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RESUMO 

 

ANTUNES, P. P. S. Homofobia internalizada: o preconceito do homossexual contra si 

mesmo. São Paulo: Tese de doutorado em Psicologia Social. Programa de estudos Pós-

graduados em Psicologia Social; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016  

 

Ao longo da história a homofobia foi sendo construída. Ela é uma das bases que sustenta as 

estruturas de poder e todo o funcionamento social em muitos povos. Cinco foram os 

dispositivos sociais que interditaram o comportamento homossexual: os hábitos, as tradições, 

a religião, o sistema jurídico e ciências biomédicas. A feminilidade é cuturalmente associada à 

homossexualidade em homens. A homofobia é composta de alguns elementos, tais como: 

machismo, heteronormatividade, heterossexismo e misoginia. No processo de socialização ela 

é introjetada por todas as pessoas, independente da sua orientação sexual. Porém, o impacto 

tende a ser maior quando acontece aos homossexuais, recebendo o nome científico de 

homofobia internalizada. Para esta pesquisa, procuramos entrevistar somente homens que 

admitissem sentir atração afetivo/sexual por outros homens. Nossos colaboradores têm idades 

de 20 a 60 anos. Eles pertencem a diversos níveis sociais, econômicos e escolares. Estes 

sujeitos foram contatados e convidados a participar do estudo por meio de redes sociais da 

internet voltadas ao segmento LGBT. As entrevistas foram enviadas aos sujeitos por correio 

eletrônico e divididas em três partes. As duas primeiras tiveram maior ênfase em aspectos 

quantitativos. A terceira parte investigou somente em aspectos qualitativos. Por meio das 150 

entrevistas realizadas, verificamos os níveis de homofobia encontrados e alguns dos prováveis 

impactos referentes ao processo de sua internalização. Estes estão correlacionados ao 

desenvolvimento psicossocial, dinâmica de “saída, retorno ou permanência no armário”, 

crenças religiosas, corpo, normas de gênero, terminologias sexuais, saúde mental, suicídio, 

uso/abuso/adição às drogas, comportamento sexual de risco, relacionamentos afetivo-

conjugais entre homens, violência doméstica, envelhecimento e velhice de homens 

homossexuais. A importância de medir a homofobia internalizada está no seu impacto 

negativo sobre a saúde destes indivíduos, bem como os custos gerados a todo sistema social. 

Além disto, tanto a homofobia institucionalizada, como a internalizada violam os direitos 

fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição Federal, tais 

como: liberdade, igualdade, dignidade, respeito, integridade e segurança. 

 

Palavras chaves: homofobia internalizada, heteronormatividade, preconceito, machismo 
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ABSTRACT 

 

ANTUNES, P. P. S. Homofobia internalizada: o preconceito do homossexual contra si 

mesmo. São Paulo: Tese de doutorado em Psicologia Social. Programa de estudos Pós-

graduados em Psicologia Social; Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016  

 

 

Throughout history homophobia has been built. It is one of the bases that sustains the power 

structures and all social functioning in many populations. Five were social devices that 

interdicted homosexual behavior: the habits, traditions, religion, the legal system and 

biomedical sciences. Femininity is culturally associated with homosexuality in men. 

Homophobia is made up of some elements, such as: machismo, heteronormativity, 

heterosexism and misogyny. In the process of socialization it is internalized by all people, 

regardless of their sexual orientation. However, the impact tends to be higher when it happens 

to homosexuals, receiving the scientific name of internalized homophobia. For this research, 

we tried to interview only men who admitted feeling emotional/sexual attraction to other men. 

Our respondents are aged 20 – 60 years. They belong to different social, economic and 

educational levels. These subjects were contacted and invited to participate in the study 

through the internet social networks aimed at LGBT segment. Interviews were sent to 

individuals by electronic mail and divided into three parts. The first two were more emphasis 

on quantitative aspects. The third part investigated only on qualitative aspects. Through 150 

interviews, we reached the internalized homophobia score level for each individual and some 

of the impacts related to the process of its internalization. These are usually related to 

psychosocial development, dynamics of "exit, return or stay in the closet," religious beliefs, 

body, gender norms, sexual terminology, mental health, suicide, use/abuse/addiction to drugs, 

sexual risk behavior, relationships, marriage between men, domestic violence, aging and elder 

gay men. The importance of measuring internalized homophobia is at its negative impact on 

the health of these individuals, and the costs generated to the whole social system. In addition, 

both the institutionalized homophobia, as the internalized violate the fundamental rights of the 

Universal Declaration of Human Rights and the Brazilian Constitution, such as: freedom, 

equality, dignity, respect, integrity and security. 

  

 

 

Key words: internalized homophobia, heteronormativity, prejudice, machismo 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2005 foi lançado o premiado filme norte-americano e canadense chamado O 

Segredo de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain). Dirigido pelo taiwanês Ang Lee, o 

enredo pode ser considerado um drama romântico que retrata o complexo relacionamento 

romântico entre dois homens, acontecido no oeste dos Estados Unidos entre 1963 e 1981. 

Jack Twist (Jake Gyllenhaal) e Ennis del Mar (Heath Ledger) são dois jovens vaqueiros que 

se conhecem e se apaixonam enquanto trabalham juntos em um serviço de pastoreamento de 

ovelhas na montanha Brokeback. Ennis, porém, não consegue aceitar plenamente os seus 

sentimentos por Jack, o que leva a uma relação conflituosa que se estende por longos anos. 

Ambos acabam construindo famílias heterossexuais sem nunca deixar de esquecer o que 

ocorreu entre eles naquelas montanhas.  

Anos após estarem casados, os dois se reencontram. Jack propõe que abandonem suas 

vidas de casados e construam outra juntos em um rancho isolado. Ennis então relata que na 

infância sabia de um casal de homens que, apesar de sérios e trabalhadores, eram motivo de 

piada em sua comunidade. Conta que um dia, seu pai o levou para o ver o cadáver de um 

deles, o qual fora castrado, assassinado e jogado no canal de irrigação. Assim, ponderou que 

dois homens não podiam viver juntos. Portanto, o que lhes restava eram apenas encontros 

secretos e esporádicos em lugares desertos. O filme segue permeado por fortes emoções até 

seu desfecho. Os desdobramentos negativos da homofobia internalizada são bem explorados.   

Entretanto, antes de pensar sobre o tema desta tese, a homofobia internalizada, faz-se 

necessário alguns esclarecimentos a seguir: em geral, nossas crenças não são questionadas, 

pois elas parecem naturais. Algumas vezes acreditamos que algo ocorre quando na verdade 

não ocorre. Ao observar o sol, por exemplo, temos a impressão de que ele gira em torno do 

nosso planeta. Quando questionamos e buscamos um conhecimento específico sobre o 

assunto, percebemos que é o planeta que gira em torno do sol. Portanto, é necessário adquirir 

uma atitude filosófica diante dos fatos e abandonar o senso comum. Dessa forma não 

aceitaremos tudo como se fosse natural e absoluto. É normal pensarmos que alguém que nasce 

com um pênis, por exemplo, logo será chamado de menino e se identificará com outros 

meninos. Quando crescer se vestirá e se comportará de acordo com o que a sociedade 

considera como sendo um homem.  Por que será que isso nos parece tão natural e 

inquestionável? Afinal, o que é ser menino? O que é se comportar como homem? O que 

significa ter pênis? O que significa se identificar com os outros meninos?   
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Quando adotamos uma atitude filosófica, colocamos o mundo entre parênteses, 

questionando nossos "pré-conceitos". Uma atitude filosófica implica fazer as seguintes 

perguntas ao objeto a ser estudado: o que é? Como é? Por que é? Para que é? A primeira 

procura encontrar uma definição para o objeto do estudo. A segunda busca a estrutura de 

relações e o funcionamento do objeto em questão. A terceira visa encontrar a origem e as 

causas da existência do objeto. Por fim, a quarta pergunta, nos remete a buscar a finalidade do 

nosso objeto em questão (Chauí, 2005).  

Em relação a essa tese de doutorado, as perguntas acima ficam colocadas dessa maneira: 

o que é a homofobia internalizada
1
? Como acontece a homofobia internalizada? Como se 

forma o contexto no qual a homofobia internalizada se manifesta? Por que acontece a 

homofobia internalizada? Para que acontece a homofobia internalizada? Por que e para que 

estudar a homofobia internalizada? Como estudar a homofobia internalizada? A quem 

interessa o processo de formação da homofobia internalizada? A quem interessa estudar a 

homofobia internalizada? O enunciado que caracteriza e define algo nem sempre reflete o 

mundo real, mesmo porque a realidade também é construída por meio de enunciados advindos 

daqueles que os emitem. A questão sempre é abordada e definida conforme o ponto de vista 

teórico adotado por aquele que pesquisa. Por exemplo, o indivíduo considerado doente, não é 

naturalmente dado. A doença é o resultado de um conjunto de enunciados de poder que a 

define como tal. 

É interessante perceber que aquilo que é dito emite determinado efeito de “verdade” que 

não existe fora de determinada relação de poder. Não há discurso isento de qualquer relação 

de poder e conveniência que o produz. Para isso é preciso compreender o regime de 

“verdade” da época e local em questão. Portanto, nenhuma “verdade” é neutra, soberana e 

imutável. O poder não está em ninguém que o exerce. Ele não se localiza em um só lugar. É 

múltiplo, móvel e descentralizado. As instituições são apenas pontos terminais do poder e 

fundadas por ele. O discurso funda e produz o objeto em questão. O poder não tem uma forma 

específica, ele cria formas (Foucault, 2008a, 2008b). 

Na maioria das vezes parece natural perguntar sobre as causas daquilo que é 

considerado anormal em qualquer campo de estudo. Porém, somente certa minoria de 

pesquisadores se pergunta sobre as causas daquilo que é considerado normal. Poucos se 

                                                 

1
 Segundo definição da psicologia, “internalizar” significa ato ou efeito de “interiorizar”; ou seja, é a 

adoção ou incorporação inconsciente de certos padrões, ideias, atitudes, práticas, personalidade ou valores 

de outra(s) pessoa(s) ou da sociedade, que o indivíduo passa a considerar como seus (Galimberti, 2010). 
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ocupam em saber como foi o processo de construção da normalidade. Por que será que certos 

fenômenos e manifestações são considerados normais? O que é o conceito de normal? Para 

que serve a normalidade? Quais são os critérios que definem o que é “normal”? Como é 

construída a ideia de normalidade em determinada época e espaço? A quem interessa o 

conceito de normalidade? Aquilo que é considerado normal muitas vezes é hierarquizado, 

naturalizado e essencializado. Portanto, é automaticamente livre de questionamentos sobre 

seu processo de constituição. 

O que parece estar fora de um sistema de classificações já está dentro dele. Assim, o que 

é considerado anormal é definido baseando-se naquilo que é considerado normal.  A definição 

de “normal” necessita da definição de “anormal” para existir. Por oposição lógica, um 

conceito acaba produzindo o outro. O procedimento analítico que mostra o implícito dentro de 

uma oposição binária é chamado de desconstrução pelo filósofo francês Jacques Derrida 

(1930 - 2004). Desconstruir, nesse caso, é explicitar o jogo entre presença e ausência. Por 

exemplo, o conceito de heterossexualidade é produzido a partir do conceito de 

homossexualidade. No entanto, esse último é considerado hierarquicamente inferior ao 

primeiro, pelo fato de não ter sido naturalizado pelo conjunto de saber-poder que o definiu 

(Derrida apud Miskolci, 2009). 

Os filósofos gregos conhecidos como sofistas: Protágoras de Abdera (481 - 420 a.C.), 

Górgias (483 - 376 a.C.), e Isócrates (436 - 338 a.C.) defendiam que o homem é a medida  de 

todas as coisas. Por consequência, nenhuma medida pode ser a medida para todos os homens. 

Algo é considerado ético ou correto porque uma pessoa (ou sociedade), em determinado lugar 

e tempo o julga assim. O que vale para determinada situação não vai valer para outras. Não 

existem "verdades" e "realidades" absolutas. As definições são subjetivas e construídas social 

e historicamente.  Diversos sofistas questionavam a apregoada sabedoria recebida pelos 

deuses e a supremacia da cultura grega (uma ideia absoluta à época). Argumentavam, por 

exemplo, que as práticas culturais existiam em função de convenções e que a moralidade ou 

imoralidade de um ato não poderia ser julgada fora do contexto cultural em que ocorreu. Uma 

das mais famosas doutrinas sofistas é a teoria do contra-argumento. Eles ensinavam que todo 

e qualquer argumento poderia ser contraposto por outro argumento, e que a efetividade de um 

dado argumento residiria na verossimilhança (aparência de verdadeiro, mas não 

necessariamente verdadeiro) perante uma dada plateia. O poder de persuasão e argumentação 

era mais importante que o argumento em si (Bornheim, 1994).  
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Já os céticos, representados principalmente pelo filósofo grego Pirro de Élis (360 - 275 

a.C.), seguiam uma linha de raciocínio parecida com as dos sofistas. Seus princípios 

expressavam-se, primeiramente, pela palavra acatalepsia, que define a impossibilidade de se 

conhecer a própria natureza das coisas. Para esse filósofo qualquer afirmação pode ser 

contraditada por argumentos igualmente válidos, ou seja, a cada afirmação pode-se contrapor 

outra contraditória, mas com base igualmente coerente. Além disso, é necessário preservar 

uma atitude de suspensão intelectual, ou seja, nenhuma afirmação pode ser considerada 

melhor que outra. A respeito daquilo que foi definido como sendo "a realidade" e "a verdade", 

apenas podemos responder que não sabemos nada, a não ser sobre sua aparência, pois somos 

ignorantes quanto a sua substância íntima. O mesmo objeto aparece diferentemente para 

diversas pessoas, e assim é impossível saber qual aparição é a correta. Não podemos ter 

certeza de nada, mesmo das afirmações mais triviais. Logo, a compreensão sobre "a 

realidade" advém de uma construção (Chauí, 2003).  

Conforme ressalta o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900), não existem 

fatos, o que há são apenas interpretações sobre esses fatos. Qualquer tentativa de se impor 

uma verdade e uma interpretação sobre as demais, não passa de uma forma de afirmação de 

poder (LeFranc, 2005). Corroborando com esta ideia, o filósofo norte-americano Richard 

Rorty (1931 – 2007), dizia que aquilo que conhecemos é uma questão de construção, 

convenção e prática social. Para o autor, não há nada em nosso íntimo, exceto o que nós 

mesmos colocamos lá (Rorty, 1994). Segundo o filósofo alemão Hans-Georg Gadamer (1900 

– 2002) compreendemos o mundo por meio da interpretação que ocorre sempre dentro de uma 

época histórica particular. Esta por sua vez nos proporciona determinados preconceitos e 

predisposições. A história não nos pertence, somos nós é que pertencemos a ela. Como uma 

experiência está ela própria dentro da totalidade da vida, a totalidade da vida nela também 

está presente (Gadamer, 2008). 

Não devemos tomar os valores como dados, mas sim interrogá-los. Procurar saber que 

relação de forças os produziu, seu sentido e efeitos. É preciso problematizar os valores 

impostos (Tótora, 2006). Portanto, ao abordar a homofobia internalizada, pretendo fazê-lo a 

partir de um determinado ponto de vista em contraposição a outro, que, por sua vez, resultará 

especificamente em um terceiro. Para isso, devo começar por aquilo que foi denominado de 

ciências biomédicas, que nesse caso serão representadas principalmente pela biologia, 

medicina, psiquiatria, psicologia e ciências da sexualidade. Em seguida, fazer um contraponto 

com as chamadas ciências humanas, representadas nessa tese principalmente pela psicologia, 
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sociologia, antropologia e a filosofia. É importante lembrar que meu objetivo não é esgotar o 

tema e nem encontrar “a verdade”. Há muitas formas e muitos ângulos para se abordar um 

assunto. Essa é apenas uma e não a única. De acordo com os céticos e os sofistas, dificilmente 

conseguiremos abordar uma questão contemplando ao mesmo tempo a totalidade de seus 

múltiplos aspectos e pontos de vista. É fundamental delimitar o contexto que determinado 

assunto será abordado.  

Para isso, veremos no primeiro capítulo que a heteronormatividade foi sendo 

construída ao longo da história em todas as partes do mundo. Ela sustenta as estruturas de 

poder e funcionamento de toda a sociedade. Logo, o comportamento homossexual é tido 

como contrário e indesejável. Cinco foram os dispositivos sociais que interditaram a 

homossexualidade: os hábitos, as tradições, a religião, o sistema jurídico e ciências 

biomédicas. O homem homossexual foi sendo constantemente associado à mulher e ao 

gênero feminino, que por sua vez são depreciados. Ou seja, além de carregar seus próprios 

estereótipos ruins, o homossexual também acaba acumulando os mesmos estigmas negativos 

que as mulheres e o gênero feminino acumulam.  

No segundo capítulo veremos o que são e como se formam a misoginia, o patriarcado, 

machismo, homonegatividade, heterocentrismo, heteronormatividade, heterossexismo, 

heterossexualidade compulsória e as normas de gênero. Verificaremos que estes elementos 

são formas totalitárias de sustentar, organizar as estruturas de poder e funcionamento da 

sociedade, compondo assim, os elementos constituintes da homofobia. O termo “homofobia 

internalizada”, quando utilizado cientificamente, geralmente se refere à homofobia que o 

homossexual internaliza contra si e demais membros da comunidade LGBT (Weinberg, 

1972). 

No terceiro capítulo veremos quais são os possíveis impactos da homofobia 

internalizada referentes à dinâmica de “saída, retorno e permanência no armário” e interações 

com as religiões. Em seguida verificaremos algumas considerações sobre corpo, normas de 

gênero e terminologias sexuais. Na sequência analisaremos as relações entre saúde mental, 

suicídio, uso/abuso/adição às drogas e comportamento sexual de risco. Logo após, 

procuraremos estudar algumas possíveis conexões entre relacionamentos afetivos e violência 

doméstica entre casais de homens. Veremos também as relações entre envelhecimento e 

velhice do homossexual. O quarto capítulo descreveremos a abordagem metodológica 

adotada. No quinto serão apresentados os resultados e análises das entrevistas realizadas. Em 

seguida, teremos as considerações finais. 
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CAPÍTULO I - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO SOCIAL DA HOMOFOBIA: 

EFEMINIZAÇÃO, CONDENAÇÃO RELIGIOSA, CRIMINALIZAÇÃO E 

PATOLOGIZAÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE MASCULINA 

 

1- Revisão de Literatura 

 

Veremos como alguns dispositivos sociais interditaram o comportamento homossexual. 

São eles: os hábitos, as tradições, a religião, o sistema jurídico e as ciências biomédicas. 

