino 

fundamental...” 

“...meus pais davam até cama de casal quando eu chegava sempre com 

alguém...a sua mulher tem um pai esse pai sou eu...”(mulher, 46 anos, 

Ensino Médio) 

“...nunca tive o preconceito dentro de casa...” ( homem, 54 anos, Ensino 

Médio) 

“...minha família é tranquila hoje...a família sabe, já ta tudo certo, a mãe vai 

em casa...”(mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...com ela (tia) eu nunca tive dificuldade com a minha 

homossexualidade...ela nunca fez nenhum tipo de brincadeira ou 

agressão...” (homem, 47 anos, Contador) 

2 - Dificuldade de discutir sobre a homossexualidade do participante 

“...mas eles não tocam no assunto, e nem eu...ninguém me pergunta 

nada...eles não gostam de falar e eu não vou contrariar...” (mulher, 47 anos, 

Ensino Fundamental) 

“...ninguém nunca chegou e falou...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...meu pai nunca mudou, é da mesma forma...não teve nenhuma reação 

nem positiva nem negativa...a minha irmã nunca se meteu, nunca falou 

nada...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...mas eles (parentes) percebem e ficam silenciosos...os filhos (da tia) nunca 

me questionam também...”  (homem, 47 anos, Contador) 

3 - Rejeição e preconceito diante da homossexualidade 

“...e como se não tivesse chegado ninguém, era assim que eles me tratavam, 

com toda frieza (antes da revelação)...” (homem, 56 anos, Ensino 

Fundamental) 

“...a minha mãe ficou meio assim, “ah, meu Deus, e se eu orar, pedir,...ela ia 

pra igreja e reclamava...” (mulher 43 anos,, Enfermeira) 

“...o marido dela (tia)...fez algumas gozações, ele ficava puto comigo e ai ele 

falava “vou comprar um sutiã para você...” (homem, 47 anos, Contador) 



 

 

4 - Ausências de afeto na família 

“...meus pais, com oito filhos para sustentar eles não tinham muito carinho 

com a gente...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

5 - A importância da família no processo da homossexualidade 

“...eu me importo muito com a minha família...” (homem, 56 anos Ensino 

Fundamental) 

 

 

Eixo – Identidade homossexual 

 

A homossexualidade é tão antiga como a própria humanidade. Em algumas 

culturas ela é aceita e até cultuada, mas, no Brasil as manifestações de preconceito e 

homofobia fazem com que o homossexual passe por conflitos antes de reconhecer e 

aceitar a sua identidade de gênero. 

 A compreensão majoritária da identidade de gênero passa simplesmente 

pela dicotomia homem/mulher, considerando apenas os fatores biológicos do sexo, 

desprezando o aspecto social e cultural do processo de construção da identidade 

sexual (PEREIRA, 2005). 

 Os relatos mostram uma série de conflitos vividos pelos sujeitos dessa 

pesquisa, inclusive situações em que foi necessária a intervenção profissional para a 

superação das dificuldades. Essas dificuldades vividas poderiam ser minimizadas se os 

homossexuais fossem vistos como seres humanos, singulares com qualquer outro, e 

não como uma parcela “diferente” e “inferior” da sociedade. 

  

CATEGORIAS 

1 - Reconhecimento e aceitação da identidade homossexual 

 “...eu sou masculina, meu corpo é masculino, minhas mãos....eu peguei 

essa masculinidade para mim também, minha cabeça é de homem mesmo...” 

(mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

“...era aquilo (relacionamento homossexual) que eu queria, era onde eu 

queria ir, era pra aquele lado ali...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental). 



 

 

“...eu estava com ele (namorado) mas passava uma mulher, eu já sabia, 

estava dentro de mim...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

“...descobri desde cedo, eu tinha dez anos de idade quando eu tive  esse 

primeiro relacionamento...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...então, eu acho que a parte que pesava mesmo, já  foi tão discutida, já foi 

falado, sabe, que hoje ta em paz...) (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...quando você aceita você, o que é mais importante, como você é...” 

