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1. RESUMO 

 

O presente artigo visa de forma clara e objetiva abordar o impacto 

causado pelo preconceito sexual à saúde psicológica dos adolescentes LGBTS. 

Os adolescentes encontram-se em um período de descoberta, busca e formação 

de sua identidade. Através da visão de Michel Foucault e Georges Bataille, 

busca-se compreender e analisar como a sexualidade e suas diferentes 

manifestações foram vistas ao longo da história da humanidade, e assim 

compreender como ela, que faz parte da natureza humana sofreu influencias de 

origem social, econômica e religiosa ao longo do tempo transmutando-se e de 

uma manifestação de entrega natural do ser humano a um tabu. Através de 

Sigmund Freud busca-se compreender o que é um tabu e como ele se manifesta 

socialmente. Daniel Borrillo e sua problematização nos ajuda a compreender 

como a homofobia se manifesta em diferentes campos e alimenta-se do senso 

comum da sociedade para que permaneça até os dias atuais. A contribuição de 

Caio Feijó e Claudio Picazzio, gera uma grande reflexão ao penetrar no universo 

instável dos adolescentes, desse modo revelando como o preconceito sexual os 

afeta nos campos social e psicológico. 

 

 

2.INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade humana, tornou-se um dos temas mais polêmicos 

desde de a idade média. Devido a vergonha e medo motivados pelo pecado ao 

qual foi vinculada e, ao modelo de pureza instaurado na sociedade, afasta-se da 

vida do ser humano como algo natural e confina-se sob a forma de um tabu. 

Mesmo na atualidade esse temor do pecado e desvios de conduta implantados 

ideologicamente na sociedade ocidental, levam os indivíduos a não aceitação da 

sexualidade. Mantem-se assim a ideia do pecado ligado ao pensamento do ato 

sexual ser apenas para a reprodução. Aqueles que lutam para firmar sua 

identidade indo contra esse pensamento encontram grande resistência e são 

vítimas de coesão social.   

Perdeu-se com o passar do tempo um pouco da ideologia do ato 

sexual apenas como meio de reprodução, mas devido à forte influência da 



tradição judaico-cristã presente na sociedade ocidental, indivíduos que se 

desviam do modelo ideal de casal criado sobre a figura do homem e da mulher, 

recebem duras represarias e condenações sociais, além de serem vistos como 

má influência e atentarem contra a moral e os bons costumes.   

Os indivíduos do meio LGBTS, passam por diversos obstáculos no 

decorrer de suas vidas, iniciando-se normalmente dentro de seu núcleo familiar, 

e desse modo, entrando em um profundo estado de confusão que que podem 

culminar em sérios problemas psicológicos e emocionais levando-os desde um 

isolamento social profundo até atitudes autodestrutivas. Por não saber como 

lidar com essas adversidades em um período importante de seu 

desenvolvimento, os adolescentes, encontram-se em um período de grande 

vulnerabilidade. 

 

 

3.OBJETIVOS 

 

a- Objetivo geral 

 

Compreender como a sexualidade foi tratada ao longo da história da 

humanidade e em qual momento transformou-se em um tabu, assim como, 

compreender como a homofobia surgiu e se instaurou na sociedade. Dessa 

forma tendo recursos para compreender como ela pode afetar o 

desenvolvimento psicológico e social dos adolescentes do meio LGBTS.  

 

 

b- Objetivos específicos 

 

1- Coletar informações acerca da sexualidade no âmbito histórico e, como as 

diferenças sexuais eram tratadas chegar aos dias atuais. 

 

2- Identificar como o preconceito sexual está inserido no mundo contemporâneo 

e os motivos que geram sua persistência. 

 



3- Estudar o impacto emocional e psicológico que o preconceito sexual causa 

aos adolescentes LGBT. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia escolhida para o desenvolvimento desse estudo é a 

pesquisa bibliográfica, haja visto que nenhuma pesquisa começa sem 

embasamento, podendo sempre se achar relatos sobre o assunto. A coleta de 

dados deu-se através da consulta de fontes bibliográficas por meio de pesquisa 

exploratória de artigos especializados, livros e periódicos. 