 

1.1- Pré-monoteísmo: primeiros registros da associação entre efeminização
2
 e a 

relação afetiva/sexual entre homens 
3
 

 

Segundo Geertz (1989), o homem tem necessidade de se organizar e criar regras para o 

contexto em que vive. Caso contrário, sua vida seria um caos. Não há natureza por si só. Ela é 

imediatamente mediada pela cultura
4
. O olhar antropológico se volta para a diversidade das 

culturas. É difícil traçar uma linha entre o que é natural, universal, constante no homem, e o 

que é convencional, local e variável. A antropologia se preocupa em compreender quais são 

                                                 

2
 Segundo o dicionário Houaiss (2004), efeminar significa "dar caráter feminino" ou "efeminado a", 

"afeminar"; "enfraquecer", "debilitar", "tornar tímido", "covarde". Ou seja, o feminino está associado à 

fraqueza e retraimento. Essas características, geralmente são depreciadas pela sociedade. Mais adiante, 

veremos que elas irão compor o que atualmente, definimos como homofobia internalizada. 
3
 A relação afetiva/sexual entre dois homens é conhecida na atualidade como homossexual. O termo 

"homossexual" deriva do grego homo- que significa "o mesmo", "o semelhante". Nesse caso, é importante 

distinguir do seu homônimo "homo"; nominativo latino de homo, hominis, ou seja, "o homem, "a 

humanidade", "o gênero humano”, "um homem". A palavra homossexual também é composta por sexus 

que em latim significa "sexo". Portanto, nesse sentido, homossexual foi definido pelas ciências médicas 

como a pessoa que pratica e sente atração afetivo e/ou sexual pela outra do mesmo sexo (Abdo, 2000; 

Borrillo, 2010; Costa, 1995; Houaiss, 2004). Porém, Costa (1995) propõe que os termos mais corretos e 

abrangentes são: “homoerotismo”, “homoafetividade”, orientação “homoerótica” ou “homoafetiva”. Os 

termos denotam a possibilidade que certos indivíduos têm de se relacionar com outros do mesmo sexo 

biológico. Para o autor, os termos “homossexualidade” e “homossexualismo” já estão carregados de 

preconceitos. Remetem ao vocabulário científico-moral dos séculos XVIII e XIX. Fazem alusão a desvio, 

anormalidade e perversão.  
4
 Cultura significa "cultivar", tem origem na palavra latina colere. Cultura, entre os romanos tinha o 

sentido de agricultura, que se referia ao cultivo da terra para a produção, e ainda hoje é conservado desta 

forma quando é referida a cultura da soja, trigo, arroz, etc. Genericamente a cultura é todo complexo de 

conhecimentos, linguagens, idiomas, artes, crenças, leis, valores morais, religiões, costumes, hábitos, 

rituais, tradições e aptidões adquiridos pelo homem não somente em sua família, como também em 

sociedade. Cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto de ideias, comportamentos, 

símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração. Portanto correspondem, neste último 

sentido, às formas de organização de um determinado povo, seus costumes e tradições transmitidas de 

geração para geração, a partir de uma vivência e tradição comum (Chauí, 2003; Gallino, 2005; Geertz, 

1989; Laraia, 2006). 
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os traços culturais essenciais à existência humana e quais aqueles que são apenas adventícios, 

periféricos e ornamentais.  

Alguns aspectos parecem ser universais. Todas as sociedades, a fim de persistirem, 

precisam reproduzir seus membros ou alocar bens e serviços. O que resulta em alguma forma 

de família ou troca de produtos. Todas parecem ter algum tipo de religião. Psicologicamente, 

os indivíduos recorrem às necessidades básicas como o crescimento pessoal por meio das 

instituições educacionais. Biologicamente há o metabolismo e a saúde. Culturalmente, os 

hábitos alimentares e os processos de cura.  

Para compreender o homem é preciso procurar relações sistemáticas entre fenômenos 

diversos. É importante que fatores biológicos, sociológicos e culturais possam ser tratados 

como variáveis dentro dos sistemas unitários de análise. A cultura é vista não apenas como 

padrões complexos de comportamentos e sim como um conjunto de mecanismos de controle 

para governar o comportamento. Comparando com as ciências da computação, os padrões 

culturais seriam como se fossem os programas (softwares). Já, os corpos humanos, como as 

máquinas (hardwares), onde esses programas (softwares) iriam ser instalados, por meio das 

relações sociais e institucionais (família, escola, trabalho, igreja, etc) (Concone, 2011).  

O ser humano depende de mecanismos de controle para ordenar seu comportamento, 

pois se não fossem esses sistemas organizados de símbolos significantes, suas ações seriam 

ingovernáveis. Ou seja, um simples caos de atos sem sentido e explosões emocionais. Sua 

experiência não teria nenhuma forma ou sentido. A cultura não é apenas um ornamento ou 

totalidade acumulada de tais padrões. Ela é a principal base essencial de sua especificidade. 

Portanto, cada sociedade
5
 constrói seu regime e verdade, fazendo com que seus indivíduos 

mostrem uns aos outros e a si mesmos quem são. Isso ocorre por meio da produção e do 

funcionamento de discursos convenientes à determinada época e local (Beluche, 2008; 

Foucault apud Mansano, 2007; Muchail, 2004; Santos, 2013). 

                                                 

5
 Sociedade é um conjunto de seres que convivem de forma organizada. A palavra vem do latim societas, 

que significa "associação com outros". Pressupõe uma convivência e atividade conjunta do homem, 

ordenada ou organizada conscientemente. Uma sociedade humana é um coletivo de cidadãos de um país, 

sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis e normas de conduta, organizados socialmente e 

governados por entidades que zelam pelo bem-estar desse grupo. Os membros de uma sociedade podem 

ser de diferentes grupos étnicos e culturais. Também podem pertencer a diferentes níveis ou classes 

sociais. O que caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e preocupações mútuas 

direcionadas a um objetivo comum. Ou seja, é um conjunto de pessoas que vivem em certa faixa de 

tempo e de espaço, seguindo normas comuns, e que são unidas pelo sentimento de grupo; corpo social, 

coletividade (Chauí, 2003; Gallino, 2005; Geertz, 1989; Houaiss, 2004; Laraia, 2006). 
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Sendo assim, reiteramos que nossa sociedade é construída por nós e pelo outro por meio 

das relações estabelecidas. O homem é ao mesmo tempo produto e produtor do social. A 

cultura envolve as crenças do ser humano. Não nascemos “humanos”; somos “humanizáveis”. 

O processo de objetivação social se dá por intermédio dos atos que se tornam hábitos e estes, 

por sua vez, criam padrões que se naturalizam, tornando-se legítimos. Criamos algo que ao 

mesmo tempo nos cria: a sociedade.  

Determinados hábitos e comportamentos são desejados por todos. Junto com as crenças, 

eles dão subsídios às instituições, prescrevendo papéis. As legitimações são justificadas nas 

instituições da sociedade. Criada uma realidade objetiva, há mecanismos para mantê-la. Caso 

haja um “rebelde” que não se submeta à norma estabelecida, haverá a tentativa de correção. 

Se não for possível corrigir, restará a prisão ou até mesmo o seu aniquilamento (Berger; 

Luckmann, 2006).  

Em relação ao tema dessa tese, aquilo que chamamos de comportamento homossexual, 

sofreu condenação pela sociedade. Ao longo da história, ele foi sendo capturado por 

instituições como a cultura (hábitos, costumes e tradições), igreja (pecado), sistema político-

jurídico (crime) e por fim, as ciências biomédicas
6
 (patologia). Cada uma dessas instituições 

demanda um tratamento diferente. A igreja vai tentar salvar a alma pecadora, por meio de 

penitência e evangelização. O sistema político-jurídico irá legislar e punir por meio da prisão. 

A medicina irá tratar da "doença" e tentar achar a cura por meio da medicalização e 

internação. De maneira geral, alguns membros da sociedade irão tentar corrigir ou eliminar o 

comportamento homossexual por meio da intimidação, violência ou até mesmo a exclusão 

(Beluche, 2008; Foucault, 1998; Muchail, 2004; Santos, 2013).  

Primeiramente, para compreendermos melhor a complexidade do processo de 

construção da homofobia, alguns termos técnicos referentes àquilo que foi denominado de 

sexualidade humana, necessitam de alguns esclarecimentos. Esses termos são: sexo, gênero, 

identidade
7
 de gênero, modelos de gênero, papel social de gênero, expressão do papel social 

                                                 

6
 São compostas pela biologia, medicina, psiquiatria, psicologia e psicanálise (Leite Junior, 2008). 

7
 Do latim identitas, significa “o mesmo”. É um conceito muito amplo e complexo. De maneira geral, a 

identidade pode ser definida como a qualidade de idêntico. É o reconhecimento de que o indivíduo é o 

próprio. O conjunto de caracteres próprios e exclusivos com os quais se podem diferenciar pessoas, 

animais, plantas e objetos inanimados uns dos outros, querem diante do conjunto das diversidades, quer 

ante seus semelhantes. São os caracteres particulares, que identificam uma pessoa, como nome, data de 

nascimento, origem, sexo, gênero, raça/etnia, religião, filiação, crenças, ideologias, impressão digital, etc. 

Identidade está sempre relacionada à ideia de alteridade, ou seja, é necessário existir o outro e seus 

caracteres para definir por comparação e diferença com os caracteres pelos quais me identifico. Sua 

conceituação interessa a vários ramos do conhecimento (história, psicologia, sociologia, antropologia, 

direito, filosofia, etc.), e tem, portanto diversas definições, conforme o enfoque dado, podendo ainda 
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de gênero, orientação do desejo afetivo sexual, prática sexual e posição sexual. Por enquanto, 

eles serão explicados o suficiente para entendermos esse capítulo. Conforme avançarmos na 

tese, iremos aprofundá-los de acordo com a necessidade.  

O primeiro deles é o termo "sexo". Nesse caso pode ser definido como sendo as 

características biológicas específicas dos aparelhos reprodutores masculinos e femininos (sexo 

cromossômico, pênis, vagina, testículos e ovários), às suas funções e aos caracteres sexuais 

secundários ocasionados pelos hormônios. Exemplo, os homens são mais peludos que as 

mulheres. É o sexo que determina que os homens tenham pênis e as mulheres tenham vagina.  

O "gênero" é outro termo que será muito utilizado. Pode ser definido como um conceito 

pessoal, individual e subjetivo que pertence ao âmbito cultural e social. Não é uma entidade 

biológica e natural. Mas sim, uma construção histórica social. É um empreendimento 

realizado pela sociedade para transformar o ser nascido com vagina ou pênis naquilo que se 

define como sendo mulher ou homem. Nesse sentido, gênero é uma construção social que 

organiza as estruturas de poder e o funcionamento da sociedade. O conceito de "gênero" reúne 

aspectos biológicos, psicológicos, sociais e históricos associados aquilo que foi denominado 

de feminino, por um lado, e masculino, por outro. As concepções daquilo que é considerado 

masculino e feminino variam de cultura para cultura e de época para época.  

Portanto, a "identidade de gênero" refere-se ao quanto uma pessoa “se sente” e se vê 

como homem (masculino), mulher (feminino), as duas coisas ou nenhuma delas, ou seja, o 

quanto ela se identifica com os “modelos de gênero” (estereótipos) estabelecidos pela 

sociedade em que vive. "Expressão do papel social de gênero" é a manifestação exterior da 

chamada "identidade de gênero". Traduz-se pelo conjunto das formas, condutas e recursos 

sociais. São culturalmente sancionados para que uma pessoa expresse uma determinada 

identidade de gênero no mundo exterior. Esse conjunto inclui uma gama muito variada de 

itens prescritos e convencionada socialmente. Vão desde vestuário, calçados e maquiagem até 

maneirismos, comportamentos, modo de andar, falar, pensar, ser, agir, viver, etc.  

O "papel social de gênero" está ligado ao "modelo de gênero" e à "expressão do papel 

social de gênero". Esta última se refere à adesão ao conjunto de comportamentos 

relacionados, ao que se convencionou chamar de masculino ou feminino, dentro de um grupo 

ou sistema social, em determinada época e local. Ou seja, é a forma como o indivíduo se 

mostra para as demais pessoas do ponto de vista do gênero, se com uma aparência dita 

                                                                                                                                                         

haver uma identidade individual ou coletiva, falsa ou verdadeira, presumida ou ideal, perdida ou 

resgatada (Abbagnano, 2007; Galimberti, 2010; Gallino, 2005; Houaiss, 2004: Mercadante, 1997). 
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masculina, feminina ou uma mistura de ambas. Todas as sociedades conhecidas possuem um 

sistema sexo/gênero, ainda que os componentes e funcionamento deste sistema variem 

bastante de sociedade para sociedade.  

A "orientação do desejo afetivo sexual" pode ser definida como a direção pela qual o 

desejo sexual é orientado fisicamente e/ou afetivamente. O desejo sexual desempenha um 

importante papel na formação da orientação sexual. Ele é um impulso subjetivo e 

comportamental em relação ao objeto de desejo. Este impulso visa obter como resposta uma 

grande sensação de prazer e satisfação sexual. É um fenômeno de grande complexidade, cuja 

manifestação ocorre pela interação simultânea de estímulos biológicos, psicológicos e sociais. 

As ciências biomédicas as definem oficialmente como sendo de cinco tipos básicos: 

heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual
8
 e assexual (ao longo desta tese, estas 

orientações serão oportunamente explicadas) (Abdo, 2000; Castañeda, 2006, 2007; Clastres, 

1978; Costa, 1994; Costa, 1995; Fry & McRae, 1983; Galimberti, 2010; Mead, 2000; Moore, 

1997; Picazio, 1999; Simões, 2004).  

Segundo as ciências biomédicas, a atividade sexual pode ser dividida em três fases: 

desejo, excitação e orgasmo. Muito ao contrário do que pensam alguns, o desejo sexual do ser 

humano adulto e consciente não se compara à simples pulsões fisiológicas, como é o caso da 

fome ou da sede. Considera-se que o desejo sexual seja um complexo vivencial formado por 

três componentes principais; a biologia, a psicologia e a socialização (Costa, 1994; 

Galimberti, 2010). O termo "orientação do desejo afetivo sexual" ou simplesmente 

"orientação sexual" surgiu na década de 1980, nas ciências biomédicas, como forma de 

demonstrar a natureza profundamente enraizada e biológica do desejo afetivo sexual (Herek 

apud Silva, 2007a).  

Até sua criação, as orientações do desejo afetivo sexuais eram chamadas de 

"preferência" ou "opção sexual". Tais termos não expressam a realidade do que acontece, pois 

implicam uma escolha consciente (Burr; Epstein apud Silva, 2007a). Pensar as orientações 

sexuais como uma escolha, irá influenciar na construção da homofobia. Quando se pensa que 

                                                 

8
 A palavra pansexual deriva do prefixo grego pan-, que significa "tudo" ou no caso, "todos". Segundo as 

ciências biomédicas, "todos" é uma referência específica aos gêneros (masculino, feminino) em humanos. 

Em sua forma mais simples, pansexualidade denota o potencial de atração sexual por todos os sexos, ou 

gêneros. Usa-se para negar a ideia de dois gêneros, ou sexos. Pansexualidade é uma orientação sexual que 

se caracteriza pela atração sexual e/ou afetiva tanto por homens e mulheres com identidade e papéis 

sociais de gênero convencionais como também por aqueles com identidades e papéis diferenciados 

(transgêneros, transexuais, travestis, intersexos, entre outros). Outro termo utilizado é omnissexual quem 

se origina do prefixo latino omni que também significa “tudo e/ou todo” e sexus do latim referente a 

“sexo”. (Abdo, 2000; Galimberti, 2010; Houaiss, 2004; Picazio, 1999). 
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alguém escolhe sua orientação sexual, a escolha pode ser refeita de tempos em tempos. 

Porém, quando se percebe que a orientação sexual acontece de forma complexa, não é 

simplesmente uma escolha, pois é composta por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. 

Logo, não há como simplesmente escolher determinada orientação do desejo afetivo sexual de 

tempos em tempos.  

A "prática sexual" ou “comportamento sexual” é a realização de fato da atividade 

sexual. Por fim, a "posição sexual" diz respeito a como ele realiza a prática sexual, se é ativo 

(aquele que penetra seu pênis), passivo (aquele que é penetrado pelo pênis), versátil (penetra 

e/ou é penetrado) e por fim, não faz questão de penetrar ou ser penetrado (Abdo, 2000; 

Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007; Connell, 2000; Costa, 1994; Costa, 1995; Fry & 

McRae, 1983; Galimberti, 2010; Picazio, 1999). Portanto, gênero, identidade de gênero, papel 

social de gênero, modelo de gênero, expressão do papel/modelo social de gênero, orientação 

do desejo afetivo sexual, prática sexual e posição sexual são elementos construídos socio-

historicamente. Eles formam o que chamamos de normas de gênero, tão importantes na 

fundamentação, organização das estruturas de poder e funcionamento da sociedade. 

Feito isso, antes de entender o conceito de homofobia internalizada é preciso saber 

como o comportamento denominado de homossexual foi sendo significado como imoral e 

errado. Só então, poderemos chegar aos conceitos de homofobia e sua internalização. Para 

isso, pretendemos trabalhar com alguns autores que traçaram um perfil de como tais 

definições e “diagnósticos” foram sendo criados, determinados e categorizados ao longo dos 

tempos e espaços. Será uma cronologia que abordará fatos que julgamos pertinentes em 

relação ao assunto. Temos o objetivo de situar o leitor quanto ao contexto sócio-histórico do 

tema dessa tese. Não pretendemos nos aprofundar nos fatos históricos. Apenas citá-los para 

entendermos melhor a complexidade do processo de construção, daquilo que será chamado 

mais adiante, de homofobia internalizada.   

O que as ciências biomédicas definiram como sendo a heterossexualidade, sempre foi 

considerada “natural”, em relação às orientações sexuais “possíveis”. Porém, os 

relacionamentos entre pessoas definidas como pertencentes ao mesmo sexo sempre existiram. 

No entanto, até o início do estabelecimento do cristianismo, não havia a mesma compreensão 

quanto àquilo que definimos atualmente como homossexualidade, bissexualidade, 

heterossexualidade e assexualidade. Porém, já havia relatos de relações sexuais entre homens 

nos povos antigos. Registros arqueológicos apontam para 5.000 a.C. na Era Mesolítica onde 

as relações entre pessoas do mesmo sexo estão representadas em uma rocha encontrada em 
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Addarana, Sicília. Nessa inscrição em rocha, homens e mulheres dançam ao redor de duas 

figuras masculinas com ereção. Supõe-se que esse registro represente uma relação entre 

pessoas do mesmo sexo.  

Na Mesopotâmia há registros que apontam para 2.800 e 2.500 a.C. Neles um poeta 

desconhecido escreve a mais antiga epopéia preservada pela história, a Epopéia de 

Gilgamesh, rei da Suméria (sul da Mesopotâmia). Foi uma das primeiras histórias de amor 

entre homens, retratada pelo personagem Enkidu. Um dos mais antigos e importantes 

conjuntos de leis do mundo, elaborado pelo imperador Hammurabi (1810-1750 a.C.), na 

antiga Mesopotâmia, também contém alguns privilégios que deveriam ser dados aos 

prostitutos e às prostitutas que participavam dos cultos religiosos. Eles eram considerados 

sagrados e tinham relações com os homens devotos dentro dos templos da Mesopotâmia, 

Fenícia, Egito, Sicília e Índia, entre outros lugares. Herdeiras do Código de Hammurabi, as 

leis hititas
9
 chegam a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo (Rodrigues, 2004). 

Em 1964 foi descoberto em Sakkara, perto de Mênfis, Egito, um túmulo com figuras de 

dois homens de mãos dadas e abraços afetuosos. Os nomes Khnumhotep e Niankhkhnum, que 

significam, “juntos na vida, juntos na morte”, estão entrelaçados em forma decorativa. A data 

de sua construção foi durante o reinado da quinta dinastia do faraó Niuserre (2453-2422 a.C.). 

Acredita-se que os dois homens, tiveram um caso amoroso (Dynes, 1990; Naphy, 2006).  

Há indícios que na civilização egípcia antiga havia a prática da sodomia
10

. Ao vencerem 

uma guerra, os egípcios sodomizavam seus inimigos, pois consideravam que o papel passivo 

de um homem adulto numa relação sexual era um ato de extremo insulto. Violar outro homem 

era considerado um ato de agressão, pois era visto como um meio de obter poder sobre um 

adversário. Não é conhecido se o sexo entre homens era, para os egípcios, visto como algo 

positivo ou negativo; apesar da bissexualidade dos homens ser aceita normalmente. Assim 

como para os mesopotâmios, o único problema do sexo entre homens estava relacionado ao 

“tipo” e ao “estatus” do parceiro. Para eles, um homem adulto submetido à relação anal perdia 

a masculinidade, sendo considerado inferior. 