(homem, 47 anos, Contador) 

2 - Conflito de identidade 

“...ai perdi completamente a minha imagem...eu cortei o cabelo, ai eu me 

vestia como homem, mas ao mesmo tempo eu não me via assim...ai eu me 

perdi completamente, fisicamente, não sabia quem eu era, o que eu era, não 

sabia nada...” (mulher, 43 aos, Enfermeira) 

“...eu sou homem, eu não deixo de ser homem por ser homossexual, a única 

diferença e que eu gosto de homem...” (homem, 47 anos, Contador) 

3 - Rejeição da identidade de gênero 

“...ela (terapeuta) tentava me mostrar que tinha algo diferente, mas eu não 

aceitava...e cada vez que ela ia chegando mais perto, eu saia da terapia e ia 

embora, não queria ouvir, eu não queria saber...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

4 - Real identidade 

“...mas isso é muito mascarado...você acaba desde pequeno,tentando ser 

uma coisa que você não é, tentando ser outra pessoa...” (homem, 47 anos, 

Contador) 

 

Eixo – A homossexualidade 

 

Viver a homossexualidade em uma cultura onde ela é considerada crime ou 

imoralidade (DANIEL; BALLDRY apud RIBEIRO; ALMEIDA, 2013) é uma tarefa que 

exige do sujeito que assuma a sua orientação sexual com determinação, coragem e 

força.   



 

 

Diversas são as formas que o homossexual encontra para viver a sua 

homossexualidade e também, de acordo com a subjetividade de cada um, muitas são 

as opiniões acerca da sua própria singularidade. 

Viver um relacionamento, que para qualquer pessoa é um ato simples, para 

o homossexual é razão para conflitos e sofrimentos. Alguns, para evitarem esses 

conflitos, preferem os relacionamentos eventuais, que podem ocorrer sem a 

necessidade de revelação. As categorias descritas mostram algumas situações e 

opiniões dos entrevistados acerca da homossexualidade. 

 

CATEGORIAS 

1 – Relacionamento estável 

 “...a felicidade foi ter encontrado essa que eu tenho hoje...” (mulher, 47 

anos, Ensino Fundamental) 

 “...eu não quero compromisso com ninguém, eu quero ser uma pessoa 

livre...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

“...e uma delas eu escolhi e está até hoje na minha vida...eu amo minha 

mulher, tudo que eu mais quero na minha vida é tê-la para sempre...” 

(mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

“...a pessoa que eu gosto, da forma que eu gosto. Eu acho que isso me traz 

muita felicidade...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...eu quero um casamento, to namorando uma pessoa e to investindo para a 

gente possa futuramente casar...” (homem, 47 anos, Contador) 

“...eu sou uma pessoa que não mora com ninguém...” (Homem, 56 anos, 

Ensino Médio) 

2 – Relacionamento eventual 

“...ai fiquei com amantes, o tempo todo foi assim...” (mulher, 46 anos, Ensino 

Médio) 

“...eu quero apenas curtir o dia de hoje, ele vai embora pra casa dele...o ano 

que vem ou semana que vem rola de novo, mas ninguém dono de 

ninguém...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

“...eu tive o meu primeiro com vinte e poucos anos, vinte e um, alguns 



 

 

namoros de um ano, dois anos...” (homem, 47 anos, Contador) 

“...tinha um relacionamentozinho, um abraçinho, um beijinho...” (homem, 54 

anos, Ensino Médio. 

3 - Homossexualidade nata ou adquirida 

“...pode praticar (homossexualidade) depois de adulto, como eu, mas a 

pessoa já nasce...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

“...com certeza (nasceu homossexual) desde que eu me lembre, com 

certeza...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...eu acho que o homossexual, não se torna homossexual, você nasce 

homossexual...” (homem, 47 anos, Contador) 

4 - Traumas na infância influenciam a homossexualidade 

“...a maioria das pessoas que são homossexuais já sofreu um trauma na 

infância, isso contribui sim...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

 5 - A homossexualidade nos descendentes 

“...se eu tivesse um filho eu não queria que ele fosse homossexual, não pelo 

fato de ser uma vida triste, amargurada, não, é porque eu não quero que ele 

passe pelo que eu passei antes de me revelar...” (homem, 56 anos, Ensino 

Fundamental) 

6 – Viver a homossexualidade novamente 

“...com certeza...pode ter certeza absoluta...” (mulher, 47 anos, Ensino 

Fundamental) 

“...com certeza eu não gostaria de passar por tudo isso de novo...eu não 

desejo isso (homossexualidade) para ninguém...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

“...não, eu não gostaria, se eu tivesse que nascer hoje porque o caminho é 

difícil,  mas não por ser homossexual, mas pelo caminho que é difícil...” 