 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

 

Abordar a sexualidade humana é complexo, pois ela possui um 

elemento a mais que a diferencia da atividade sexual praticada pelos animais. 

Em suma os animais buscam em seu ato sexual a finalidade de reprodução e 

perpetuação de sua espécie, é uma atividade impulsionada totalmente pelo 

instinto. Em contrapartida o ser humano supera essa busca na reprodução e 

manutenção da espécie apenas.  Possui um significado maior e mais profundo, 

é a busca por um prazer, uma sensação de satisfação não somente física, mas 

interior, em que ele busca no próximo uma extensão de seu próprio corpo. 

 

A atividade sexual de reprodução é comum aos animais 
sexuados e aos homens, mas aparentemente, só os homens fizeram 
de sua atividade sexual uma atividade erótica e o que diferencia o 
erotismo da atividade sexual simples é uma procura psicológica 
independente do fim natural encontrado na reprodução (...). 
(BATAILLE, 1987, p.8). 

 
 

Até certo momento de nossa história a sexualidade humana era 

tratada de modo natural, os gregos, possuíam um culto ao corpo, a sexualidade 

estava presente em seu cotidiano e, não era vista com o olhar moral da 

atualidade. Esse olhar pecaminoso, iniciou-se com a ascensão do cristianismo 

na idade média, e o período vitoriano “(...)teríamos suportado um regime 

vitoriano e a ele nos sujeitaríamos ainda hoje. A pudicícia imperial figuraria no 



brasão de nossa sexualidade contida, muda, hipócrita. (FOUCAULT, 2017, p.7)”.  

A partir desse momento, a moral puritana esteve presente na sociedade e faz-

se presente até os dias atuais Foucault, ajuda-nos a perceber claramente esse 

regime de repressão a sexualidade. 

Com a instauração da burguesia na sociedade, os prazeres foram 

colocados de lado, justamente por se precisar de mão de obra produtiva para o 

trabalho, as pessoas precisavam ser afastadas de todas as atividades que os 

desviassem desse propósito. A sexualidade, então, enclausura-se no quarto do 

casal e, torna-se motivo de repúdio. A naturalidade com a qual a mesma era 

tratada até então, dá lugar a uma onda de repressão e negações da mesma. 

 

Se o sexo é reprimido com tanto rigor, é por ser 
incompatível com uma colocação no trabalho, geral e intensa; na época 
em que se explora sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia 
tolerar que ela fosse dissipar-se nos prazeres, salvo naqueles, 
reproduzidos ao mínimo, que lhe permitem reproduzir-se? 
(FOUCAULT, 2017, p.10). 

 

A igreja católica, quando se tornou o centro do poder, julgou como 

pecaminosas todas e quaisquer formas de manifestações sexuais presentes na 

sociedade, como uma forma de controle social, essa repressão, principalmente 

no período da idade média, criou uma população infeliz e cheia de medos e 

temores. Uma vez que, por medo de uma punição divina e da condenação de 

sua alma negavam sua natureza em busca de um modelo de pureza que era o 

estabelecido na época e que permanecem na sociedade até os dias atuais. 

Sociedade está que por mais que hajam discursos sobre a liberdade, vive 

atormentada com o fantasma do pecado.  

 

Com a limitação e a repressão da sexualidade, a 
natureza do sentimento humano se altera; aparece uma religião que 
nega o sexo e que, gradualmente, constrói sua própria organização 
de política sexual -  a igreja com todos os seus precursores -, cujo 
objetivo não é senão a erradicação dos desejos sexuais do homem e, 
consequentemente, da pouca felicidade que ainda sobra sobre a 
terra. (REICH, 2016, p.28).  
 