Nas civilizações antigas, o mais importante numa relação sexual era o seu poder 

reprodutivo. Os casamentos, na Mesopotâmia e Egito, objetivavam a procriação. O papel das 

mulheres, nessa sociedade, era secundário em relação ao dos homens; elas constituíam 

                                                 

9
 Os hititas eram um povo indo-europeu que, no II milênio a.C., fundou um poderoso império na Anatólia 

central (atual Turquia), cuja queda data dos séculos XIII-XII a.C. Em sua extensão máxima, o Império 

Hitita compreendia a Anatólia, o norte e o oeste da Mesopotâmia até a Palestina (Rodrigues, 2004). 
10

 Qualquer tipo de prática sexual que não haja a penetração do pênis na vagina. 
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valiosas peças de propriedade. Não há, nas leis dessa civilização, nenhuma proibição em 

relação ao sexo entre homens, como também, nenhuma menção a essa relação sexual 

(Spencer, 1996). Percebemos que desempenhar o papel ativo (aquele que penetra) tanto na 

civilização egípcia quanto na mesopotâmica, estava relacionado ao poder, força, 

masculinidade e dominação (Bourdieu, 2009). Esses aspectos são muito importantes para 

entendermos mais adiante alguns elementos que compõem a homofobia internalizada.  

No continente americano, a civilização Mochica, região dos Andes, retratava a 

penetração anal em 3% da coleção das cerâmicas coletadas pela Família Larco com datação 

estimada em 1000 a.C. Há informações também de que várias esculturas em ouro das 

civilizações pré-coloniais dos Andes que representavam relações sexuais entre homens, porém 

foram derretidas com a chegada dos espanhóis ao continente (Naphy, 2006). 

Avançando alguns séculos em relação a essa questão, vejamos brevemente, um pouco 

da civilização grega. Embora seja muito diferente de como a sociedade atual percebe as 

relações sexuais entre homens, é importante entender basicamente como isso se dava na 

Grécia Antiga. Há muita confusão entre o que acontecia lá e então e o que acontece aqui e 

agora. Por volta do século VII a. C; aristocratas de Creta institucionalizaram a pederastia. 

Essa consistia que homens mais velhos fossem encarregados da educação física, política, 

laboral, sexual, intelectual, civil e filosófica dos mais jovens. 

Logo, não havia a mesma idéia daquilo que foi chamado de homossexualidade no 

século XIX. O que havia era um relacionamento educacional. Pederastia é composta da 

palavra grega paiderastia que é composta das palavras pais que significa “menino” e eran 

“amor” ou “afeição sensual”, ou seja, afeição sensual por meninos. Era legitimada na Grécia, 

pois era considerada uma instituição pedagógica. O (erástes - amante) transmitia seus 

conhecimentos e formação cidadã ao (erómenos - amado). Quando se desenvolvesse, esse 

último iria ter acesso ao estatus de cidadão e participação na vida política. Na atualidade a 

palavra se tornou sinônimo de abuso sexual praticado por um adulto em relação a uma criança 

(pedofilia) e sexo entre dois homens (homossexualidade) (Borrilo, 2010; Neman, 2010).  

Era encorajada a prática de esportes e socialização em ginásios. A palavra vem do grego 

gymnasion; composta por outra palavra; gymnos que significa “pelado”. As atividades 

esportivas eram praticadas pelos adolescentes e seus “educadores” em estado de nudez. O 

objetivo era encorajar a admiração pela estética do corpo masculino atlético. Gymnos também 

está relacionado ao verbo gymnazein, que significa “fazer exercícios físicos”. Historicamente 

o ginásio era usado para a prática de exercícios físicos, banhos públicos, atividades 
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educacionais, filosóficas e de socialização. O modelo referenciado de corpo humano e 

anatomia era o corpo do homem. Tanto a mulher, como seu corpo, eram vistos como 

naturalmente inferiores, fracos e defeituosos (Bourdieu, 2009; Dynes, 1990; Houaiss, 2004; 

Rodrigues, 2004).  

Percebemos que a valorização e associação do corpo humano pertenciam ao homem. 

Ele era considerado o modelo perfeito de corpo. Mais uma vez a mulher aqui é classificada 

como inferior, assim como suas características físicas. É importante notar a posição superior 

que o homem era colocado em detrimento à mulher. Tais significações irão compor a 

definição atual de homofobia internalizada. 

Em relação a esse aspecto da sexualidade, Mottier (2010) explica muito bem como a 

sociedade grega funcionava. Por volta do século IV a.C. séries de sátiras publicadas pelo 

dramaturgo Aristófanes (447-385 a.C.) ridicularizavam o homem considerado efeminado, 

aquele que se transvestia e o homem adulto que gostava de desempenhar o papel de passivo 

nas relações sexuais. Os homens efeminados na cultura grega eram publicamente depreciados. 

O que era levado em conta na Grécia daquele tempo era que sua posição na relação sexual 

fosse de acordo com sua posição na vida social. Em geral havia os homens adultos e livres 

que pertenciam a uma classe social alta, eram ativos (penetradores) em todos os sentidos 

(sexual e político).  

Do outro lado estavam os sujeitos considerados passivos (penetrados) socialmente 

(mulheres, escravos, rapazes e crianças), não participavam da vida pública, não tinham o 

título de cidadão, desconheciam o funcionamento da sociedade, Estado, valores éticos e 

morais. Existiam apenas para servir e serem dominados pelos ativos dominadores. Notamos 

nos trechos acima, que havia direta associação entre o gênero feminino, a passividade e ser 

penetrado durante as relações sexuais. Esse é mais um elemento fundamental e importante 

para entendermos mais adiante o que será denominado de homofobia internalizada.   

Quando deveria acabar a relação de pederastia? Tão logo aparecesse no adolescente os 

primeiros sinais de virilidade, a primeira barba, que por volta dos 17 ou 18 anos já era 

evidente. Permanecer nessa relação após o advento da virilidade era reprovável. Na Grécia 

Antiga, as relações afetivo-sexuais entre homens eram quase sempre orientadas para 

finalidades específicas e ultrapassavam a simples busca do prazer sexual. A pederastia visava 

à formação do jovem, tanto em Esparta quanto em Atenas. No exército espartano o amor entre 

soldados fortalecia a tropa. Acreditava-se que os guerreiros lutavam com mais garra e eram 

mais corajosos para manter e impressionar seus amantes. 
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A relação sexual entre homens adultos, livres e cidadãos não era comum e, quando 

ocorria, era reprovada, pois havia a preocupação em relação à posição de passividade no sexo. 

Um homem não podia ter complacências passivas com outro homem, muito menos se este 

fosse um escravo ou de classe inferior. Esses homens eram vistos como moles, fracos e 

efeminados. Muitos acreditavam que eram mulheres que habitavam corpos masculinos. Por 

adotarem voluntariamente uma posição passiva, própria de mulheres e escravos, eram vistos 

como inferiores, antinaturais e uma ameaça à ordem social estabelecida.  

Outra observação a ser feita era que embora houvesse prostituição masculina, tais 

cidadãos gregos não poderiam se prostituir, pois a prostituição era considerada algo 

degradante e inferior, próprio de mulheres, escravos e estrangeiros (Dynes, 1990; Foucault, 

1998, Mottier, 2010). Aqui observamos várias associações que já eram feitas entre 

passividade, inferiorização, fraqueza e feminização (Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007). 

Esses aspectos irão compor o que mais adiante, definiremos como sendo a homofobia 

internalizada.    

Voltando às explicações de Mottier (2010), as relações sexuais não refletiam uma 

experiência emocional compartilhada como um reflexo de uma vivência emocional e afetiva. 

Os homens eram encorajados a penetrar nas relações sexuais com o objetivo de procriar com a 

mulher e dominar o parceiro (a) submisso (a). A posição de ativo era o reflexo da posição de 

poderes sociais e políticas desempenhados na sociedade. 

Acreditava-se que as mulheres basicamente serviam como uma espécie de depositário 

do esperma, o qual já trazia em si a semente quase completa que iria formar o bebê. O 

esperma não poderia ser "desperdiçado" na masturbação, devendo ser injetado somente na 

vagina com o objetivo da fecundação. Em geral os homens eram vistos como ativos, quentes, 

desenvolvidos, independentes e fortes. Já as mulheres eram vistas como passivas, úmidas, 

frias, subdesenvolvidas, dependentes e fracas. A menstruação era vista como uma forma de 

perder o calor e energia vital. Ter excesso de relações sexuais com mulheres era visto como 

uma forma de perder calor e a virilidade. A perda excessiva de esperma, por meio de muitas 

relações com as mulheres, também era vista como uma forma de feminização do homem.  

A escola do pioneiro médico grego Hipócrates (460-377 a.C.) acreditava que o útero da 

mulher ficava solto e flutuava pelo seu corpo. Portanto, as mulheres necessitavam de manter 

relações sexuais com os homens para obter calor que compensaria sua falta de vitalidade. No 

esperma estava contida a força, o calor e a vitalidade. Seus úteros também necessitavam da 

semente advinda do esperma masculino. Dessa forma eles se manteriam firmes e estáveis em 
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um corpo considerado tão úmido e frio (Mottier, 2010). Mais uma vez aqui percebemos a 

depreciação do gênero feminino e sua associação à passividade, incompletude, dependência, 

submissão e fraqueza (Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007). Veremos mais adiante, que 

essas associações estão ligadas aos aspectos que compõem a homofobia internalizada. 

Por meio dos mitos e da filosofia os gregos procuravam compreender o mundo. 

Segundo o dramaturgo grego Aristófanes (447-385 a.C), a origem das atrações do desejo 

afetivo sexuais remonta ao mito dos seres andróginos. O seu discurso está publicado na obra 

O Banquete do filósofo Platão (428-348 a.C.). O mito defendia no século IV a.C. que no 

processo de criação, o ser humano foi dividido em três tipos sexuais: o masculino, o feminino 

e o andrógeno. Estes últimos possuíam os dois órgãos, o masculino e o feminino. Eram seres 

completos, felizes e tornaram-se autossuficientes, se imaginavam similares aos deuses do 

Olímpo. Eles eram quase perfeitos porque, assim como os deuses, eles continham em si todas 

as oposições, se bastavam e, completos e fecundos, davam a luz a si mesmos. 

Claro, os deuses não gostaram, ou talvez, os andróginos fossem tão felizes, que 

provocaram a ira e a inveja deles. Zeus então resolveu cortá-los
11

 ao meio. Desde este dia, as 

duas metades se procuram para que, por meio de um abraço, num encontro amoroso, sintam a 

plenitude que conheciam. O instinto afetivo-sexual é o desejo de recompor a unidade 

originária. Os chamados de heterossexuais são originados da separação de um ser andrógeno 

em duas partes, a masculina e a feminina. O que chamamos de homossexual feminina é 

originada de um ser feminino dividido em duas partes. E o homossexual masculino é 

originado de um ser masculino dividido em duas partes. Platão ainda dizia que o amor entre 

dois homens era preferível a aquele entre um homem e uma mulher, pois ia além da 

procriação. Estava inclinado a um desenvolvimento puramente espiritual (Platão, 2011). 

Ainda entre os gregos, havia outro mito sobre a origem do que a ciência biológica 

denomina hoje de intersexualidade. Conta o mito que Hermafrodito era um deus grego, filho 

de Afrodite, a mais bela deusa, e Hermes, deus esperto e matreiro. Da união dos dois resultou 

um dos mais belos seres de esplendida beleza. Foi criado por ninfas da floresta de Ida e aos 15 

anos foi conhecer o mundo. Na sua viagem, perto de um lago, Salmácis, uma ninfa, ao 

conhecê-lo, apaixonou-se perdidamente por ele.  

                                                 

11
 Tal mito influenciou na origem da palavra “sexo”. Do latim sexus, “gênero, estado de ser macho ou 

fêmea”, relacionado à palavra latina secare, que significa “seccionar”, “dividir”, “cortar”, pois ele define 

a raça humana em duas partes (Kury, 2009). 
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Hermafrodito despiu-se e entrou nas águas vazias do lago. Salmácis, que estava 

escondida, então saiu de trás de uma árvore e mergulhou. Em seguida abraçou e beijou o 

moço violentamente. Hermafrodito resistiu, mas a ninfa pediu aos deuses para que nunca mais 

os separassem. O pedido da ninfa foi atendido e os seus corpos se fundiram num só com os 

dois sexos. Hermafrodito, aflito e envergonhado, fez então seu próprio voto, amaldiçoando o 

lago de forma que todo aquele que ali se banhasse seria igualmente transmutado, como ele 

próprio. Foi a partir deste mito que se batizaram os conceitos de  hermafrodita, 

hermafroditismo, androginia e mais recentemente, intersexualidade
12

. 

Para Hermafrodito a união com a ninfa representa o enfraquecimento de suas qualidades 

unicamente masculinas, pois essas se misturaram as femininas. Já para a ninfa, a união 

representou fortalecimento de suas qualidades, que foram enriquecidas com as características 

masculinas de Hermafrodito. (Leite Junior, 2006; 2008; Mottier, 2010). Por meio do mito, 

percebe-se mais uma vez a desqualificação do gênero feminino, e um triste destino, para 

aquele que apresentar ambigüidade sexual. 

No início do século III a.C. os estóicos ensinavam que as emoções destrutivas resultam 

de erros de julgamento, e que um sábio, ou pessoa com "perfeição moral e intelectual", não 

sofreria dessas emoções. O estoicismo ensina o desenvolvimento do autocontrole e da firmeza 

como um meio de superar emoções destrutivas. No arcabouço doutrinário do estoicismo, a 

tríade ética/moral/virtude criaria, em tese, as condições necessárias para atingir um ideal de 

felicidade alheio a tudo que fosse do mundo sensível e material. Para eles os desejos do corpo 

perturbavam a serenidade da alma. Para tanto, o autêntico estóico deveria ser ascético, 

renunciar a paixão, ser imperturbável e dispor de coragem no enfrentamento das adversidades 

da vida (Reale; Antiseri, 1990a). 

Além do estoicismo, a filosofia de Epicuro (341-270 a. C.) que aborda a forma de viver, 

o corpo e os prazeres, também influenciará a sexualidade prescrita pelo cristianismo. Para ele, 

quando os desejos são exacerbados podem ser fonte de perturbações constantes. É necessário 

compreender a distinção entre os desejos naturais, inúteis, infundados e frívolos. Os três 

                                                 

12
 Conforme as ciências biomédicas, intersexual é o indivíduo que exibe características sexuais de ambos 

os sexos. O verdadeiro intersexo é o hermafrodita, uma pessoa com gônadas masculina e feminina. Uma 

criança que nasce com órgãos genitais que não são evidentemente masculinos ou femininos pode possuir 

gônadas normais ou anormais. Os hermafroditas verdadeiros possuem tecido ovariano e testicular e 

órgãos reprodutivos internos masculinos e femininos. Contudo, trata-se de um distúrbio raro. A maioria 

das crianças com genitália ambígua é pseudo-hermafrodita, isto é, possuem órgãos genitais ambíguos, 

mas somente tecido ovariano ou testicular e não ambos (Pino, 2003; Sadock & Sadock, 2007).  
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últimos são os que nascem de uma opinião falsa sobre o mundo e incentivados por 

sentimentos de vaidade, egoísmo, orgulho e inveja.  

Para Epicuro, o desejo se origina da uma falta, que pode partir da natureza (desejo 

natural) ou de uma opinião falsa (desejo frívolo, inútil e infundado). O importante é a busca 

de saúde física e a serenidade interior, ocasionadas pela escolha de quais desejos deverão ser 

saciados. A doutrina de Epicuro entende que o sumo bem reside no prazer do sábio, entendido 

como quietude da mente e o domínio sobre si mesmo. A obtenção do prazer é realizada por 

meio da percepção e satisfação da justa medida. Para ele os excessos não conduzem à 

verdadeira e felicidade (Naphy, 2006; Reale; Antiseri, 1990a; Spinelli, 2009). 

Com a ascensão do Império Romano, muito da cultura grega foi assimilada. Assim 

como na Grécia, o sexo anal em Roma era praticado com o intuito de educar. O homem mais 

velho e livre penetrava o mais jovem. Era considerado um distúrbio o homem romano mais 

velho e livre continuar sendo penetrado na idade adulta. As mulheres, esposas, prostitutas, 

prostitutos, escravos e concubinas eram perdoados da condição de passivos na relação anal, 

pois eram considerados seres inferiores.  

Os romanos também celebravam o amor entre homens. Imperadores romanos, dentre 

eles, Nero, se casaram com homens publicamente, alguns tiveram homens como amantes. A 

prostituição masculina era taxada por meio de impostos. Entretanto, como na cultura grega, 

efeminados e aqueles que praticavam relações sexuais na posição passiva não eram tolerados 

entre os seus cidadãos livres. Os que fossem vistos em público praticando felação ou sendo 

penetrados, poderiam perder o título de cidadão.  

Havia muito preconceito contra os homens que adotavam o papel de passivo. 

Acreditava-se que apenas o participante ativo tinha prazer na relação sexual. Em geral, o 

papel passivo era igualado ao papel de uma mulher, que em uma sociedade patriarcal, como a 

romana, era considerado muito baixo. Utilizar os escravos para a gratificação sexual do mestre 

era considerado legítimo mesmo contra a vontade do escravo. Por isso, era aceitável que um 

cidadão romano adulto penetrasse seu escravo, sendo homem ou mulher. Assim, o termo 

catamita, jovem servo sexual passivo, era comumente utilizado para insultar ou ridicularizar 

alguém (Borrillo, 2010; Dynes, 1990; Hubbard, 2003).  

Assim como entre os mesopotâmios, egípcios e gregos, os romanos também associavam 

a passividade à feminilidade depreciada e inferiorizada. Quem penetra é considerado sempre o 

ativo, o macho e o forte. Quem é penetrado é sempre visto como o passivo, a fêmea e o fraco 
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(Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007; Torrão Filho, 2005). Essa forma de pensar irá 

influenciar ao longo dos tempos, elementos que irão compor a homofobia internalizada.  

 

1.2 - Ascensão das religiões monoteístas e a relação afetiva/sexual entre homens 

 

Outro exemplo de inferiorização da mulher e do gênero feminino está presente nessa 

versão do mito de Lilith. O primeiro capítulo da Bíblia, conta a história de Adão e Eva. 

Segundo o Zohar, (comentário rabínico dos textos sagrados) Eva não foi a primeira mulher de 

Adão. Quando Deus criou o Adão, o fez macho e fêmea, depois o cortou ao meio, chamou a 

esta nova metade Lilith e deu-a em casamento a Adão. Mas Lilith recusou, não queria ser 

oferecida a ele, tornar-se desigual e inferior. Todas as vezes que eles faziam sexo, Lilith 

mostrava-se inconformada em ter de ficar por baixo de Adão, suportando o peso de seu corpo. 

E indagava: "Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? 

Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual.”.  

Mas Adão se recusava a inverter as posições. Ela brigou com Adão, reivindicando 

igualdade em relação a seu marido. Lilith queria liberdade de agir, escolher e decidir. Queria 

os mesmos direitos que ele. Decidida a não submeter-se resolveu abandoná-lo. Quando 

constatou que não poderia obter estatus igual, se rebelou, fugiu para o deserto, copulou com o 

demônio, dando origem a vários diabos. Deus então tomou uma costela de Adão e criou Eva, 

mulher submissa, dócil, obediente, ingênua e inferior perante o homem (mais de acordo com a 

organização da sociedade patriarcal judaica). Segundo o terceiro capítulo do livro da 

Gênesis
13

, Eva foi atentada pela serpente, desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, 

ofereceu a Adão e foi considerada a primeira responsável pela condenação de toda a raça 

humana, a trazer consigo a marca do pecado original.   