(homem, 47anos, contador) 

7 – Parada Gay 

“...Eu acho bom, mas eu não acho muito construtivo, porque eles misturam 

muita bebida com a festa ...Eu acho bom pelas causas que eles lutam, pelo 

casamento, pela união estável, isso é bom...” (mulher, 47 anos, Ensino 



 

 

Fundamental) 

“...eu não levanto bandeira...não gosto de multidão...” (mulher, 46 anos, 

Ensino Médio) 

“...não gosto de ir pra negócio de parada gay, essas coisas pra se 

expor...”(homem, 54 anos, Ensino Médio) 

 “...eu não concordo igual a pessoas que sai na passeata gay, ai todo mundo 

pelado, ai aquela coisa...eu acho uma agressão...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

8 - Interesse da Ciência em torno da homossexualidade 

“...Eu acho que deve ouvir mais mesmo as pessoas. Essa entrevista eu acho 

que é importante, porque eu falo de um jeito, mas tem pessoas que vão falar 

mais detalhadamente e é bom, aí você pode descobrir, mas vai dar no 

mesmo lugar” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental 

“...Eu acho muito sensacionalismo...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...Mas se a ciência tiver alguma pra me mostrar eu vou me interessar em 

saber. É uma ajuda que eu não esperava que eu precisasse...” (homem, 56 

anos, Ensino Fundamental) 

“...eu acho que falta (pesquisa)...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

 

Eixo – Preconceito e homofobia 

  

Na história da criminalização da homossexualidade, a medicina e alguns 

segmentos religiosos tiveram uma participação singular. A utilização dos ensinos 

cristãos para apoiar comportamentos preconceituoso e homofóbico ainda hoje é uma 

prática recorrente em alguns segmentos da sociedade e a medicina deixa de lado a 

ideia de pecado e passa a utilizar a concepção de doença e de comportamento 

desviante (RIBEIRO; ALMEIDA, 2013). 

Com a disseminação da ideia de pecado defendida por algumas vertentes 

religiosas e com a posição da medicina de que é uma doença, a homossexualidade 

passou a ser perseguida e a heterossexualidade passou a ter um status de normalidade 

e moralidade.  



 

 

Ainda hoje, os números do preconceito e da homofobia são um indicativo de 

como é a vida daqueles que se declaram homossexuais. A necessidade de criação de 

mecanismos de defesa é demonstrada claramente na fala dos entrevistados, mesmo 

que para alguns, as posturas não se identifiquem como defesas, mas somente uma 

forma particular de viver. 

 

CATEGORIAS 

1 – Atitudes de defesa contra a homofobia 

1.1 Postura violenta 

“...mas as pessoas sempre tiveram medo de mim, porque eu batia, eu 

brigava...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

1.2 Postura de indiferença 

“...eu não ligo que alguém fale, porque é verdade...” (mulher, 47 anos, Ensino 

Fundamental) 

1.3 Postura de inferioridade 

“...por isso eu procuro ser amável com todo mundo, para que ninguém nunca 

me maltrate...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

1.4 Postura de medo 

“...eu jamais beijaria qualquer pessoa em qualquer lugar da cidade porque eu 

sei que vou apanhar...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

1.5 Postura de superioridade 

“...não, graças á Deus...eu sempre fui o melhor em tudo...” (homem, 54 anos, 

Ensino Médio. 

“...a minha auto estima, ela é muito elevada, então, acho que isso me deixa 

seguro...eu acho que minhas atitudes barram a homofobia..” (homem, 47 

anos, Contador” 

 2 – A autohomofobia como forma de defesa 

“...eu vejo isso (homofobia) não colocando a culpa nas pessoas que são 

heteros, e não são gays, mas nos próprios gays, porque eles provocam 

isso...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

3 - A origem do preconceito e da homofobia 



 

 

“...todo nosso preconceito vem lá do início que cultivam (igreja católica) na 

cabeça das pessoas que o diferente te que ser retirado...” (mulher, 43 anos, 

Enfermeira) 

“...Então ele (filho) é uma prova de que a gente pode viver sem homofobia, 

porque a gente não nasceu com ela, a gente não nasceu no preconceito...”  

(homem, 47 anos, Contador) 

4 - Homossexualidade reprimida como causa da homofobia 

“...agora se a pessoa não aceitou, vejo como a pessoa me vê: “olha, se eu 

pudesse eu mandava matar cada veado que passa na minha frente”, as 

vezes ele é, e não tem coragem de se assumir nunca...” (homem, 56 anos, 

Ensino Fundamental) 

“...existem homofóbicos...eu acho que eles não tem coragem de sair do 

armário é por isso que eles partem para violência...” (mulher, 46 anos, Ensino 

Médio) 

 “...Vai ter aquele que abominam mesmo, talvez até porque são também e 

não conseguem sair do armário...então essa dificuldade da gente não se 

aceitar, acaba rejeitando mais o outro e se rejeitando...” (homem, 47 anos, 

Contador) 