A partir do momento que a sexualidade passa a ser reprimida e 

rodeada de proibições, assume a forma de um tabu que em seu sentido literal 

tem como significado original, como sendo uma instituição de fundamentos 

religiosos que, faziam atribuição de sagrado a determinados tipos de seres, 



objetos, ou lugares tornando interditado qualquer tipo de contato com os 

mesmos. Com o passar do tempo, tornou-se um termo utilizado para designar 

proibições. O tabu assim sendo, representa um interdito, a representação de 

uma maldição ou punição para os que se atrevem a desafiá-lo. 

 

Pessoas ou coisas vistas como um tabu podem ser 
comparadas a objetos carregados de eletricidade; são a sede de um 
poder tremendo, que é transmissível por contato e pode ser liberado 
com efeito destrutivo, se os organismos que provocam essa descarga 
forem muito fracos para resistir a ele. (FREUD, 2016, p.14-15).  

  

Desse modo vemos o motivo do tabu relacionado a sexualidade e o 

temor das pessoas aceitarem e falarem sobre ela, uma vez que ao fazerem isso 

e se tornarem figurativamente esse tabu serão vistas com o mesmo repúdio. As 

pessoas possuem uma necessidade de aceitação e a ideia de serem 

condenadas e perderam essa aceitação social as levam ao afastamento daquilo 

que convenciona-se como impróprio. 

Ao se iniciar um discurso sobre a sexualidade, encontra-se uma 

grande confusão sobre o significado de gênero e orientação sexual. Confusão 

essa causada talvez pela desinformação das pessoas sobre o assunto, uma vez, 

que a sociedade com o passar do tempo acabou por relacionar ambos como 

sendo um só fato. É necessário ter em mente ao se falar se falar de gênero a 

existência de apenas dois gêneros- o masculino e o feminino. Estes que são 

representados pelo sexo biológico com o qual cada indivíduo nasce. Há um 

grande erro em tentar relacioná-lo com a orientação sexual que é algo totalmente 

diferente, como será mostrado à frente. 

 

A sexualidade de cada um é composta de vários 
elementos. O primeiro é o corpo com que a gente nasce. Pelos genes, 
somos todos homens e mulheres. Na seta semana de gestação, os 
genes XY dos machos começam a fazer om que se diferenciem das 
fêmeas (genes XX) e desenvolvam o pênis e o saco escrotal, enquanto 
o feto feminino começa a definir o útero, a vagina e o clitóris. Quando 
nascemos, são estas gônadas que determinam se seremos tratados 
como meninos ou meninas. (PICAZZIO, 1998, p.7). 

 

Após compreender o que significam os gêneros sexuais vem um 

próximo passo, a compreensão da existência uma identidade gênero. Ela em 

uma pessoa resulta da harmonia de seu gênero com sua identificação 



psicológica com um determinado gênero que pode vir a ser o mesmo com o qual 

nasceu biologicamente ou o oposto. O que pode ocasionar um grande conflito 

interior na pessoa caso haja incompatibilidade entre ambos. 

 

Um exemplo conhecido é o de Roberta close, que nasceu 
como menino mas sempre acreditou ser uma menina, tomando 
hormônios desde a adolescência, transvestindo-se e modificando-se 
até passar por uma operação par mudança de sexo. Roberta tem os 
genes de um homem, tinha a aparência física de um homem, é 
heterossexual (visto que se considera uma mulher e gosta de homens) 
e tem a identidade sexual de uma mulher. (PICAZZIO, 1998, p.21). 

 
A orientação sexual em contrapartida é dada por fatores diferentes, 

na orientação sexual a pessoa se encontra em total harmonia obre seu sexo 

biológico e sua identidade de gênero. Ao ter essa harmonia a pessoa consegue 

iniciar a busca pelo perfil de companheiro que lhe atrai, que pode ser um 

indivíduo do sexo aposto, que caracteriza a heterossexualidade, um indivíduo do 

mesmo sexo, caracterizando a homossexualidade ou por indivíduos de ambos 

os sexos o que define a bissexualidade.  