O mito de Lilith pertence à grande tradição dos testemunhos orais que estão reunidos 

nos textos da sabedoria rabínica definida na versão Jeovística. Sabe-se que tais versões do 

Gênesis - e particularmente o mito do nascimento da mulher - são ricas de contradições e 

enigmas. Deduz-se que o mito de Lilith foi "convenientemente" perdido ou removido durante 

a época de transposição da versão Jeovística para aquela sacerdotal. Logo após sofreu 

modificações pela igreja cristã (Leite Junior, 2008). Percebemos mais uma vez que a mulher e 

o gênero feminino são desqualificados e mantidos ora na posição indesejada de esperteza, 

                                                 

13
 Disponível em <http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/3> acesso dia 20/05/2014 
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astúcia competitividade e maldade diabólica no caso de Lilith ora na posição desejada de 

passividade, ingenuidade, imbecilidade e submissão, no caso de Eva. 

Falando em passagens bíblicas, muito da condenação formalizada relativa à relação 

sexual entre pessoas do mesmo sexo está pautada nas religiões. Portanto, faz-se necessário 

conhecer os versículos bíblicos do judaísmo que influenciaram profundamente as outras duas 

religiões monoteístas mais importantes da humanidade: o Cristianismo e o Islamismo. Esses 

versículos podem ser considerados como os primeiros códigos morais e formais que 

interditavam o que conhecemos atualmente com o nome de homossexualidade. Nesse 

momento, nosso objetivo não é discutir a forma como a Bíblia foi escrita. Se ela representa ou 

não a verdade? O que é a verdade? Como se constrói o conceito de verdade? Qual a 

necessidade da verdade? A quem interessa a verdade? Enfim... Nosso objetivo é apenas tentar 

mostrar como cada um desses versículos foi tomado como verdades absolutas, e influenciou 

profundamente toda a humanidade nos diferentes campos do conhecimento como as próprias 

religiões, os sistemas jurídicos e a medicina. 

Vejamos, então, quais são eles. Entre os judeus a prática do sexo que não visasse à 

procriação era condenada conforme ilustra algumas passagens do Velho Testamento: 

E criou Deus o homem à sua imagem; E Deus os abençoou, e Deus lhes 

disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai 

sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que 

se move sobre a terra (Gênesis 1:27-28)
14

. 

 

Então o SENHOR Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este 

adormeceu; e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar; E 

da costela que o SENHOR Deus tomou do homem, formou uma mulher, e 

trouxe-a a Adão; E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da 

minha carne; esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada; 

Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, 

e serão ambos uma carne (Gênesis 2:21-24)
15

. 

 

 Conforme visto acima, para o povo judeu, foi Deus quem criou o mundo e tudo o que 

nele há, inclusive, o homem e a mulher. Portanto, instituiu a heterossexualidade como a mais 

pura, normal e natural expressão da sexualidade humana. "Não te deitarás com varão, como se 

fosse mulher; é abominação" (Levítico 18:22) 
16

·. "Quando também um homem se deitar com 

outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação; certamente morrerão; o seu 

                                                 

14
 Disponível em <http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1> acesso dia 20/05/2014 

15
 Disponível em < http://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/2> acesso dia 20/05/2014 

16
 Disponível em < http://www.bibliaonline.com.br/acf/lv/18> acesso dia 20/05/2014 
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sangue será sobre eles" (Levítico 20:13)
17

. "Não haverá traje de homem na mulher, e nem 

vestirá o homem roupa de mulher; porque, qualquer que faz isto, abominação é ao SENHOR 

teu Deus" (Deuteronômio 22:5) 
18

. Ou seja, ser mulher, significa assumir a posição passiva, 

ser penetrado na relação sexual. 

Sobre a condenação da sodomia: “não haverá prostituta dentre as filhas de Israel; nem 

haverá sodomita dentre os filhos de Israel” (Deuteronômio 23h17min) 
19

. “Havia também 

sodomitas na terra; fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha 

expulsado de diante dos filhos de Israel.” (I Reis 14:24) 
20

.  

Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres 

mudaram o uso natural, no contrário à natureza; E, semelhantemente, 

também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua 

sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo 

torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro 

(Romanos 1:26-27) 
21

.  

 

“Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis: nem os 

devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas,” (I 

Coríntios 6:9) 
22

. Sobre o termo "efeminados," percebemos a associação entre características 

consideradas femininas presentes em homens bem como sua depreciação e condenação. Havia 

certa coerência na compreensão de como as normas de gênero deveriam se manifestar. Esse 

assunto será tratado oportunamente, quando falarmos da teoria.    

“Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos 

fizeram abominação; certamente morrerão; o seu sangue será sobre eles” (Levítico 20:13) 
23

.  

Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e 

obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para 

os parricidas e matricidas, para os homicidas; Para os devassos, para os 

sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os 

perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. (I Timóteo 1: 9-10) 
24

.   

 

A partir de Moisés e do Decálogo (Êxodo 20) 
25

, a sociedade judaica se organizou de 

forma monoteísta e monogâmica. Prezava pela pureza de sua etnia/raça
26

, multiplicação, 
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perpetuação, coesão e união de seu povo. Diferenciavam-se em relação aos povos vizinhos 

quanto à organização social, práticas religiosas e sexuais. Muitos povos não judeus eram 

politeístas e praticavam a sodomia.  

Os judeus eram constantemente perseguidos e mortos por inúmeros motivos históricos. 

Sua população e exército precisavam ser aumentados para que pudessem lutar contra os 

ataques que sofriam. As mulheres eram propriedades dos homens e suas obrigações 

domésticas possuíam grande significado religioso. Aliás, muito dos costumes judaicos 

configuravam-se como obrigações religiosas. O valor dado a família era muito importante, 

pois era considerada uma das células fundamentais que uniam e sustentavam a existência de 

seu povo. No entanto, os povos vizinhos não pregavam a mesma disciplina. Em muitos deles, 

as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram comuns. É interessante perceber como 

o contexto histórico e sociocultural de um povo influenciou na criação de determinados 

dogmas religiosos que disciplinaram até os dias atuais, o que mais tarde foi denominada de 

sexualidade humana (Giumbelli, 2005; Naphy, 2006).  

Muitos líderes religiosos e seus seguidores associam a destruição de Sodoma e Gomorra 

(Gênesis, Capítulos 13 e 14; 18 e 19) 
27

; às relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. 

Essa concepção popular é fruto da filosofia de São Tomás de Aquino (1225-1274) que pela 

primeira vez se referiu ao sexo entre homens como "sodomia". Ela foi considerada pelo 

religioso como o segundo pior pecado de todos. Aquino ainda incluiu a sodomia entre os 

pecados contra a natureza. Dentre eles, influenciado pela moral judaica, também estão a 

masturbação e o sexo com animais (Helminiak, 1998). 

No entanto, estudiosos mostram que o pecado cometido teria sido o da falta de 

hospitalidade com os estrangeiros. No trecho abaixo que se segue temos:  

E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de 

Sodoma; e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o 

rosto à terra; E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de 

vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés; e de madrugada vos 

levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua 

passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram 
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em sua casa; e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E 

antes que se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os 

homens de Sodoma, desde o moço até ao velho; todo o povo de todos os 

bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti 

vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. (Gênesis 

19:1-5) 
28

. 
 

O termo "conheçamos", fundamental para o entendimento de tal trecho, significa abuso 

sexual, e em nada se vincularia a um relacionamento compreendido na atualidade como sendo 

homossexual, mas sim ao abuso e à violência contra estrangeiros. Há atualmente teólogos e 

acadêmicos que afirmam que esta passagem do livro de Gênesis não se refere ao que 

chamamos de homossexualidade. A questão principal aqui é a hospitalidade aos visitantes 

divinos. Nesta passagem a sacralidade da hospitalidade é ameaçada pelos homens da cidade 

que queriam violentar os hóspedes. Segundo teólogos, a prática de penetração anal era uma 

forma de hostilizar e humilhar estrangeiros (Giumbelli, 2005; Helminiak, 1998). 

No entanto, a passagem sobre Sodoma e Gomorra, aliada à deturpação sofrida em sua 

interpretação, influenciou profundamente a humanidade quanto à conduta sexual considerada 

correta a ser adotada. As morais judaico-cristã e islâmica tiveram um impacto profundo nas 

civilizações em todo mundo, influenciando fortemente gerações e costumes até os dias atuais.  

Portanto, por influência cultural judaico-cristã, a relação sexual entre pessoas do mesmo 

sexo é também tradicionalmente proibida pela Lei Islâmica (Sharia). Vemos como exemplo 

nesse trecho do Alcorão (livro sagrado do Islã): "Dentre as criaturas, achais de vos acercar 

dos varões, deixando de lado o que vosso Senhor criou para vós, para serem vossas esposas? 

Em verdade, sois um povo depravado!" 
29

 Nos países islâmicos as relações sexuais entre 

pessoas do mesmo sexo são punidas com muita rigidez por meio da pena de morte, tortura, 

prisão e multa. Os islâmicos tradicionais alegam que o Islã é uma "religião da natureza", que 

só reconhece o que é "natural".  

Nesse contexto considera-se totalmente antinatural, pessoas do mesmo sexo praticar 

relações sexuais entre si. Admitem-se somente as relações sexuais dentro do matrimônio entre 

pessoas de sexo biológico diferentes. A mulher em geral é vista como um ser inferior e 

propriedade do marido. A ela é atribuído o dever exclusivo de procriar, cuidar da família e do 

lar. Os textos específicos que se baseiam na condenação das relações sexuais entre pessoas do 
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mesmo sexo foram influenciados pela história hebraica de Ló, acima citada, e a sétima surata 

do Alcorão (Giumbelli, 2005; Helminiak, 1998; Naphy, 2006).·. 

A partir do crescimento das religiões judaico-cristãs e islâmicas, foi sendo instaurada 

pelas escrituras sagradas a interdição das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo. A 

justificativa era que esse tipo de sexo não era o sexo que Deus tinha estabelecido para a 

organização natural das famílias e dos seres humanos. O sexo deveria acontecer somente entre 

um homem e uma mulher, casados, por amor, e com objetivos exclusivos de procriação e 

perpetuação da espécie. Qualquer outro tipo de relação sexual tais como promiscuidade, 

poligamia, bestialidade, hedonismo, masturbação e sodomia (sexo que não fosse à vagina 

sendo penetrada pelo pênis) eram considerados pecado e sujeito a punições. 

Jesus não nos deixou nada escrito. O principal organizador do cristianismo, em seus 

primórdios, foi o apóstolo Paulo de Tarso (5 - 67). Ele aconselhava aos homens que se 

mantivessem castos, ou seja, que vivessem sem sexo. Aqueles que não conseguissem conter 

seus desejos, deveriam se casar e viver monogamicamente
30

. Nas cartas que escreveu aos 

cristãos de Roma, Paulo condena os costumes sexuais da época. A intenção de Paulo era que a 

ausência de atividade sexual elevasse o espírito. Para ele o ideal era que o espírito vencesse o 

corpo por meio da sublimação da atividade sexual. 

A idéia do sexo como pecado tem sua origem com Santo Agostinho de Hipona (354-

430), que escreveu sua obra autobiográfica Confissões, publicada pela editora Vozes em 2011, 

onde relata suas experiências e reflexões em relação ao pecado e o encontro com Deus. Além 

disso, traz a idéia de que o sexo é coisa do mal, é perdição, depravação e sujeira. Para ele, 

sexo só deveria ser para procriação em relações monogâmicas. Qualquer hipótese de 

associação que existisse entre sexo e prazer foi sendo substituída pela associação entre sexo e 

procriação. Era prescrita apenas uma única posição sexual considerada adequada à 

procriação
31

. Qualquer outra posição sexual era considerada pecado e heresia. Uma das 

interpretações do pecado original (Gênesis, Capítulos 2 e 3) 
32

 feitas por Agostinho foi o fato 

de Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso, pois foram vítimas da desobediência e do 

desejo carnal.  
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Diferentemente dos gregos, que viam o sexo como sendo produzido pelo aquecimento 

dos corpos, Agostinho via que o sexo era causado pela desobediência, concupiscência e 

desejo carnal. A queda do homem expressava a vitória das corrupções da carne sobre a força 

da vontade moral. Para ele, a relação sexual estava manchada pelo pecado original. Depois de 

Agostinho, que promoveu a abstinência sexual, incluindo até mesmo a prática da 

masturbação, o pensamento em relação ao sexo nunca mais foi o mesmo. Talvez não 

tivéssemos a noção de sexo associado ao prazer como sendo algo impuro, imoral, errado e 

proibido. Tal forma de entender a sexualidade teria um impacto profundo e discriminatório 

nas relações sexuais que não levavam à procriação (masturbação, métodos contraceptivos, 

sexo oral e anal) (Giumbelli, 2005). 

Porém, uma leitura mais atenta do Capítulo 3 do Livro da Gênesis irá demonstrar que o 

que levou à queda, à perda do paraíso, não foi a sexualidade, mas sim a vontade de igualar-se 

a Deus. A visão sexualizada do pecado original faz do homem uma vítima indefesa de uma 

mulher "inescrupulosa" que enganada pela serpente e sem princípios seduz o homem, 

levando-o a pecar. A imagem negativa da mulher é biblicamente reforçada, concepção ainda 

presente no ocidente, como a responsável pela queda. Em contrapartida o homem aparece 

como um ser espiritual em sua origem, mas uma vítima indefesa em relação à mulher 

"diabólica" e sedutora.  

Mais uma vez, assim como nos mesopotâmios, egípcios e gregos, o povo judeu 

relaciona ao gênero feminino e à mulher características depreciadas. Conforme relata tal 

capítulo bíblico, homem e mulher foram punidos por causa do pecado original que foi 

cometido pela mulher atentada pela serpente. A mulher foi punida com as dores do parto e 

submissão ao homem por meio do casamento. Já o homem foi condenado a trabalhar para 

poder sustentar ele e a mulher. Papéis de gênero tradicionais como mãe, esposa, dona de casa. 

Dependente e submissa também são oficializados pelas escrituras sagradas.   

Assim como Paulo, Agostinho também acreditava que o sexo era um empecilho e 

atrapalhava a evolução espiritual das pessoas. Por isso, deveria ser sublimado e transformado 

em dedicação à espiritualidade e adoração a Deus. Agostinho definiu que o casamento era 

inferior à virgindade, e não sendo para a procriação, não havia justificativa para o ato carnal. 

O melhor seria a continência absoluta, incluindo a masturbação. Não se podendo alcançá-la, 

aprisiona-se o desejo no casamento. Surge, assim, a idéia de “coito natural” que deu origem 

ao discurso que separa as práticas sexuais em “normais”, identificadas à procriação, e 

“anormais”, que diziam respeito às práticas infecundas como, por exemplo, o sexo oral e anal. 
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A busca pelo prazer nas relações sexuais foi interditada, restando apenas o sexo para 

perpetuação da espécie (Borrillo, 2010; Mottier, 2010; Naphy, 2006; Stearns, 2010). 

 

1.3 - Interdições religiosas e jurídicas na relação afetiva/sexual entre homens 

 

No final do século II, o cristianismo começava a se estabelecer no Império Romano. É 

importante lembrar que quase toda a população era analfabeta e vivia na zona rural. Poucos 

tinham acesso à leitura. A religião cristã ia se tornando um poderoso elemento de controle, 

por meio do medo, advindo de crenças místicas. Houve tentativas de repressão contra as 

relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, por estas não estarem de acordo com a moral 

da igreja. As escrituras sagradas já começavam a impactar a vida daquela sociedade. 

Filósofos, médicos e políticos defendiam que a expectativa de vida do cidadão na época era 

de apenas 25 anos em média. Uma das causas era atribuída ao contato excessivo entre os 

corpos, as orgias e a escravidão dos sentidos que degenerava a saúde (Naphy, 2006; 

Rodrigues, 2004). 

Um dos primeiros imperadores romanos convertidos ao cristianismo Constantino II 

(317-361) e o irmão Constante I (323-350), promulgaram uma lei contra o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo, no ano de 342. No ano de 390 os imperadores romanos cristãos 

Valentiniano II (371-392), Tedósio I (347-395) e Arcádio (377-408) tornaram as relações 

sexuais entre pessoas do mesmo sexo ilegal. Os que fossem pegos seriam queimados vivos 

em praça pública. Por razões históricas, com a morte de Teodósio I, o império é dividido em 

ocidental com a capital permanecendo em Roma e oriental com a capital em Constantinopla.  

Com a ascensão do Cristianismo no Império Bizantino (395-1453), do qual a Grécia 

fazia parte, iniciou-se várias perseguições religiosas aos homossexuais. Com a queda de 

Constantinopla em 1453, os otomanos invadiram a Grécia, assim como o resto da Península 

Balcânica. Os gregos viveram por cerca de 350 anos sob domínio turco, que terminou com a 

Guerra da Independência Grega (1821-1832). A conquista da independência grega é seguida 

pela instituição de leis anti-sodomia. Em 1858, o Império Otomano (ainda governava áreas 

gregas) descriminaliza sodomia (Mottier, 2010; Spencer, 1996).  

Voltando ao século V, o Império Romano já entrava em processo de decadência. 

Iniciava a era cristã que pregava a indissolubilidade do casamento. Aquilo que a sociedade 

chamará de homossexual, já começa a ser perseguido e considerado um tipo de "espécie". No 

século VI, Justiniano I (482-565), imperador romano do oriente, proíbe o sexo entre pessoas 
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do mesmo sexo. Esse mesmo imperador transformou os homens que faziam sexo com homens 

em bode expiatório. Eles eram acusados de serem responsáveis pela fome, terremotos e 

pestes. Na Espanha, no ano de 693, o Décimo-sexto Conselho de Toledo decide que quem 

praticasse sodomia seria torturado, chicoteado e exilado (Borrillo, 2010; Boswell, 1980). 

No século XII o terceiro concílio de Latrão, numa tentativa de coibir a sexualidade dos 

padres, declarou obrigatório o celibato entre eles. A inquisição vai sendo instaurada na Europa 

para combater e excomungar aqueles que praticavam o incesto, adultério, hedonismo, judeus, 

mulçumanos, leprosos, inimigos políticos, bestialidades, sodomitas, extorsões e toda espécie 

de sordidez considerada pela Igreja Católica.     

O Papa Gregório IX (1160-1241) instituiu o direito ao tribunal do Santo Ofício 

(Inquisição), em 1231, e ordenou o combate às mazelas difundidas em toda a Europa. A 

sodomia era considerada a pior das heresias e para sodomitas, a idade do sodomita justificava 

como a pena era aplicada. Após confissões obtidas sob tortura, o indivíduo abaixo de 15 anos 

era recluso por três meses. Acima dessa idade, deveria ir preso e posteriormente pagar multa. 

Os adultos deveriam pagar multas, caso contrário, tinham os seus genitais amarrados e 

deveriam andar nus pela cidade, serem açoitados e depois expulsos. Caso fossem maiores de 

33 anos, o acusado seria julgado, sem direito a defesa e, caso condenado, morto em fogueira e 

seus bens confiscados.  

As sexualidades consideradas “desviantes” foram acusadas de serem as culpadas pela 

peste negra que assolou a Europa no século XIV. A tolerância com relação aos “tais hereges” 

era cada vez menor. A partir da segunda metade do século XIII, a morte era a punição mais 

comum para homens que faziam sexo com homens na maior parte da Europa. Qualquer forma 

de sexo que não fosse penetração do pênis na vagina era motivo para a condenação por 

sodomia. Em 1260, na França, por exemplo, os sodomitas eram castrados da primeira vez que 

eram pegos em sodomia. Perdiam seus órgãos sexuais da segunda vez. E, finalmente na 

terceira vez, eram queimados vivos (Dynes, 1990; Foucault, 2001; Mottier, 2010; Santos, 

2013). 