5 – A violência causada pela homofobia e a violência generalizada 

“...porque se você parar para analisar, os homossexuais sofrem muito, mas 

as mulheres casadas com os maridos sofrem muito mais as vezes...a 

violência homossexual ta existindo muito mais para o homem homossexual 

do que para mulher...”  (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

“...As pessoas que agridem é que não podem ser desse jeito. Que se pegou 

essa área pra bater em veiado e essas coisas assim, ele poderia bater num 

pai de família, bater num pobre...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...Porque muitas vezes você não é violentado fisicamente, você é violentado 

mentalmente, que é a pior violência que existe...”  (homem, 47 anos, 

Contador) 

 

 



 

 

Eixo – Sofrimentos 

 

 Todo e qualquer ser humano pode sofrer por razões diversas, com o 

homossexual é da mesma forma. Mas, ele, além dos sofrimentos inerentes ao ser 

humano, sofre também por sua singularidade, por ser “diferente” na concepção de uma 

cultura machista e preconceituosa, onde só é valorizado e respeitado o igual.  

 As informações dos Órgãos Governamentais acerca dos números da 

violência sofrida pela comunidade LGBTs (Relatório sobre a violência homofóbica no 

Brasil, 2012), demonstram a necessidade dos homossexuais de encontrar formas de 

lidarem com os sofrimentos causados pelo preconceito e pela homofobia. 

 

CATEGORIAS 

1 - Sentimento de medo antes da revelação 

 “...eu nunca falei (família) sabem porque meu irmão falou...” (Mulher, 47 

anos, Ensino Fundamental), 

“...eu vou resolver e me assumi, ai quem me apedrejar, que assim seja...se 

me matar que seja feita a vontade de Deus...” (homem, 56 anos, Ensino 

Fundamental) 

“...ai eu falei vou com a cara e a coragem, nem que eu morra, nem que me 

batam, mas eu quero falar o que eu sou...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

2  - Sofrimento diante do preconceito e da homofobia 

 “...é que as pessoas não aceitam, agora, o motivo eu não sei...eu acho 

horrível, ridículo...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

“...só que eu botava na cabeça que eu nunca vou conseguir andar com ele 

de braços dados no meio das pessoas...” (homem, 56 anos, Ensino 

Fundamental) 

“...o que me magoava era meu pai ter que ouvir certos tipos de coisas, a 

minha família...pois a mim mesma machucou um pouco, depois deixei pra 

lá...ela tinha uma filha, a filha não gostava de mim...” (mulher, 46 anos, 

Ensino Médio) 

“...mas, antigamente há vinte, trinta anos atrás era muito discriminado...não 



 

 

tinha liberdade que você tem hoje...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...raiva das pessoas, principalmente dos olhares terríveis...essa pessoa 

mataria? Mataria, tranquilamente...” (mulher, 43 anos, Enfermeira) 

“...ah, fico triste porque você sente que está sendo discriminado...acho que 

causa (tristeza pelo preconceito) porque jamais vai querer ser diminuído...” 

(homem, 47 anos, Contador). 

3 – A solidão e o sofrimento em função da homossexualidade 

“...as vezes eu sinto necessidade de alguém me proteger...” (mulher,47 anos, 

Ensino Fundamental) 

“...isso é uma coisa minha que tenho que resolver sozinho...” (homem, 56 

anos, Ensino Fundamental 

“...até que aconteceu (relacionamento sexual homo)...foi a pior coisa da 

minha vida, eu não aceitava...eu tinha nojo, eu tinha ódio...a minha agressão 

é comigo...não é culpa e raiva de que eu faço parte desse meio...” (mulher, 

43 anos, Enfermeira) 

“...eu acho que angústias a gente sempre guarda, não guarda, mas sempre 

teve...” (homem, 47 anos, Contador) 

 

 

Eixo – Realizações, felicidade e sonhos 

 

Ainda para sonhar e ser feliz, o homossexual continua a luta por oportunidades 

iguais. Conquistar os direitos constitucionais como uma união estável e feliz (COSTA, 

2011) e realizar seus sonhos é um tarefa que exige constância na batalha contra o 

preconceito e a homofobia. 

 Ainda que o panorama se mostre desfavorável, os sujeitos entrevistados 

encontram forma de serem felizes com sua singularidade, encontram meios de 

realizarem seus sonhos e conquistarem a sua autonomia. 