 

A orientação sexual é o direcionamento do desejo sexual 
e do afeto para um determinado sexo, que pode ser o mesmo do 
indivíduo ou não. Poder ser heterossexual, homossexual ou bissexual. 
(MOREIRA, 2016, p. 34). 

 
A homofobia é o termo cunhado em meados dos aos de 1970, como 

forma de expressar o medo de estar perto dos homossexuais pelos 

heterossexuais, além de vir enxertado com ideias negativas contra os 

homossexuais; aos poucos começou a ser utilizado para se referir também às 

outras situações de preconceito e discriminação contra a população LGBTS 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgenêros e Simpatizantes). É uma 

manifestação que visa a deterioração de um determinado grupo como acontece 

em outros casos de preconceito. De acordo com Borrillo (2010, p.10). 

 
Do mesmo modo que a xenofobia, o racismo ou 

antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que 
consistes em designar o outro como contrário, inferior ou anormal; por 
sua diferença irredutível, ele é posicionado à distância, fora do universo 
comum dos humanos. 

 

A homofobia pode ser vista por dois prismas diferentes, um é do ponto 

de vista individual e o outro é social. A manifestação do sexismo debruçada 



sobre os papéis sociais esperados por cada sexo, em que um indivíduo que se 

afaste do que é esperado, que fará seu sexo biológico, virá a sofrer represálias 

e consequentemente repressões e condenações: Ela tem um caráter abrangente 

que está mais relacionada a uma mentalidade social que individual. 

 

(...) a homofobia geral nada é além de uma manifestação 
do sexismo ou seja, da discriminação de pessoas em razão de seu 
sexo (macho/fêmea) e, mais particularmente, de seu gênero 
(masculino/feminino). Essa formação de homofobia é definida como “a 
discriminação contra as pessoas que mostram, ou às quais são 
atribuídas, determinas qualidades (ou defeitos) imputados ao outro 
gênero”. Assim nas sociedades profundamente marcadas pela 
dominação masculina, a homofobia organiza uma espécie de “vigília 
do gênero”, porque a virilidade deve estruturar-se em função de dois 
aspectos: negação do feminino e rejeição da homossexualidade”. 
(BURRILLO, 2010, p.26). 

 

Na outra face da mesma moeda está a homofobia específica que é 

ligada diretamente a rejeição dos homossexuais, em específico contra os gays 

e lésbicas. Essa manifestação de homofobia, por tanto, possui um caráter 

individual, pois ao contrário da homofobia geral não e uma manifestação contra 

uma ideia e sim uma manifestação os homossexuais em si. Uma série de 

transformações surgem no interior e exterior dos adolescentes ao saírem da 

infância, deveram aprender a lidar com uma série de novas emoções, 

sentimentos e verem grandes mudanças em seus corpos. Esse período é 

fortemente ligado à chegado à chegada da maturidade sexual e nesse momento 

a forma com a qual o corpo do próximo era visto muda e inicia se um período de 

atração e de descobertas. 

Com a liberação dos hormônios pouco a pouco vão descobrir seus 

interesses pela sexualidade e buscar métodos de sanar sua curiosidade, 

normalmente se iniciando com as experiências de masturbação e, após, um 

tempo se inicia a busca pelas primeiras experiências sexuais e a descoberta do 

prazer no corpo do próximo. Nesse momento ele á começa a ter uma real 

consciência sobre de sua orientação sexual e firmar sua real identidade.  

 Ao acontecer isso ele começa a tentativa de aproximação por 

pessoas que os envolvam e atraiam afetivamente e emocionalmente e é onde 

que para vários, se inicia um grande período de lutas e frustrações devido a 

preconceitos a serem possivelmente enfrentados e, muitas vezes acabam 

reprimindo essa tentativa.” O peso de uma relação amorosa é muito grande em 



relacionamentos, pois representa não só um complemento dos desejos afetivos 

como uma aceitação da forma de viver homossexual.” (PICAZZIO, 1998 p.91). 