A Idade Média (476-1453) foi caracterizada por um sistema político, econômico e 

social denominado de Feudalismo. Nesse período a Igreja Católica e seus valores se 

estabeleciam em grande parte do continente europeu. Os campos rurais foram sendo 

gradativamente abandonados e o comércio nascia na Europa Ocidental. Os castelos e feudos, 

centros das atividades econômicas até então, iam perdendo sua importância. O progresso do 

comércio artesanal, as feiras medievais ofereciam mais lucros e atrativos. A difusão de alguns 
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inventos que impulsionaram o progresso técnico e cientifico contribuíram para expansão do 

comércio mundial por meio das grandes navegações.  

É o início da Idade Moderna (1453-1789), as comunicações iam se tornando mais 

velozes. Uma nova classe social que reunia banqueiros, artesãos, camponeses, mercadores, 

aparecia com o nome de burguesia. O papel-moeda foi sendo introduzido e o comércio urbano 

ia se expandindo. A passagem econômica da idade Média para a Moderna se deu com o 

aparecimento do Capitalismo. Com o sistema capitalista, os trabalhadores começaram a ter 

um salário. Gradativamente, o comércio foi se desenvolvendo entre as cidades, países e 

continentes. A partir de então, a filosofia, religião, política, costumes, cultura, modos de ser e 

viver dos europeus vai dominando o mundo todo.  

Com o Renascimento (século XV), as cidades ricas do norte da Itália, em particular 

Florença e Veneza, eram conhecidas pela sua prática generalizada do amor entre pessoas do 

mesmo sexo. Era praticado por uma parte considerável da população masculina e construído 

ao longo do padrão clássico estético da Grécia e Roma Antigas. A partir do século XV, as leis 

anti-sodomia parecem se fundamentar no princípio do incentivo ao crescimento populacional 

a fim de explorar e colonizar as novas terras, recém descobertas pelas grandes navegações. As 

condenações religiosas e jurídicas regem-se por interesses de dominância entre povos, 

forçando um crescimento populacional pelo artifício de proibições das práticas sexuais de 

sodomia (Mottier, 2010; Stearns, 2010). 

A inquisição católica continuava a punir os sodomitas. Por volta de 1493, começou a 

inquisição espanhola. Sodomitas foram apedrejados, castrados e queimados. Entre 1540 e 

1700, mais de 1600 pessoas foram processadas por sodomia. No ano de 1532 a sodomia é 

punida com a morte no Sacro Império Romano-Germânico. Em 1533 o rei Henrique VIII 

(1491-1547) da Inglaterra proclama todas as atividades sexuais não-reprodutivas como crime. 

A lei contra os atos de sodomia havia entrado em vigor com o nome de Buggery Act 1533 
33

. 

Quem fosse pego era julgado, perder todos os seus bens e ser setenciado à morte por 

enforcamento. A pena pelo crime foi capital até 1861, a última execução ocorreu em 1836.   

Em 1553, Portugal criminaliza a sodomia por meio da instalação da Inquisição e de 

mudanças no Código Penal. A criminalização da sodomia também foi estendida às colônias 

portuguesas. As Ordenações Afonsinas - criadas durante o reinado de Dom Afonso V (1432-
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Inglaterra. Nela constava que tais infrações eram previamente tratadas por um tribunal eclesiástico. A lei 

definia sodomia como um ato sexual contra a natureza, contra a vontade de Deus e do homem. Este foi 

posteriormente redefinido pelos tribunais para incluir apenas sexo anal e bestialidade (Stearns, 2010). 
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1431) - declaram que a sodomia é o mais torpe, sujo e desonesto pecado ante Deus e o 

mundo, impondo ao infrator que seja queimado até virar pó, para que não reste memória de 

seu corpo e nem sua sepultura. Porém, embora houvesse normas e punições severas, não é 

novidade que as relações entre pessoas do mesmo sexo sempre existiram em todos os 

segmentos sociais, inclusive entre membros do clero (Mottier, 2010). 

 

1.4 – Normatização científica da relação afetiva/sexual entre homens e início de sua 

descriminalização 

 

Conforme demonstrou o filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), até por volta do 

século XVIII não havia propriamente um saber sistematizado sobre os comportamentos 

sexuais. O que havia era regras moralistas calcadas no início do cristianismo, que via na 

reprodução da espécie o único modo lógico de se pensar a sexualidade (Foucault, 1993).  

Com o avanço das ciências na Idade Moderna, os conhecimentos construídos pela 

medicina estavam mais adiantados em relação ao conhecimento daquilo que se entendia como 

anatomia do corpo humano. Mas foi apenas a partir do final do século XVIII que se passou a 

acreditar que os seres humanos eram divididos em dois sexos: o masculino e o feminino. Esta 

divisão estava associada diretamente aos órgãos genitais do homem e da mulher.  

Conforme já mencionado, na antiga Grécia, a mulher estava sempre sujeita à autoridade 

de um homem. Para os gregos, a mulher se apresenta como naturalmente inferior ao homem, 

razão pela qual o matrimônio não previa relação necessariamente amorosa. Aristóteles (384-

322 a.C.) a via como um homem defeituoso e afirmava que o feto feminino necessitava de 

oitenta dias para receber sua alma, enquanto o feto masculino a recebia na metade desse 

tempo. À mulher estava destinada ao espaço privado do lar, enquanto o espaço público era 

ocupado praticamente pelo homem. Para esse filósofo, a raça humana era definida como 

superior em relação a toda hierarquia animal. Na ordem humanitária o homem foi considerado 

superior à mulher e o ser soberano de toda a cadeia biológica existente no planeta. 

O anatomista romano Cláudio Galeno (131-200), influenciado principalmente por 

Aristóteles e a cultura grega, sustentava que a perfeição metafísica da anatomia do corpo 

estava destinada ao corpo masculino one-sex model (isomorfismo corporal). A mulher era 

considerada um representante inferior e subdesenvolvido desse sexo. Acreditava-se que ela 

não possuía calor vital suficiente, como os homens, para atingir a perfeição do corpo, pois 

seus órgãos eram internos. Por meio de tal calor, os homens teriam a capacidade de empurrar 
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seus órgãos sexuais para fora. Já as mulheres, eram consideradas mais “frias”, pois seus 

órgãos sexuais permaneciam internos. Portanto, o sexo tinha como principal referente apenas 

os órgãos sexuais e reprodutores masculinos (externos). A mulher era concebida como um 

homem imperfeito (Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006; Laqueur, 2001; Mottier, 2010). 

Na Idade Média a honra, o prestígio e a religião formavam a base da conduta do 

homem. Esta última mantinha o controle sobre o matrimônio e a reprodução. Sem o direito ao 

conhecimento, as filosofias religiosas solidificaram a idéia de bruxaria, como pretexto para 

controlar o conhecimento das mulheres. Mesmo no Renascimento (século XV) e nos séculos 

XVIII e XIX, conhecida como a época da ciência e do desenvolvimento humano, não houve 

modificações substanciais na vida da mulher, que permaneceu como reprodutora e tendo 

como base a religião (Naphy, 2006; Stearns, 2010). 

O one-sex model (isomorfismo corporal) só será substituído pelo two-sex model 

(dimorfismo corporal) a partir do século XVIII, e, sobretudo no século XIX, por razões mais 

políticas que científicas: no mundo industrial capitalista burguês que surgia, era preciso 

reordenar os procedimentos de diferenciação, que permitissem justificar a desigualdade, a que 

eram sujeitas as mulheres.  

A mulher então passa de "homem invertido" a inverso, oposto do homem. Por volta de 

1700 o órgão sexual feminino passará a ter um nome diferenciado contendo sua descrição e 

função. Vagina foi definida como a bainha ou órgão côncavo no qual o pênis se encaixa 

durante a relação sexual e por onde os bebês nascem.  

Os seios da mulher, bem como o leite materno são valorizados. Ou seja, por meio da 

denominação de seu órgão sexual, e exaltação dos seus seios é dada a mulher a função de 

geradora, parideira e cuidadora. Como se sua anatomia determinasse seu o seu destino social. 

Em 1758, o botânico sueco Carl von Linné, seu nome foi latinizado para Carolus Linnaeus, ou 

mais conhecido em português como Carlos Lineu (1707- 1778), criou a taxonomia moderna 

das espécies biológicas. O termo mammalia foi introduzido para distinguir a classe de animais 

que englobava os humanos e outros animais que são amamentados ao nascer (Nunan, 2003; 

Laqueur, 2001; Mottier, 2010). 

Porém, somente em 1870, surgiria nas ciências médicas européias o conceito de divisão 

entre caracteres sexuais primários (glândulas reprodutoras e aparato genital) e caracteres 

sexuais secundários (quantidade de pêlos, distribuição muscular, desenvolvimento de mamas, 

timbre de voz, etc). Esse é considerado mais um dos elementos de classificação que irá 

compor na diferenciação entre os sexos “inventados” (Leite Junior, 2008). Para Laqueur apud 
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Nunan (2003), somente depois da criação dos homens e mulheres como opostos (“mesmo 

sexo” e “outro sexo”) é que se tornam possíveis as categorias daquilo que chamamos de 

homossexuais na atualidade. Com o Iluminismo e a Revolução Industrial Burguesa no século 

XVIII, a mulher é transformada no símbolo da fragilidade da vida privada e da família. Já o 

homem se mantém pertencente à esfera pública e política. Ela fica responsável pela 

reprodução e criação das gerações futuras de consumidores e trabalhadores.  

A família torna-se a célula fundamental do funcionamento do Estado burguês capitalista 

industrial que surgia. Interessante perceber a simbologia social construída baseada na 

anatomia física dos corpos. É como se essa sugerisse um destino obrigatório a ser seguido por 

cada sexo. Assim como o pênis é externo e a vagina é interna. O pênis pode ser admirado 

ereto simbolizando o poder, atuação e a força. A vagina é interna, portanto não fica ereta. 

Simboliza socialmente a fraqueza, receptividade e o recato (Miskolci, 2007).  

A classe médica estabelece então a diferença entre o corpo feminino e o corpo 

masculino. A libido masculina é considerada “naturalmente” dirigida à mulher, o orgasmo é 

rápido e necessário, a sensibilidade afetiva mostra-se menor e a habilidade para a abstração 

mental e criativa apresenta-se mais intensa, acompanhando sua “natural atuação social”. Já as 

mulheres apresentam “instinto natural para a maternidade”, orgasmo lento e desnecessário 

para a reprodução, maior sensibilidade emocional e menor disposição intelectual, além de sua 

libido ser “naturalmente” direcionada para o homem. Ou seja, criou-se convenientemente a 

justificativa biológica que amparava, naturalizava e “explicava” a dominação social do 

homem em relação à mulher (Beluche, 2008; Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007; Leite 

Junior, 2008; Miskolci, 2007; Mottier, 2010).  

Nessa época, aquele que conhecemos atualmente como sendo o “homossexual”, passou 

a ocupar então o lugar que a mulher ocupava até o século XVIII, isto é, passou a ser o 

"homem invertido". A partir de então, começou-se a querer entender os mecanismos deste 

“desvio instintivo da sexualidade normal,” a fim de corrigí-los. Conforme defende Foucault 

(1993),
 
o homossexual é visto como uma ameaça ao sistema de funcionamento social, modelo 

de família e perpetuação da espécie. A prática da sodomia é transformada na figura do 

sodomita. Ou seja, antes do século XIX, o que havia era somente a prática da sodomia, e não 

a figura do sodomita. A orientação do desejo afetivo sexual passa a definir a identidade total 

de um sujeito. Barcelos apud Nunan (2003) conta que a partir deste momento aquilo que foi 

denominado de sexualidade humana, formam-se categorias rígidas como: mulher e homem, 
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masculino e feminino, heterossexual e homossexual, certo e errado, normal e anormal, 

saudável e patológico, moral e imoral. 

O homossexual da atualidade era considerado como o homem invertido do século 

XVIII. Acreditava-se que ele tinha que necessariamente ter características consideradas 

culturalmente femininas. Somente desta forma a inversão poderia ser explicada, pois estava 

de acordo com as normas vigentes de gênero. A compreensão apresentada pela medicina da 

época era que o sujeito tinha o corpo de homem no qual “habitava uma mulher”. Seu 

psiquismo era considerado feminino, por isso que ele sentia atração afetivo/sexual por 

homens. As normas de gênero organizavam o funcionamento da célula (a família) 

fundamental que sustentava o sistema burguês.  

Tais sujeitos eram considerados perversos, pois seus instintos sexuais foram 

degenerados. Além disto, eram vistos como inferiores, pois subvertiam a ordem moral da 

sociedade. Conforme já salientado, o grande preconceito na verdade era contra os aspectos 

considerados femininos quando se apresentava no indivíduo chamado de invertido. Tais 

características eram associadas ao preconceito milenar já existente contra a mulher. 

Socialmente, as mulheres em geral, continuavam sendo consideradas submissas, fracas, 

subdesenvolvidas intelectualmente, frágeis e dependentes (Castañeda, 2006; Dynes, 1990; 

Mottier, 2010; Nunan, 2003).  

Além de ser religiosamente, socialmente e juridicamente estabelecida, a norma de 

gênero estava agora cientificamente oficializada pela medicina. Tal entendimento naturalizava 

e essencializava a seguinte coerência normativa para os homens: sexo biológico (pênis-

macho) - identidade de gênero (masculina) - papel social de gênero (masculino) - expressão 

do papel social de gênero (masculino) - orientação do desejo afetivo-sexual (heterossexual) - 

prática sexual (heterossexual) - posição sexual (ativa). Já, para a mulher era: sexo biológico 

(vagina-fêmea) - identidade de gênero (feminina) - papel social de gênero (feminino) - 

expressão do papel social de gênero (feminina) - orientação do desejo afetivo-sexual 

(heterossexual) - prática sexual (heterossexual) - posição sexual (passiva) (Castañeda, 2006, 

2007; Fry & McRae, 1983; Minton, 1986; Sedgwick, 1993). Vemos que o que foi 

denominado de identidade de gênero e sexo biológico tem forte influência na determinação do 

que chamamos de orientação do desejo afetivo sexual.   

Logo, de acordo com as normas de gênero, no caso do homem que desejasse outro 

homem, pressupunha-se que ele automaticamente era constituído de: sexo biológico (pênis - 

com o provável desejo de retirá-lo) - identidade de gênero (feminina) - papel social de gênero 
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(feminino) - expressão do papel social de gênero (feminina) - orientação do desejo afetivo-

sexual por homem - posição sexual (passiva). Já no caso da mulher que desejasse outra 

mulher, pressupunha-se que ela automaticamente era constituída da seguinte forma: sexo 

biológico (vagina - com o provável desejo de implantar um pênis artificial) - identidade de 

gênero (masculina) - papel social de gênero (masculino) - expressão do papel social de gênero 

(masculina) - orientação afetivo-sexual por mulheres - posição sexual (ativa) (Bourdieu, 2009; 

Castañeda, 2006, 2007; Connell, 2000; Fry & McRae, 1983; Minton, 1986; Sedgwick, 1993). 

Portanto, a ciência do século XIX estava pronta para justificar a moral burguesa cristã, 

pois a primeira era justamente financiada pelos próprios burgueses. Ou seja, ela tentava 

"fabricar" regras daquilo que era interessante e conveniente, com o objetivo de manter o 

controle do seu próprio poder e domínio sobre a sociedade. Os invertidos passam a ser 

comparados a homicidas, criminosos, viciados, doentes venéreos, suicidas, prostitutas, 

alcoólicos e doentes mentais. As identidades das pessoas acabavam sendo denominadas e 

definidas a partir das práticas sexuais que elas tinham (Nunan, 2003). Nos EUA, por exemplo, 

o presidente Thomas Jefferson (1743-1826) assinou uma lei em 1779, punindo com a 

castração todos os homens que se envolvessem em sodomia (Borrillo, 2010; Fausto-Sterling, 

2002; Spencer, 1996; Stearns, 2010).  

Enquanto isso, do outro lado do Oceano Atlântico, a Itália só seria totalmente unificada 

por volta de 1870. Porém, já em 1786, o grão-duque Pietro Leopoldo da Toscana (1747-

1792), decretou a abolição da pena de morte para todos os crimes. Tornou-se não só o 

primeiro governante ocidental a fazê-lo, mas também o primeiro governante a abolir a pena de 

morte por sodomia (que foi substituída por prisão e trabalhos forçados). O Código de 

Napoleão
34

 tornou sodomia legal entre adultos acima da idade legal de consentimento em 

quase todos os lugares que formavam a Itália. Décadas depois, no recém-nascido Reino da 

Itália, por volta de 1860, a Sardenha estendeu seu código legal em todo o norte da Itália, mas 

não no sul, o que tornou o comportamento homossexual legal no sul e ilegal no norte. No 

entanto, o primeiro código penal italiano - Codice Zanardelli de 1889 - , descriminalizou as 

relações com o mesmo sexo, para todas as regiões, desde que fosse entre adultos e 

consentimento (Dynes, 1990; Naphy, 2006). 

Já, no país vizinho, a França, o famoso Marquês de Sade (1740-1814) era aristocrata e 

escritor libertino. Em sua concepção moderna, o termo "libertino" refere-se aos pensadores e 

                                                 

34
 Código civil francês outorgado por Napoleão Bonaparte (1769-1821) em 1804. 
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literatos europeus que se abstraíam dos princípios morais do seu período. Principalmente 

aqueles relacionados à moral sexual. O gênero literário libertino, embora se expresse mais 

carregadamente por meio do sexo livre, tem como fundo o questionamento moral que abalava 

as estruturas do pensamento europeu da época. Em 1789, a Revolução Francesa triunfava e o 

catolicismo perdia cada vez mais espaço político e filosófico. O libertino, então, ao eleger 

como objetivo da sua vida o seu prazer pessoal, escolhe romper com toda a estrutura moral à 

sua volta.  

No romance Aline et Valcour (Aline e Valcour) 
35

, publicado em 1793, Sade parece 

reconhecer que a inversão sexual é, por vezes, inata ou pelo menos natural e apta a 

desenvolver-se em idades muito precoces, apesar de todos os incitamentos para uma atitude 

considerada normal. Mais precisamente em 1791, logo depois da Revolução Francesa, que 

pregava a liberdade, igualdade e fraternidade, os atos de sodomia não eram mais 

criminalizados, desde que fossem consentidos entre adultos. O que alterou ao longo dos 

tempos, foi a idade de consentimento de seus praticantes (Borrillo, 2010; Stearns, 2010). 

Do final do século XVII ao final do século XIX, consolidou-se na Europa o processo 

pelo qual os padres e os representantes religiosos ficavam responsáveis por organizar e 

gerenciar o mundo privado e individual. Enquanto isso a ordem pública agora era organizada 

e gerenciada por cientistas. Tanto o corpo individual como o corpo “espécie humana” 

serviram de base para a manutenção do Estado burguês capitalista industrial. Os soberanos 

das nações não mais causavam a morte e sim a manutenção, controle e o gerenciamento da 

vida.  

Isso se deu por meio da biopolítica, que foi um elemento indispensável para o 

desenvolvimento do capitalismo. Serviu para assegurar a inserção controlada dos corpos no 

aparato produtivo e para ajustar os fenômenos populacionais ao processo consumista. O 

investimento sobre o corpo vivo, sua valorização e a gestão distributiva de suas forças são 

indispensáveis para atingir seu objetivo (Beluche, 2008; Foucault, 1993; Leite Junior, 2008; 

Muchail, 2004). Elas irão estabelecer a ponte entre o cotidiano das pessoas e o saber científico 

por meio dos especialistas do corpo. Ordem racional e autoridade moral disciplinarão e 

adestrarão os corpos para transformá-los em dóceis e produtivos, conforme o padrão universal 

vigente da industrialização. É justamente nesse contexto que identidades serão construídas, 

idéias e comportamentos serão naturalizados e/ou patologizados, desejos serão 

                                                 

35
 Tradução nossa. 
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cientificamente classificados e politicamente hierarquizados tendo como base o sistema 

socioeconômico de controle vigente (Leite Junior, 2008).  