 

 

 



 

 

CATEGORIAS 

1 - A felicidade em função da homossexualidade 

“...eu sou feliz como sou...” (homem, 56 anos, Ensino Fundamental) 

“...eu sou feliz todos os dias eu me olho no espelho e digo “como eu me 

amo”...começaria tudo de novo...” (mulher, 46 anos, Ensino Médio) 

2 - Autonomia financeira e realizações 

“...me sinto hoje realizada. Eu buscava fazer as coisas para ter uma 

estabilidade, então conquistei...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) 

“...depois de estudei, me formei, quis ser um profissional, eu busquei isso 

para mim...eu mostrei para minha família que eu podia e que eu não era 

diferente de ninguém e que eu podia ser pai...adotei um bebê..” (homem, 47 

anos, Contador) 

3 - Os sonhos 

“...eu só espero ter uma velhice tranquila, numa casa minha...” (homem, 56 

anos, Ensino Fundamental) 

“...meu sonho é ter minha casa. Nossa casa né ? Eu e ela...” (mulher, 46 

anos, Ensino Médio) 

 “...meu maior sonho é ganhar na loteria...” (homem, 54 anos, Ensino Médio) 

“...eu quero um casamento...” (homem, 47 anos, Contador) 

 

 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Concluir que a história de vida homoafetiva é uma história humana, com 

suas particularidades e sua trajetória singular. Contudo, o que não é comum é o 

sofrimento que o preconceito, a homofobia causam na vida dessas pessoas, quando 

comparadas com pessoas heterossexuais. 

 A cultura heteronormativa leva os homossexuais a se sentirem diferentes 

desde a infância. O desconhecimento do que acontece com eles faz com que se sintam 

culpados e se fechem em uma solidão, “...às vezes eu sinto necessidade de alguém me 

proteger...” (mulher, 47 anos, Ensino Fundamental) essa frase foi dita por uma mulher 

que não encontra apoio em uma sociedade que a rejeita, apesar de ser ela uma cidadã 

produtiva e colaboradora do desenvolvimento social e econômico do país. 

 Concluir que os homossexuais são diariamente violados em seus direitos, 

agredidos em sua integridade física, moral, mental, emocional e psicológica também é 

redundância, pois, está exposta na mídia a violência diária que sofrem: “... por isso eu 

procuro ser amável com todo mundo, para que ninguém nunca me maltrate...” (homem, 

56 anos, Ensino Fundamental) essa frase foi dita por um homossexual, que em sua 

simplicidade acredita que é culpado pela homofobia. 

 Quem é culpado pela homofobia e pelo preconceito? O Estado que não 

consegue sozinho, reduzir os números alarmantes da violência contra LGBT ou a 

sociedade que não reflete as suas atitudes diante do diferente. “... a diversidade grita.” 

diz um entrevistado (homem, 47 anos, Contador). 

 Rodrigues (2010) afirma que o poder da informação, que deriva sua eficácia 

da força dos argumentos, é uma forma eficiente de influência social, pois, o 

comportamento por ele provocado ocorre independentemente da pessoa que o exerce 

e não necessita de supervisão para ser emitido. 

 A busca por direitos que são constitucionalmente de todos: segurança, 

saúde, educação, moradia, casamento, adoção, leva o homossexual a uma constante 

luta contra atitudes homofóbicas, violentas e discriminatórias. 

 Com o resultado desse trabalho de pesquisa, espera-se que a informação 

seja um instrumento de reflexão para todos. Que ele possa contribuir para que a 



 

 

sociedade organizada, os intelectuais, a comunidade acadêmica, a imprensa, o Estado 

e aqueles que são formadores de opinião contribuam para, ainda que minimamente, 

formar uma sociedade mais justa e igualitária.  

 O estudo do fenômeno da homossexualidade é amplo e não se esgota aqui. 

Os resultados demonstram a necessidade de continuação das pesquisas sobre os 

aspectos que envolvem a vida do homossexual, tais como a família e a pessoa 

homofóbica. Entender as relações familiares e as causas da homofobia pode contribuir 

ainda mais para a construção de uma sociedade mais equânime.  

 Na execução desse projeto algumas dificuldades foram encontradas, tais 

quais: dificuldade de encontrar um homem homossexual com o ensino médio; os 

sentimentos de preconceito que surgiram inesperadamente na pesquisadora e no 

orientador do projeto; a dificuldade de compreensão de alguns conteúdos devido à falta 

experiência da pesquisadora. Todas as dificuldades foram superadas ao final do 

projeto. 

 Para finalizar, após a aprovação do presente projeto pelo Comitê de 

Pesquisa Científica do UDF, nos meses seguintes se pretende publicar os resultados e 

também manter um cronograma de apresentações em seminários, congressos e 

debates sobre a diversidade.  
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