Pois ao contrário daqueles que tem sua identidade de gênero em conformidade 

com seu corpo físico e orientação heterossexual, os que se vêm em um conflito 

com esse padrão social, sentem-se socialmente rejeitados e normalmente se 

isolam socialmente ou iniciam uma vida de negativas sobre si.  

Ser socialmente rejeitado devido a sua sexualidade para os 

adolescentes representa uma grande violência à sua identidade, a sua saúde 

psicológica e emocional. Por se encontrarem em um período de descoberta 

sobre novas sensações físicas e emocionais e estarem descobrindo sua 

essência enquanto ser humano, em busca de sua afirmação como pessoa, vêm-

se obrigados a negar e ocultar a mesmo podem representar muitas sequelas. 

 
Crianças gays, lésbicas, costumam crescer em meio a 

ataques antes mesmo de descobrirem ou darem nome à sua 
orientação sexual. Desde a mais tenra idade, as crianças absorvem a 
maneira pela qual a sociedade desaprova e rejeita homossexuais. 
(PICAZZIO 1998, p.137). 

 

O núcleo familiar também pode representar um grande impacto para 

os adolescentes, são poucas famílias que realmente possuem uma abertura 

para a aceitação da homossexualidade. Na maioria dos casos, a primeira grande 

barreira que aparece em seu caminho é a sua própria família, que os rejeita, e 

os submetem as mais diferentes formas de violência, desde a verbal até a física 

ou a expulsão de casa.  

  

Quando as famílias descobrem a orientação sexual de 
seus filhos, muitas vezes reagem de forma violenta, a ponto de 
deserda-los. Por isso, é frequente adolescentes gays e as lésbicas, 
sentirem-se vulneráveis. Temem ser descobertos, perder o amor de 
seus pais, ser forçados a sustentarem-se antes de estarem preparados 
para isso. (PICAZZIO, 1998, p.139). 

 

O preconceito encontrado no núcleo familiar e a saída precoce de 

casa em determinados casos, levam os adolescentes a iniciarem uma vida 

autodestrutiva e precária, rodeada de extremos negativos como o consumo de 

drogas ou abandono da educação e a prostituição. 

 

6.RESULTADOS 



 

Conclui-se a imaturidade no desenvolvimento psicológico e emocional 

dos adolescentes LGBTS, uma vez que, eles encontram-se em um período de 

mudanças interiores e exteriores e absorvem de forma negativa o preconceito 

presente na sociedade. Em um estado de confusão e negação de suas 

identidades e por medo e muitas vezes falta de apoio do núcleo familiar formas 

alternativas de esclarecerem suas dúvidas e se identificarem como indivíduos 

pertencentes em uma sociedade.  Devido a fatores históricos o preconceito se 

faz presente há séculos na sociedade ocidental debruçado sobre uma 

moralidade fundamentada na cultura Judaico – Cristão e em uma cultura sexista. 

Evidenciando assim as relações não heterossexuais como imorais o desvio de 

conduta e atribuindo fortes rótulos de desqualificação aos que não a seguem.  E 

por desde a infância conviverem com essa cultura e rótulos que os membros da 

comunidade LGBTS recebem, veem-se em uma situação de instabilidade e 

negação de sua natureza ao atingirem sua maturidade sexual, variando desde 

um simples isolamento social profundo, passando pela opção de levarem uma 

vida adulta, até chegarem a atitudes autodestrutivas como o consumo de drogas 

e suicídio. 

 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Embora hoje a sociedade pregue discursos de igualdade e aceitação, a 

homofobia é uma realidade que não deve ser ignorada. Os adolescentes em 

especial, são um grupo que necessitam de grande atenção devido ao seu estágio 

de transição para a vida adulta, ser vítima de preconceito e agressões tanto 

psicológicas como físicas podem causar transtornos irreversíveis a eles. 
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