Era necessário um conhecimento e ordenamento dessas populações para que elas se 

adequassem ao novo sistema político e econômico que surgia: o capitalismo industrial, agora 

incorporado ao capitalismo comercial. O processo de urbanização gerou pressão, anonimato e 

a criação dos chamados “desviantes” que não se adequavam às normas reguladoras das 

estruturas de poder e o funcionamento social capitalista e urbano. Assim, por exemplo, o 

desempregado passou a ser patologizado de “vagabundo” e a prostituta de “compulsiva 

sexual”, ou seja, em geral, aquele que não fosse economicamente produtivo e biologicamente 

reprodutivo, era considerado “anormal”. 

O conceito de desvio consolidou-se com o de degeneração hereditária no meio médico e 

criminológico como algo anormal, incapacitante e de origem biológica. Seus maiores teóricos 

foram o médico italiano Cesare Lombroso (1835-1909), ligado aos estudos criminológicos, e 

o já citado psiquiatra e sexólogo alemão Richard von Krafft-Ebing (1840-1902). A idéia de 

eugenia, do grego eu, “bem”, genia, “nascido”, vai sendo instaurada no contexto 

sociocultural. O termo foi cunhado pelo cientista inglês Francis Galton (1822-1911) que 

definiu eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social que podem “melhorar” ou 

“empobrecer” as qualidades raciais das futuras gerações física e mentalmente. Galton era 

primo do famoso cientista inglês Charles Darwin (1809-1882), autor da teoria da evolução das 

espécies. Sua teoria foi possivelmente influenciada pelo primo Darwin. 

Acreditava-se que qualquer “defeito” (moral ou físico) em questão estava localizado no 

código genético do indivíduo e não nos processos socioculturais e históricos que o 

produziram. Questões sociais eram justificadas por meio do determinismo biológico. Para o 

sociólogo canadense Erving Goffman (1922-1982) era importante modificar a perspectiva 

hegemônica sobre o desvio e passar a focar os normais e as regras de normalidade 

socialmente prescritas. Para esse teórico, o conceito de desvio se tratava da diferença entre as 

normas sociais estabelecidas e aquilo que estava sendo analisado. Caso não houvesse o 

“perfeito enquadramento” ao padrão, o sujeito seria considerado um desviado (Goffman, 

1988). A partir do conceito de eugenia e degeneração hereditária, foi sendo incentivada a 

segregação de grupos considerados anormais, desviantes e inferiores. Esse processo 

contribuiu para desembocar na eugenia nazista e no holocausto da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). O objetivo era eliminar aqueles que eram considerados marginais em vez de 

eliminar o processo de marginalização (Miskolci, 2005). 
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O período caracterizado pelo estabelecimento de tal funcionamento social estabeleceu-

se de maneira mais intensa durante o reinado da monarca inglesa Vitória (1819-1901), que 

ficou conhecido como Era Vitoriana. Esta foi marcada pela Revolução Industrial, êxodo rural 

e imperialismo sobre países da África, o que gerou riqueza, mas também levou poluição às 

cidades, descontroles sociais e prostituição. Para responder a essas questões, as teorias liberais 

de controle demográfico e social ganhavam força, e isso incluía a imposição de uma moral 

rígida sobre o comportamento sexual. Diretrizes da Igreja Anglicana, religião oficial do Reino 

Unido, também reforçaram esta postura. 

A sociedade da Era Vitoriana (1837-1901) estava cheia de moralismos e disciplina, com 

preconceitos rígidos e proibições severas. Os valores vitorianos podiam classificar-se como 

"puritanos". Na época, a poupança, a dedicação ao trabalho, a importância extrema da moral, 

os deveres da fé e o descanso dominical eram considerados valores de grande importância. Os 

homens dominavam, tanto em espaços públicos, como em privado e as mulheres deviam ser 

submissas e dedicar-se em exclusivo à manutenção do lar e à educação dos filhos. Certas 

condições como a preguiça e o vício estavam vinculadas à pobreza e o sexo era alvo de 

repulsa social, uma vez que era associado a paixões baixas e o seu caráter animalesco 

provinha da carne. Por estas razões, considerava-se que a castidade era uma virtude que devia 

ser protegida (Dynes, 1990; Mottier, 2010; Naphy, 2006). 

A dupla moral sexual era comum na Era Vitoriana. A rainha mandou aumentar as 

toalhas de mesa do palácio para que cobrissem as pernas da mesa na sua totalidade, uma vez 

que dizia que elas podiam fazer lembrar as pernas de uma mulher aos homens. Porém, quanto 

maior a repressão, maior a resistência. Desenvolvia-se um mundo sexual clandestino onde 

proliferava o adultério e a prostituição. Existiam ainda as cortesãs, mulheres que “cuidavam” 

exclusivamente dos monarcas. No lado leste de Londres aglomeravam-se os bordéis, as salas 

de espetáculos e as salas de jogos. Nas ruas vendiam-se drogas, sexo e faziam-se apostas. 

Além disso, havia orgias, espetáculos eróticos, abuso de menores e violência. Nesta 

Inglaterra, desenvolveu-se o primeiro preservativo em látex, numa época em que em público 

se defendia que as relações sexuais deveriam existir apenas com fins reprodutivos. Quanto 

maior era a repressão, maior era a resistência. Por causa da Revolução Industrial iniciada na 

Inglaterra, Londres era uma capital em crescimento econômico acentuado e um destino 

popular para muitos estrangeiros. No início do século XIX, já contava com cerca de um 

milhão de habitantes. Por causa do grande número de imigrantes, as fábricas não conseguiam 
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absorver tanta mão de obra. Portanto, a prostituição tanto de homens como de mulheres era 

uma atividade bastante freqüente na Inglaterra do século XIX (Dynes, 1990; Mottier, 2010). 

Em relação à moral vitoriana e aquilo que chamamos de homossexualidade, destacamos 

brevemente a vida do famoso poeta e dramaturgo irlandês Oscar Wilde (1854-1900). Mesmo 

sendo considerado um grande expoente da literatura inglesa, sofreu enormes problemas por 

ter relacionamentos com outros homens. É lembrado por suas epigramas (composição poética 

breve que expressa um único pensamento principal) e peças teatrais. Seu sucesso literário foi 

acompanhado de uma vida bastante mundana, e suas atitudes tornaram-se cada vez mais 

excêntricas para sua posição de destaque em relação à sociedade da época.  

Em maio de 1895, após três julgamentos, foi condenado a dois anos de prisão, com 

trabalhos forçados, por cometer atos imorais com diversos rapazes. Após a condenação, sua 

vida mudou radicalmente e o talentoso escritor viu no cárcere serem consumidas sua saúde e 

reputação. Em 1897, foi libertado. Exilou-se em Paris, onde faleceu três anos depois, 

debilitado pelo álcool e a sífilis (Naphy, 2006; Stearns, 2010). 

Uma nova maneira de pensar, lidar, sentir, organizar, vivenciar ou mesmo discutir o 

sexo por meio da chamada “ciência da sexualidade” surge e estabelece o que é considerado 

natural, normal, saudável e desejável. As práticas sexuais que não estivessem de acordo com a 

norma da procriação e de gênero vigentes foram sendo observadas, descritas e catalogadas. 

Eram os chamados desviantes e degenerados. Conforme já dito, a Europa estava passando por 

um grande êxodo rural devido à Revolução Industrial iniciada no século XVIII. As cidades 

estavam crescendo rapidamente. Assim como uma máquina, era preciso organizar a 

população para que ela funcionasse e produzisse de acordo com o sistema vigente e 

dominante (Beluche, 2008; Foucault, 1993; Muchail, 2004; Santos, 2013). 

 

1.5 – A relação afetiva/sexual entre homens é considerada oficialmente patológica 

pelas ciências biomédicas 

 

Uma das formas de organizar e comandar a população dos centros urbanos era controlar 

seu comportamento sexual. Além da religião, a ciência também passa a realizar esta tarefa. É 

o estabelecimento da ciência como sendo a verdade e o poder na vida dos indivíduos. No 

século XIX, houve um número crescente de publicações por médicos que estavam 

preocupados com a relação entre o que era considerado comportamento sexual anormal, 

condições anormais na esfera genital e transtornos psiquiátricos. Estas publicações foram 
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parte de um discurso anti-masturbação que havia sido iniciada no século XVIII. Um dos 

primeiros trabalhos no campo daquilo que conhecemos atualmente como sexualidade, foi a 

dissertação do pesquisador Hermann Joseph Löwenstein: De mentis aberrationibus ex 

partium sexualium conditione abnormi oriundis 
36

 (Aberrações mentais como parte de uma 

condição anormal sexual
37

) publicada em 1823.  

Löwenstein foi influenciado por outros pesquisadores que percebiam que a causa dos 

transtornos metais advinha de aspectos físicos. Os capítulos de sua obra lidam com o sexo 

masculino, feminino e o hermafroditismo. Ele ainda focou na relação direta entre transtornos 

mentais causados por sexualidades consideradas anormais. Para finalizar, o autor aborda as 

diferenças entre os sexos e o quanto doenças nos órgãos sexuais são oriundas de transtornos 

psiquiátricos.   

Outra contribuição para o desenvolvimento desse tema foi fornecido pelo pesquisador 

Joseph Häussler. Em sua monografia, publicada em 1826, esse autor estava interessado em 

saber se alguma disfunção no funcionamento do sistema sexual causava perturbação psíquica. 

Häussler atribuiu à masturbação e o instinto sexual insatisfeito como suas possíveis causas. 

No entanto, considerou que os desvios morfológicos dos órgãos sexuais também poderiam 

evocar doenças mentais. Além disso, Häussler tentou determinar se a estimulação do sistema 

sexual poderia curar doenças psíquicas. Finalmente, ele lidou com as condições sexuais em 

doentes mentais. Um capítulo inteiro foi dedicado aos deficientes mentais e suas sexualidades 

(Saadeh, 2004).  

Em 1844, o médico russo Heinrich Kaan (1816-1893) publicou em Leipzig, cidade 

alemã, seu trabalho chamado Psychopathia Sexualis (Psicopatia Sexual
38

). Seu conteúdo fazia 

uma reinterpretação dos pecados sexuais bíblicos, que segundo o autor, era o resultado de 

doenças mentais. Até então, o conceito de desvio, aberração e perversão eram interpretados 

em um contexto teológico, como sendo conseqüência do pecado. Sua obra serviu de base para 

os futuros médicos transformarem os pecados religiosos de antes em doenças psiquiátricas de 

agora. Para Kaan, as fantasias sexuais e a masturbação eram as raízes de todos os desejos 

sexuais considerados não naturais e transtornados (Foucault, 2010b). Em 1852, o maior 

médico-legista do seu tempo, o alemão Johann Ludwig Casper (1796-1864) salientou na sua 
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 Tradução nossa. Publicar em latim era uma forma de manter o poder e dificultar a compreensão, que 

ficava restrita a um número bem específico de estudiosos. 
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obra Vierteljahrsschrift (Escrita trimestral
39

) que a inversão sexual, no sentido lato da palavra, 

era por vezes uma espécie de hermafroditismo moral devido a uma condição física congênita 

e que não envolvia obrigatoriamente a sodomia. 

Outra personalidade relacionada à construção que temos do conceito de 

homossexualidade foi o advogado Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895). Em 1862, Ulrichs 

tomou a difícil decisão de contar à sua família e aos amigos que era, nas suas próprias 

palavras, um "uraniano", e começou a escrever sob o pseudônimo de Numa Numantius. Os 

seus primeiros cinco ensaios, reunidos sob o título Forschungen über das Räthsel der 

mannmännlichen Liebe (Pesquisas sobre o Enigma do Amor Entre Homens
40

), defendiam que 

tal amor era natural e biológico: anima muliebris virili corpore inclusa (uma alma feminina 

confinada num corpo masculino
41

). Mais uma vez a idéia em referência à norma de gênero 

estabelecida é reforçada. O homem que tem desejo afetivo sexual por outro homem, 

necessariamente "deve" ter uma alma feminina que habita seu corpo. O que justifica segundo 

a ordem social vigente, o seu desejo de ser penetrado por o homem (LeVay, 1996).   

Nestes ensaios, Ulrichs cunhou novos termos para descrever diferentes orientações 

sexuais e identidades de gênero, incluindo Uraniano para um homem que deseja outros 

homens, e Dioniano para um homem que se sente atraído por mulheres. Estes termos fazem 

referência a uma seção do Banquete de Platão, publicado pela editora EDUFPA em 2011, em 

que estes dois tipos de amor são discutidos, simbolizados por um que nasceu homem (Urano) 

42
 e uma que nasceu mulher (Dione) 

43
. Ulrichs também cunhou palavras para aquilo que 

conhecemos na atualidade como bissexualidade
44

 e intersexualidade. Ainda se preocupou em 

criar termos que distinguissem homens efeminados, não efeminados e homens que fazem sexo 

com homens, mas não se consideram o que futuramente foi chamado de homossexual.  
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 Nessa versão do mito, Urano, filho e esposo de Gaia, personificava o céu. Do seu relacionamento com 

Gaia nasceram doze titãs, ciclopes e Hecatônquiros. Sabendo que um dia um de seus filhos tomaria o 

poder, Urano passou a odiá-los, mantendo-os presos no interior de Gaia. Certa vez Gaia pediu a seu filho 

Cronos que a ajudasse, então Cronos castrou violentamente seu pai Urano. Do sangue de Urano 

derramado na terra nasceram os gigantes e dos testículos jogados no mar nasceu Afrodite (Kury, 2009). 
43

 O nome Dione é igualmente formado com base em Diós, genitivo singular de Dzeus (Zeus). Assim, 

podemos entender que Dione é "a brilhante, a luminosa", já que Zeus quer dizer "luz, claridade, brilho". 

Nessa versão do mito, Dione, a deusa das ninfas, filha de Urano e de Tálassa, que nasceu quando o sêmen 

de Urano caiu no mar e fecundou Tálassa. Ela foi amada por Zeus, de quem teve Afrodite, a deusa do 

amor, da sedução e da beleza (Hesíodo, 1991). 

 
44

 Segundo as ciências biomédicas, bissexualidade consiste na atração física e afetiva por pessoas de 

ambos os gêneros podendo variar de interesse em relação a cada um dependendo do momento ou fase da 

vida. O termo deriva do prefixo latino bi que significa "dois"; do latim sexus que significa "sexo" e do 

sufixo dade, que significa "o modo de ser" (Abdo, 2000). 



51 

 

Depois destes primeiros ensaios, Ulrichs rapidamente abandonou o pseudônimo e 

passou a publicar com o seu nome verdadeiro (possivelmente sua primeira revelação pública 

sobre sua orientação sexual) e escreveu uma declaração de suporte legal e moral a um homem 

preso por ofensas sexuais. Em 1867, Ulrichs tornou-se um dos primeiros a falar publicamente 

em defesa daquilo que chamamos de homossexualidade, quando solicitou ao Congresso de 

Juristas Alemães que apoiassem a eliminação das leis discriminando homossexuais. Embora 

seu pioneirismo, ativismo e coragem tivessem sido muito importantes, foi vaiado e 

desprezado (Borrillo, 2010; Fry & McRae, 1983; Leite Junior, 2008; LeVay, 1996; Saadeh, 

2004; Silva, 2006).  

Foi então que em 1869, Karoly Maria Benkert (1824-1882), mais conhecido como Karl-

Maria Kertbeny foi jornalista austro-húngaro, escritor, poeta e ativista dos direitos humanos. 

Na sua juventude, como aprendiz de livreiro, Kertbeny tinha um amigo homossexual que se 

suicidou ao ser chantageado. Kertbeny recordou mais tarde que foi esse trágico episódio que o 

levou a interessar-se profundamente pelo tema da homossexualidade, seguindo o que ele 

descrevia como o seu impulso instintivo de lutar contra cada injustiça. Se era homossexual ou 

não, ninguém sabe, pois ele nunca se assumiu como tal.  

No decurso da escrita destas obras, Kertbeny criou a palavra “homossexual” como parte 

do seu sistema de classificação de tipos sexuais. Seu objetivo era encontrar outra palavra que 

substituísse os termos pejorativos "pederasta", "sodomita" e "invertido" em voga na 

Alemanha e na França da sua época. Designou ainda os homens que se sentiam atraídos 

sexualmente por mulheres como "heterossexuais" e por "monossexuais" os que se centravam 

na masturbação (Beluche, 2008; Borrillo, 2010; Castañeda, 2007; Fausto-Sterling, 2002; 

Katz, 1996; Leite Junior, 2008; Mottier, 2010; Naphy, 2006; Nunan, 2003; Rodrigues, 2004; 

Spencer, 1996; Stearns, 2010). O termo "homossexual" irá formar a palavra 

homossexualidade que deriva do grego homo que significa “o mesmo”; do latim sexus que 

significa “sexo” e do sufixo dade que significa “o modo de ser” (Abdo, 2000; Houaiss, 2004). 

Em seus panfletos humanitários, Kertbeny argumentava que a lei Prussiana sobre 

a sodomia, Parágrafo 143 (que mais tarde daria lugar ao Parágrafo 175 do Código Penal da 

Alemanha), violava os "direitos do homem", pois, na clássica tradição libertária, os atos 

sexuais, em privado e quando consentidos pelas partes, não deviam cair sob a alçada da lei 

criminal (Leite Junior, 2008).  

Kertbeny também defendia que o recém-batizado comportamento homossexual era 

inato e imutável. Um argumento que mais tarde viria a servir de "modelo médico" para 
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explicar aquilo que se definiu como sendo a homossexualidade. Tal aspecto que contrariava a 

opinião dominante na época, de que os homens praticavam "sodomia" apenas por serem mau 

caráter. Os homens homossexuais, afirmava Kertbeny, não eram necessariamente 

efeminados por natureza, indicando como exemplo muitos dos maiores heróis da história. 

Kertbeny foi o primeiro escritor a ter a coragem de publicar estes argumentos. Porém, ainda 

acredita-se que todo homossexual é necessariamente efeminado. O que significa ser 

socialmente desvalorizado, conforme temos visto até aqui (Mottier, 2010; Naphy, 2006).  

No ano de 1870, o neurologista e psiquiatra alemão Carl Friedrich Otto Westphal (1833-

1890), definiu em um texto intitulado de Die Konträre Sexualempfindung: Symptom eines 

neuropathologischen (psychopathischen) Zustandes [A Sensação Sexual Contrária: sintoma 

do estado neuropatológico (psicopata) 
45

], que o comportamento homossexual era um suposto 

desvio sexual, uma inversão do masculino e do feminino que precisava ser tratado e curado. 

Westphal, um eminente professor de psiquiatria de Berlim, publicou a história detalhada de 

uma jovem mulher que logo a partir dos seus primeiros anos de vida foi diferente das outras 

meninas: gostava de se vestir como um rapaz, só participava jogos de meninos e ao crescer 

começou a sentir-se atraída sexualmente apenas por mulheres, com quem formou uma série 

de relacionamentos, sendo sempre absolutamente indiferente aos homens (Borrillo, 2010; 

LeVay, 1996).  

Como podemos notar no caso acima, mais uma vez, as normas de gênero relacionavam 

diretamente a orientação do desejo afetivo sexual (sentir-se atraída apenas por mulheres) e 

identidade de gênero (vestir-se como rapaz e praticar jogos de meninos) influenciaram na 

compreensão científica sobre a inversão sexual. O doutor Westphal compreendeu que esta 

alteração era congênita e não adquirida, logo não podia ser um vício. Embora Westphal 

observasse a presença de elementos neuróticos, nunca registrou nada que pudesse 

legitimamente ser classificado como insanidade. Foucault (1993) examinou os textos de 

Westphal e constatou que ele foi um dos primeiros psiquiatras a transformar o recém "criado" 

conceito de homossexualidade, em transtorno psiquiátrico de fato. 

Em 1871, a Alemanha é unificada. Com o reforço científico dado pelo doutor Westphal, 

o Código Penal Alemão passou a considerar a homossexualidade como uma prática criminosa 

por meio do Parágrafo 175.  Em suas primeiras edições também criminalizava as relações 

sexuais humanas com animais, conhecidas como bestialidade. Esse dispositivo legal sofreu 
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várias emendas ao longo do tempo. Quando os nazistas assumiram o poder em 1933, o 

número de condenações referentes ao Parágrafo 175 aumentou em 10 vezes. Milhares de 

indivíduos que eram considerados homossexuais começaram a ser perseguidos, agredidos, 

castigados, condenados e mortos (Katz, 1996). 

Influenciado por Kertbeny, os termos “homossexual” e "heterossexual" foram usados 

cientificamente em 1880, pelo naturalista e higienista alemão Gustav Jäger (1832-1917), no 

seu livro Die Entdeckung der Seele (A Descoberta da Alma
46

). Em 1886, o médico e sexólogo 

alemão Richard von Krafft-Ebing (1840-1902) publicou sua obra clássica Psychopathia 

Sexualis (Psicopatia Sexuais
47

). O autor escolheu o mesmo título
48

 que o médico russo 

Heinrich Kaan em 1844. Nesse livro, Krafft-Ebing utilizou os termos "homossexual" e 

"heterossexual" do livro de Gustav Jäger. Além desses termos, o doutor Krafft-Ebing ainda 

introduziu o termo "bissexual" ao contexto científico. A obra de Krafft-Ebing foi um estudo 

forense-clínico dos casos relacionados aquilo que conhecemos como sexualidade. Ele é tão 

influente, que acabou por converter estes termos na norma de referência à sexualidade até os 

dias atuais (Spencer, 1996). 

Quando criado, o termo "homossexual" significava sexo antinatural sem fins de 

procriação entre dois homens ou duas mulheres. O termo "heterossexual" 
49

 também 

designava sexo antinatural, sem fins de procriação e praticado por aqueles que tinham um 

apetite sexual elevado. Conforme os valores morais já mencionados, o prazer nas relações 

sexuais era considerado errado, mesmo entre pessoas de sexos opostos. De acordo com o que 

já foi visto, o que interessava era a procriação da espécie como objetivo exclusivo e final de 

todas as relações sexuais. Com o passar do tempo, o termo “homossexual” continuava a 

significar sexo antinatural entre pessoas do mesmo sexo, com um caráter de perversão. Já o 

termo “heterossexual” vai deixando de ser uma patologia e se firma como sendo, o oposto ao 

sexo homossexual. Assim o heterossexual é considerado sadio e normal (Dynes, 1990; 

Fausto-Sterling, 2002; Katz, 1996).  

Conforme já mencionado, o médico Richard von Krafft-Ebing introduziu o termo 

“homossexual” ao jargão científico médico. Ele ainda listou a homossexualidade juntamente 
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 Publicar em latim era uma forma de manter o poder e dificultar a compreensão do conteúdo, que ficava 

restrito a um número bem específico de estudiosos. 
49

 As ciências biomédicas definiram que a heterossexualidade consiste na atração física, emocional, 

estética por pessoas do sexo oposto. Deriva do prefixo grego heteros, que significa "diferente"; do latim 

sexus que significa "sexo" e do sufixo dade, que significa "o modo de ser" (Abdo, 2000).  
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com 238 estudos de casos sobre outras práticas sexuais consideradas desviantes em sua obra 

principal denominada de Psychopathia Sexualis (Psicopatia Sexual
50

). Ele propõe que a 

homossexualidade era uma inversão congênita ou adquirida. Seu estudo é considerado um 

marco histórico. Foi um dos primeiros estudos amplos a ser cientificamente descrito, 

catalogado e sistematizado sobre o que chamamos de sexualidade humana e seus transtornos 

(Borrillo, 2010; Leite Junior, 2008; Saadeh, 2004). 

Faz-se importante mostrar como a classificação de Krafft-Ebing se deu, pois além de ter 

sido considerada pela psiquiatria de extrema importância, ela ainda determina muitos dos 

chamados "transtornos sexuais" na atualidade. Em sua obra, eles são descritos em 238 estudos 

de casos e catalogados da seguinte forma:  

 

I- RELAÇÃO DAS NEUROSES SEXUAIS 

 

Periféricas 

1. Sensoriais 

(a) Anestesia (ausência de instinto sexual); (b) hiperestesia (desejo 

acentuado, satiríase); (c) Nevralgia (dor decorrente de irritação ou danos ao 

nervo). 

2. Secretórias 

(a) Aspermia (ausência total de ejaculação); (b) Polispermia (abundância de 

esperma). 

3. Motoras 

(a) Espasmos (contração involuntária dos músculos); (b) Espermatorréia 

(saída involuntária do esperma). 

 

II- NEUROSES ESPINHAS 

 

1. Afecções do centro de ereção 

(a) Irritação (priapismo) decorrente da ação reflexa de irritantes sensoriais, 

por exemplo, gonorréia. 

(b) Paralisia decorrente da destruição do centro, ou do dos tratos nervosos. 

(c) Inibição: o centro de ereção pode tornar-se incapaz de funcionar por 

influência cerebral. 

(d) Debilidade irritável onde existe uma impressionabilidade anormal do 

centro 

2. Afecções do centro da ejaculação 

(a) Ejaculação anormalmente fácil por ausência de inibição cerebral. 

(b) Ejaculação anormalmente difícil causada pela inexcitabilidade do centro. 

 

III- NEUROSES CEREBRAIS 

 

(1) Paradoxia é a excitação que ocorre independentemente do período dos 

processos fisiológicos dos órgãos de reprodução 

(2) Anestesia é a ausência de instinto sexual 
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(3) Hiperestesia é o desejo sexual acentuado (libido anormalmente intensa, 

luxúria, lascívia). É chamada de satiríase no homem e ninfomania na mulher. 

(4) Paraestesia é a perversão do instinto sexual. Excitabilidade das funções 

sexuais por estímulos inadequados. Foi dividida em quatro aspectos: 

(a) sadismo é sentir prazer em causar dor durante o ato sexual. 

(b) masoquismo é sentir prazer ao sofrer dor durante o ato sexual. 

(c) fetichismo é investir sensações voluptuosas às representações 

imaginárias, exclusivamente em objetos, partes do corpo, peças do vestuário 

e situações que não necessitam necessariamente do coito para obtenção do 

orgasmo. No entanto, é preciso que haja o objeto de fetiche para que se 

atinja o orgasmo. 

(d) sexualidade antipática é a ausência de sentimento sexual em relação ao 

sexo oposto. Toda a sexualidade se concentra no seu próprio sexo. Somente 

os atributos físicos e psíquicos das pessoas do mesmo sexo exercem um 

efeito afrodisíaco e despertam o desejo de união sexual. É uma anomalia 

puramente psíquica, pois o instinto sexual não corresponde de alguma forma 

às características sexuais físicas primárias e secundárias. Apesar do tipo 

sexual plenamente diferenciado, e das glândulas sexuais apresentarem 

atividade e desenvolvimento normais, o homem é atraído sexualmente por 

outro homem porque tem, conscientemente ou não, um instinto feminino em 

relação a ele, ou o inverso (Krafft-Ebing, 2001: 3-9). 

 

Conforme já colocado, o autor situa a homossexualidade dentro de uma categoria maior 

denominada de paraestesia, a qual ele define com o nome de antipatia sexual. Essa categoria 

é dividida em: atração homossexual e atração adquirida em ambos os sexos de primeiro ao 

quarto grau. Na de primeiro grau há a simples reversão da atração sexual. Na de segundo 

grau, há uma desmasculização para os homens ou uma desfeminização para as mulheres. Na 

de terceiro grau, há transição para a ilusão de mudança de sexo. Na de quarto grau, há a 

ilusão de mudança sexual.  

Outra categoria é definida por atração homossexual como manifestação congênita 

anormal. Ela se subdivide em instinto de antipatia sexual congênita no homem: 

hermafroditismo psíquico, indivíduos homossexuais e uranianos, efeminização, 

hermafroditismo (com traços físicos e psíquicos do sexo oposto, muitas vezes adquirido 

depois de comportar-se muito como o outro sexo, mas sem alteração genital ou anatômica 

alguma) Outro aspeto controverso nas suas idéias seria que os homossexuais já nasciam com 

características femininas (Leite Junior, 2008). Aqui já se apresenta o início da categorização 

pela medicina daquilo que hoje conhecemos como travestis
51

 e transexuais
52

.  
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 Para as ciências biomédicas o termo "transvestismo de duplo papel", mais conhecido como 

"travestismo", se refere principalmente à pessoa que apresenta sua identidade de gênero culturalmente 

oposta ao sexo designado no nascimento, mas que no geral não almeja se submeter à Cirurgia de 

Redesignação Sexual. Travestilidade é uma condição identitária e não uma orientação do desejo afetivo 

sexual. Portanto, as pessoas que se autodenominam travestis podem se identificar como homossexuais, 
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Além disso, mais uma vez, acontece a ratificação científica das normas de gênero que 

estabelecem que corpo, órgão sexual, identidade de gênero, papel social de gênero, expressão 

do papel social de gênero, orientação do desejo afetivo sexual e prática sexual devem 

obedecer à determinada coerência social estabelecida. Quando tal coerência que regulava o 

funcionamento social não se manifestava, o resultado era a descrição e categorização de uma 

patologia. Como exemplo disso, além de relatar os graus de manifestação daquilo que chamou 

de sexualidade antipática, o doutor Krafft-Ebing considerou que os sentimentos e instintos 

homossexuais passaram por alterações da “personalidade psíquica” com a correspondente 

“inversão sexual do cérebro”, a qual resultará na busca de transformação corporal para o sexo 

desejado.  

Krafft-Ebing narra a estória (caso 129) de um homem, que após a adolescência, passa a 

viver e se sentir como mulher. Sua sensação é de estar em um corpo errado. Quando na 

verdade se sentiria melhor se tivesse nascido em um corpo feminino. O doutor Krafft-Ebing 

considerava que o homem sofria de alucinação, pois esse acreditava que estava no corpo 

biológico errado (Krafft-Ebing, 2001; Leite Junior, 2008). Percebemos que as normas de 

gênero regulavam a sociedade de maneira tão marcante, que caso o indivíduo não se 

enquadrasse a elas, era diagnosticado como louco.  

Assim, a partir da última metade do século XIX, o corpo biológico do homem, a 

orientação do desejo afetivo heterossexual e a identidade de gênero masculina já eram 

relacionados diretamente por importantes médicos da época como: Karl Heinrich Ulrichs 

(1825-1895), Richard von Krafft-Ebing (1840-1902), Magnus Hirschfeld (1868-1935), 

Havelock Ellis (1859-1939), Carl Jung (1875-1961) e Sigmund Freud (1856-1939). Essa 

visão só começou a ser mudada no campo das ciências médicas e psicológicas (psiquiatria e 

psicologia) a partir da última metade do século XX, quando se inicia um lento processo que 

                                                                                                                                                         

heterossexuais, bissexuais ou até mesmo assexuais. Para as ciências biomédicas é importante diferenciar o 

transvestismo de duplo papel do transvestismo fetichista. Este último é caracterizado pelo uso de roupas 

consideradas do sexo oposto principalmente para obter excitação sexual e criar a aparência do sexo 

oposto. O transvestismo fetichista difere do transvestismo transexual por sua clara associação com a 

excitação sexual e o forte desejo de despojar-se das roupas assim que o orgasmo ocorre e a excitação 

sexual declina (OMS, 1993; Picazio, 1999). 
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dissocia a orientação do desejo afetivo sexual da identidade sexual de gênero, sejam elas quais 

fossem.  

Por influência do doutor Krafft-Ebing, acreditava-se que a masturbação e o excesso de 

sexo podiam causar a homossexualidade. O autor foi o primeiro a discutir e projetar 

mundialmente o conceito de homossexualidade na comunidade cientifica. Em resumo, no 

início da sua investigação, o doutor considerou a inversão sexual como um sinal funcional de 

degeneração, uma manifestação parcial de um estado neuropático e psicopatológico que seria, 

na maioria dos casos, hereditário. Esta sexualidade perversa apareceria espontaneamente com 

o desenvolvimento da vida sexual, sem causas externas, como uma manifestação individual 

de uma alteração anormal da vida sexual e deveria ser considerada congênita. Ou então, se 

desenvolveria como resultado de influências prejudiciais específicas sobre a sexualidade 

normal, o que neste caso, deveria ser considerada como adquirida.  

Krafft-Ebing acreditava que uma investigação cuidadosa dos casos supostamente 

adquiridos indicaria que essa predisposição revelaria uma homossexualidade latente ou, pelo 

menos bissexualidade, que para se manifestar necessitaria se iniciar acidentalmente. Na última 

edição do seu livro, Krafft-Ebing estava inclinado a considerar a inversão como sendo, não 

tanto uma degeneração, mas uma variação, uma anomalia simples e reconheceu que a sua 

opinião se aproximava assim da dos próprios invertidos (Dynes, 1990; Spencer, 1996; Naphy, 

2006).  

Porém, muitos estudiosos da época passaram a considerar cientificamente a 

homossexualidade uma doença, “um terceiro sexo” ou uma aberração psicológica. Os 

conceitos sobre inversão sexual e homossexualidade já se espalhavam por todo meio médico 

científico europeu. Em 1882, os médicos franceses Jean-Martin Charcot (1825-1893) e 

Valentin Magnan (1835-1916) publicaram no Archives de Neurologie (Arquivos de 

Neurologia
53

) o primeiro estudo importante que apareceu na França sobre a questão da 

inversão sexual e das chamadas perversões sexuais relacionadas. Consideravam a inversão 

sexual como um episódio (síndrome) num processo mais importante de degeneração 

hereditária e compararam-na com obsessões mórbidas como a dipsomania (compulsão por 

ingestão de álcool) e a cleptomania (compulsão por roubar). 

Em 1892, o neurologista norte-americano Charles Gilbert Chaddock (1861-1936) 

traduziu a obra Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing para a língua inglesa, introduzindo 
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assim, os termos "homossexual" e "bissexual" para esse idioma com tamanha influência 

mundial (Saadeh, 2004). As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo primeiro tinham 

sido consideradas erradas pelos hábitos, costumes e tradições. Depois foram consideradas 

pecado e receberam o nome de sodomia pelas religiões. Em seguida, as relações de sodomia 

foram consideradas ilegais pelos códigos penais, como é o exemplo do Parágrafo 175 alemão. 

Agora, os praticantes de sodomia se tornaram os sodomitas e invertidos que as ciências 

biomédicas acabavam de transformá-los em doentes homossexuais, passíveis de tratamento e 

"cura" (Foucault, 1993). 

Em 1891, o psiquiatra alemão Albert Moll (1862-1939), de Berlim, publicou o seu 

trabalho, Die Konträre Sexualempfindung (A sensação sexual contrária
54

), que seria muito 

ampliado e revisto em edições posteriores. Este livro substituiu rapidamente todos os 

anteriores pela sua descrição abrangente e criteriosa da inversão sexual. Moll não se limitou a 

apresentar novos conteúdos clínicos. Enfrentou o problema que agora era de fundamental 

importância: a natureza e as causas da inversão sexual. Discutiu os fenômenos mais como 

psicólogo do que como médico, tendo em conta toda a extensão do problema, sendo 

profundamente crítico em relação às opiniões estabelecidas. Foi sensato e cauteloso nas 

conclusões. Moll dissipou vários preconceitos e superstições antigas que até mesmo Krafft-

Ebing, por vezes descuidadamente, repetira.  

Comungou da doutrina geralmente aceita de que os invertidos pertencem normalmente 

às famílias em que prevalecem vários distúrbios do sistema nervoso e mental. 

Simultaneamente, salientou que não é possível provar em todos os casos, que os indivíduos 

são portadores de um defeito neurótico hereditário. Também rejeitou todas as classificações 

minuciosas da inversão sexual, reconhecendo apenas o hermafroditismo psicossexual e a 

homossexualidade. Ao mesmo tempo, lançou dúvidas sobre a existência da homossexualidade 

adquirida, em sentido estrito, exceto em casos pontuais. Ainda ressaltou que quando o 

impulso heterossexual normal surge na puberdade, o impulso homossexual pode acontecer 

mais tarde. Mesmo que tenha sido o primeiro a ser adquirido, enquanto o último poderia ser 

inato (Dynes, 1990; Naphy, 2006). 

No final do século XIX, Berlim já passava de um milhão de habitantes. Em um grande 

centro urbano como esse, havia locais mais discretos onde os homossexuais podiam se 

encontrar de forma mais segura. Nessa época, já se especulava que a variação da orientação 
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do desejo afetivo sexual humano parecia ser mais um contínuo do que um limite entre duas ou 

três categorias discretas. O médico, ativista e sexólogo alemão Magnus Hirschfeld (1868-

1935) publicou em 1896 um panfleto intitulado Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich 

die Liebe der Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? (Safo e Sócrates ou 

como explicar o amor de homens e mulheres por pessoas do seu mesmo sexo?
55

) que continha 

uma escala que media o desejo sexual de um indivíduo. A classificação foi feita da seguinte 

forma: foi numerada em cerca de dez pontos, sendo A (homossexual) e B (heterossexual). O 

indivíduo heterossexual era denominado de A0, B5, o bissexual de A3, B9, o assexual
56

 de 

A0, B0. E o que sentia forte desejo por ambos os sexos de A9, B9. Quanto maior o número, 

maior o desejo correspondente às categorias A e B (Leite Junior, 2008).  

Em 1897, Hirschfeld fundou o Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (Comitê 

Científico-Humanitário 
57

) cujo objetivo era defender os direitos dos homossexuais e revogar 

o Parágrafo 175 da lei alemã, que penalizava as relações homossexuais. O slogan do comitê, 

"Justiça por meio da ciência", refletia a crença de que o conhecimento científico sobre a 

sexualidade eliminaria a hostilidade face aos homossexuais. O Comitê lançou uma petição na 

qual se apelava à revogação da lei, que juntou mais de 5.000 assinaturas de cidadãos alemães 

proeminentes. Estava havendo progresso na revogação do Parágrafo 175. Entretanto, ao longo 

da década de 1920, a petição foi destruída com o crescimento do Partido Nazista (LeVay, 

1996; Naphy, 2006; Silva, 2006).  

Estudou o tema exaustivamente na Alemanha e, em certa medida, também noutros 

países. Registrou as histórias de mil invertidos; diz-se que se encontrou com mais de dez mil 

homossexuais. Foi editor do Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen (Anuário de sexualidades 

intermediárias
58

), que fundou em 1899, e autor de várias monografias importantes (mais 

especialmente sobre os estágios de transição psíquicos e físicos entre a masculinidade e a 

feminilidade).  

Em 1910, Hirschfeld foi o primeiro a publicar um livro chamado Die Transvestiten: 

Eine Untersuchung über den erotischen Verkleidungstrieb, mit umfangreichem kasuistischem 

und historischem Material (The Transvestites: The Erotic Drive to Cross-Dress
59

), sem 
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publicação em português, onde faz o estudo bem profundo de 17 casos clínicos, sobre aquilo 

que conhecemos atualmente com o nome de transvestismo. Hirschfeld utilizou o termo 

“transexual psíquico”. Nesse trabalho cunha o termo “travesti” 
60

 no meio médico científico. 

Ele ainda discute a variação e motivações desses casos. Identifica cerca de 10 variedades de 

transvestismo. O autor ainda observa nos casos estudados, que havia uma dissociação entre a 

orientação do desejo afetivo sexual e a gratificação em se vestir com roupas do sexo oposto. 

Assim as pessoas que se vestem com roupas do sexo oposto podem ser homossexuais, 

bissexuais, heterossexuais, automonossexuais (aqueles que se satisfazem eroticamente 

consigo mesmos) ou assexuais.  

A maioria dos 17 casos estudados era de homens que sentiam prazer e gratificação 

psíquica em usar roupas femininas. A maioria desejava apenas mulheres e eram casados. Tais 

estudos mostraram que nem sempre o homem que se vestia de mulher, necessariamente 

desejava homens. Em seus estudos, já há o início da separação entre aquilo que hoje a 

medicina chama de identidade de gênero, sexo biológico e orientação do desejo afetivo 

sexual. Além disso, o livro trata de pessoas que tinham um casamento tranqüilo com pessoas 

do sexo biológico oposto. Diferentemente do que se podia imaginar. Outra separação 

apontada é de que nem todo o homem considerado efeminado sentia atração homossexual e 

que nem todo homem considerado masculino sentia atração heterossexual. Os rígidos padrões 

sociais estabelecidos como sendo: pênis-homem-masculino-heterossexual e vagina-mulher-

feminino-heterossexual começam a sofrer questionamentos (Hirschfeld, 1991).  

Hirschfeld desenvolveu a teoria do terceiro sexo, segundo a qual os homossexuais 

estariam numa posição intermédia entre o homem heterossexual e a mulher heterossexual. 

Ligada a esta teoria estava a idéia de que os seres humanos não podem ser taxativamente 

divididos em homem ou mulher. Em vez disso, Hirschfeld argumentou que os seres humanos 

possuem elementos masculinos e femininos em proporções variáveis. No seu tratado 

Geschlechtsübergänge (Transições Sexuais
61

) desenvolveu a teoria da sexualidade como algo 
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gradativo, que resulta da combinação de quatro elementos: os órgãos sexuais, outras 

características sexuais do corpo, desejo sexual e características psicológicas.  

Para o autor, a sexualidade de cada pessoa resulta da combinação em diferentes graus 

desses elementos, sendo por isso algo de único. Interessou-se pelo estudo de uma ampla 

variedade de desejos sexuais e eróticos numa época em que a taxonomia da identidade sexual 

estava ainda em formação. Os trabalhos do doutor Hirschfeld partiram das teorias dos 

doutores Karl Heinrich Ulrich e Richard von Krafft-Ebing e influenciaram dos doutores 

Havelock Ellis e Edward Carpenter (Borrillo, 2010; Hirschfeld, 1991; Leite Junior, 2008; 

LeVay, 1996). Para melhor entendimento sobre aquilo que as ciências biomédicas chamam de 

travestis e transexuais ver (Antunes, 2010; Benedetti, 2005, Bento, 2006, 2008; Duque, 2011; 

Hirschfeld, 1991; Kulick, 2008; Leite Junior, 2006, 2008; Pelúcio, 2009; Silva, 2007b; 

Siqueira, 2004).  

Hirschfeld já tinha contribuído fortemente para o progresso da investigação neste campo 

antes do aparecimento, em 1914, da sua grande obra, Die Homosexualität des Mannes und des 

Weibes (A homossexualidade do homem e da mulher
62

). Tratava-se do maior, mais preciso, 

detalhado e abrangente trabalho sobre o assunto para a época. Era, de fato, uma enciclopédia 

sobre a homossexualidade. Hirschfeld tinha sido moldado para esta missão por muitos anos de 

atividade árdua como médico, investigador, perito em medicina legal. No livro de Hirschfeld 

a concepção patológica da inversão desapareceu completamente.  

A homossexualidade é considerada principalmente como um fenômeno biológico de 

extensão universal e, secundariamente, como um fenômeno social de grande importância. Não 

há nenhuma tentativa de inventar novas teorias; o grande valor da obra de Hirschfeld reside, 

de fato, no seu esforço constante para não se afastar da realidade concreta. É esta qualidade 

que torna o livro uma fonte indispensável para todos aqueles que procuram informação 

esclarecida e factual sobre esta questão (Dynes, 1990). 

Em 1919, Hirschfeld escreveu com o cineasta alemão Richard Oswald (1880-1963) um 

filme alemão chamado Anders als die Andern (Different from others) 
63

. Esse foi um filme 

pioneiro onde o ator alemão Conrad Veidt (1893-1943) fez o papel do primeiro homossexual 

do cinema. O filme falava sobre o Parágrafo 175 e os males de ser homossexual na Alemanha 

da época. É considerado o primeiro filme subordinado à temática da libertação homossexual. 

O personagem de Veidt (Paul Körner) era chantageado pelo amante. Sua carreira é destruída e 
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ele comete suicídio. Hirschfeld fazia o papel do médico. Porém, a produção cinematográfica 

foi banida pelas autoridades em Agosto de 1920 (LeVay, 1996).  

Ainda em 1919, Hirschfeld abriu um instituto para o estudo de sexualidade em Berlim 

que continha uma grande biblioteca; prestava serviços educativos e consultas médicas. A 

instituição tinha também um museu do sexo, que funcionava como serviço educativo visitado 

por alunos de escolas. Pessoas de toda a Europa visitaram o instituto movido pelo desejo de 

tentar entender melhor a sua própria sexualidade. Porém, em 1933, com a subida ao poder 

pelos nazistas, o instituto e a biblioteca foram completamente queimados pelos nazistas, pois 

representavam uma ameaça ao ideal nazista que pretendia se estabelecer. Na ocasião, 

Hirschfeld estava no exterior em congressos de sexualidade. Foi obrigado a se exilar na 

França onde veio a falecer dois anos depois (Leite Junior, 2008; Monttier, 2010; Naphy, 

2006; Saadeh, 2004). 

Outros pensadores já apareciam concomitantemente falando sobre o tema da 

homossexualidade. Edward Carpenter (1844-1929) era inglês, poeta, socialista, antologista e 

um dos primeiros ativistas políticos homossexual assumido. Convicto defensor da liberdade 

sexual, Carpenter vivia numa comunidade de homossexuais perto de Sheffield, Inglaterra. Em 

1882 escreveu um ensaio intitulado The Intermidiate sex (O sexo intermediário
64

) o autor já 

escreve sobre homens que se vestem e se comportam como mulheres e vice versa. É um dos 

primeiros a cunhar o termo inglês "cross-dressing". Porém, a pessoa que o pratica é chamado 

de "cross-dresser" 
65

.  

Em 1894, publicou privadamente em Manchester um panfleto intitulado Homogenic 

Love (Amor Homogênico
66

), em que criticou várias teses correntes da psiquiatria sobre a 

inversão. Nele, alegou que as leis do amor homossexual são semelhantes às do amor 
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heterossexual. Porém, salientou que o amor homossexual possui uma aptidão especial para ser 

exaltado a um patamar mais elevado e espiritual de camaradagem, desempenhando assim, 

uma função social benéfica. Em 1914, publicou um estudo mais especializado sobre os 

invertidos na religião primitiva e na guerra, que intitulou de Intermediate Types among 

Primitive Folk (Tipos intermediários entre povos primitivos
67

). (Dynes, 1990; Leite Junior, 

2008). 

O médico sexólogo britânico Henry Havelock Ellis (1859-1939) teorizou em seu 

trabalho que a homossexualidade era uma combinação de fatores biológicos e hereditários. 

Foi co-autor, em 1897, junto com o poeta inglês John Addington Symonds (1840-1893) do 

primeiro livro Sex Inversion (Inversão Sexual
68

) médico em língua inglesa sobre a 

homossexualidade. Também publicou trabalhos sobre uma variedade de práticas e inclinações 

sexuais, incluindo a psicologia dos transgêneros
69

. Nele, Ellis descreve as relações sexuais dos 

homossexuais, incluindo a pederastia. Ellis foi o primeiro a fazer um estudo objetivo sobre a 

homossexualidade, sem cair na tendência da época de caracterizá-la como doença, 

imoralidade ou crime. Ele acreditava que os problemas psicológicos surgiam não dos atos 

homossexuais em si, mas sim quando por medo, o sujeito se feria psicologicamente ao 

reprimir seu próprio comportamento sexual
70

.    

Ele defendia que a homossexualidade não era um desvio sexual muito perigoso. Ainda 

ressaltou o valor social de muitos artistas, cientistas e teóricos homossexuais. A sua obra 

apresenta o amor homossexual como transcendendo os tabus de idade, bem como os tabus do 

gênero. Trabalhou com o conceito de relações intergeracionais entre pessoas do mesmo sexo e 

juntamente com Hirschfeld questionou o modelo rígido sexo-gênero-orientação do desejo 

afetivo sexual. Ellis estudou o que hoje são chamamos de transgêneros. Juntamente com 

Magnus Hirschfeld, Havelock Ellis é considerado uma figura importante na história da 
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sexologia por ter estabelecido uma nova categoria distinta da noção de homossexualidade. Em 

1913, Ellis cria o termo “inversão sexo-estética”, mas mudou para “eonismo” 
71

 em 1920 

(Dynes, 1990).  

O doutor Havelock Ellis visava designar com o termo “eonismo” uma anomalia na qual 

tanto o homem como a mulher podiam se identificar com o sexo oposto. Não deveria 

necessariamente ser identificado com a homossexualidade, embora às vezes se associasse a 

ela. O indivíduo vestia-se e comportava-se socialmente como aquilo que era considerado 

próprio do sexo oposto. Tanto na maneira de vestir, como na maneira de agir e demonstrar 

suas emoções. Porém, Ellis ressalta que nem todo “eonista” deseja necessariamente vestir-se 

com roupas consideradas do sexo oposto. Embora quando o façam, obtenham muito êxito.  

Ele ainda reitera que o “eonismo” deve ser classificado entre as formas de transição 

intermediárias da sexualidade. Ellis, por fim, desenvolveu os conceitos de autoerotismo e 

narcisismo que foram posteriormente melhores trabalhados pelo médico austríaco Sigmund 

Freud (1856-1939) (Katz, 1996; Naphy, 2006; Nunan, 2003). Interessante perceber, que ao 

longo do século XIX, alguns pesquisadores embasavam suas teorias científicas nas normas de 

gênero vigentes. Outros questionavam essas mesmas normas, pois procuravam demonstrar 

que órgão sexual, identidade de gênero e orientação do desejo afetivo sexual não estavam 

diretamente relacionados. 

Falando em Freud, vamos ver como esse teórico fundamental da mente humana 

compreendia o tema da homossexualidade masculina. Para representar o modelo daquilo que 

conhecemos como sexualidade humana, o autor utilizou o termo trieb, cujo significado é 

pulsão, diferente de instinkt (instinto). Freud introduz este novo conceito para distinguir a 

sexualidade humana das diversas espécies de animais. A pulsão, diferente do instinto, não está 

exclusivamente a serviço da reprodução, mas tem como meta determinadas variedades de 

obtenção de prazer, manifestando-se de forma constante. Para entender propriamente do que 

se trataria o fenômeno sexual, Freud buscou entender o que eram na sua época considerados 

desvios no campo da sexualidade. O autor os definiu em dois tipos: desvios em relação ao 

objeto e desvios em relação ao objetivo. A homossexualidade foi considerada um exemplo 

quanto ao desvio em relação ao objeto. 
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 O nome se refere ao diplomata e espião francês Chevalier d’Éon (1728-1810) que se transvestia com 

roupas consideradas socialmente femininas. Era amante do rei. Foi rival de Madame Pompadour (1721-

1764), importante mulher do século XVIII e também amante de Luis XV (1710-1774). Quando o rei 

descobriu que Chevalier era na verdade um homem, nomeou-o embaixador. Por causa do seu 

transvestismo, Chevalier d´Éon desempenhou papel importante nas relações diplomáticas entre França e 

Rússia (Leite Junior, 2008).  
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Uma das primeiras teorias formuladas por Freud para compreendê-la, foi aquilo que ele 

denominou de “caráter perverso
72

 da homossexualidade”. Ele acreditava que independente da 

possibilidade do invertido sentir ou não atração sexual, ou relacionar-se ou não com uma 

mulher, ele jamais deixaria de ser um “invertido sexual”, pois uma vez sentindo atração por 

outro homem, ele “deixava de ser homem” para ser classificado como um “invertido”. Tal 

forma de pensar estava de acordo com as exigências da moralidade burguesa da época. Grosso 

modo, esta concepção também estava totalmente imbricada nas normas de gênero vigentes 

bem como na dinâmica reprodutiva, que regulava o funcionamento social. Qualquer ato que 

não objetivasse à reprodução, tais como a masturbação, sexo anal, fetichismo, sadismo, 

masoquismo, coito interrompido, sexo oral, entre outros, era considerado uma perversão. 

Logo, para Freud, o homossexual era um pervertido.  

Em Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Três ensaios sobre a teoria da sexualidade) 

publicado em 1905, Freud passa a desenvolver o conceito de bissexualidade originária a partir 

de um desejo inconsciente. Considerando nossa sexualidade como contingente, Freud vai 

admitir que na dinâmica psíquica do inconsciente, estaríamos “aptos” para nos inclinarmos 

tanto para um sexo, quanto para o outro, ou até mesmo para ambos. Assim, o foco da 

sexualidade humana, que antes era da ordem biológica ou social, passará a ser da ordem da 

dinâmica psíquica do inconsciente. Não mais estará no corpo biologizado, na reprodução 

humana, ou nos ditames das normas sociais ou morais burguesas. Em certo sentido, a 

sexualidade se pluraliza com a noção de bissexualidade originária (Costa, 1995). 

Segundo o autor, pai da psicanálise, a escolha sexual é de ordem inconsciente, assim 

como também não escolhemos por quem vamos nos apaixonar sentir ódio, prazer ou 

desprazer. Na verdade, a escolha do nosso objeto sexual e de desejo é um enigma tão 

complexo quanto o próprio ser humano. Nem mesmo o interesse sexual do homem pela 

mulher ou vice-versa é algo óbvio, e sim, um problema que requer esclarecimentos, conforme 

pode ser visto nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Portanto a pergunta “por que 

alguém é homossexual?” torna-se fútil. Para Freud, a pergunta mais adequada a ser feita 

deveria ser: “o que leva um ser humano a realizar uma escolha de objeto?”, ou dito de outro 

modo, “o que leva um sujeito a desejar e amar alguém, seja este heterossexual ou 

homossexual?”. 

                                                 

72
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Para a psicanálise, o complexo de Édipo é a raiz da identidade sexual do adulto. Em 

certa fase do desenvolvimento psicossexual, passamos a nos identificar com o genitor do 

mesmo sexo e a partir daí, disputar com ele o amor do genitor do sexo oposto. Para os 

meninos o objeto de amor encontra-se na mãe, e para as meninas, no pai. O menino por medo 

de perder o pênis (complexo de castração) pára de competir com o pai pelo amor da mãe. 

Como conseqüência, se identifica com seu pai e buscará no futuro o mesmo objeto de amor 

que seu pai buscou, ou seja, uma mulher. Para Freud, tal situação representa a resolução do 

complexo de Édipo. 

Pois bem, para Freud, uma das teorias que explicavam o desejo homossexual estava 

centrada na problemática da castração, na qual o menino não teria mais medo da ameaça de 

perder o pênis. Seria justamente isto que o identificava com a sua mãe, ao invés do pai, 

passando a disputar com ela o amor paterno, o que o tornaria, quando adulto, um 

homossexual. Para o autor, a homossexualidade era considerada fixação e não resolução do 

complexo de Édipo (Borrillo, 2010; Freud, 1997).  

Na dinâmica dos processos inconscientes, isto se daria da seguinte forma: o amor 

homossexual seria um substituto do amor reprimido/recalcado pela mãe. Quando adulto, ele 

desloca o amor materno para figuras consideradas femininas. Isto explicaria, grosso modo, a 

atração que alguns homens adultos homossexuais sentem por travestis ou homens com certo 

grau de feminilidade. Ele ainda pode se identificar de tal modo com a mãe, que a toma como 

modelo. Escolhe um objeto sexual que ela escolheu, isto é, um homem, por meio daquilo que 

Freud denominou de narcisismo. Mais uma vez, vemos aqui, a associação direta entre desejo 

sexual por homens e aspectos considerados femininos. 

Seguindo a teoria do narcisismo desenvolvida, Freud ainda acreditava que os 

homossexuais também poderiam procurar em outros homens o objeto sexual que eles haviam 

perdido na infância. Ao se identificarem com suas mães, buscam o próprio pai na figura de 

outros homens (o que mais uma vez explicaria, grosso modo, o desejo de alguns 

homossexuais mais jovens se interessarem por homens mais velhos) (Fenichel, 1998).  

Em suma, Freud não dispunha de critérios suficientes para definir e explicar as diversas 

homossexualidades. Ele dependia sumariamente da linguagem ordinária da época que 

projetava o vocabulário sexual que herdara do século XIX nas suas noologias clínicas e na 

produção de suas teorias. Assim como a maioria dos pensadores, é bom não nos esquecermos 

desse importante teórico. Provavelmente foi influenciado pelo pensamento social, cientifico, 
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religioso, filosófico e preconceituoso da época e local onde vivia: a Europa Vitoriana do 

século XIX.   

Freud, tido como um dos principais teóricos a estudar aquilo que foi denominado de 

sexualidade humana, é considerado muito importante, devido à revolução provocada ao 

propor um novo sistema de funcionamento psíquico baseado naquilo que ele denominou com 

o nome de inconsciente. Sua teoria revolucionária, chamada de psicanálise, foi considerada 

um “divisor de águas” para seu tempo. Ela ainda influencia expressivamente o pensamento 

científico, sociocultural e filosófico da humanidade ocidental.  

No entanto, é importante notar que Freud partiu de um modelo de sexualidade humana 

que já tinha sido naturalizado e essencializado pela ciência biológica e médica daquela época 

(século XIX). Tal modelo serviu de base para que ele explicasse aquilo que era considerado 

desvio na recém-criada ciência da sexualidade humana. Por razões relacionadas à mentalidade 

científica e social de seu tempo, Freud não se preocupou em questionar a forma de 

organização do próprio modelo heterossexual que sustentava e regulava o funcionamento da 

sociedade (Borrillo, 2010; Costa, 1995).  

Certa vez, a mãe de um jovem homossexual escreveu uma carta a Freud com a intenção 

de que seu filho fosse “curado” pelo psicanalista. Eis o que Freud, aos 79 anos, respondeu 

sobre o assunto (Jones, 1979:739). 

19 de abril de 1935 

“Minha querida Senhora, 

Lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente 

a minha atenção o fato de a senhora não mencionar este termo na informação 

que acerca dele me enviou. Poderia lhe perguntar por que razão? Não tenho 

dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem, no entanto, 

também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não 

supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma 

doença e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto 

de certo desajuste (resultado de certa interrupção) no desenvolvimento 

sexual. Muitos homens de grande respeito da Antiguidade e Atualidade 

foram homossexuais, e dentre eles, alguns dos personagens de maior 

destaque na história como Platão, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, etc. É 

uma grande injustiça e também uma crueldade, perseguir a 

homossexualidade como se esta fosse um delito. Caso não acredite na minha 

palavra, sugiro-lhe a leitura dos livros de Havelock Ellis. 

Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso 

seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição 

da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade 

normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos 
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prometer. Em certos casos conseguimos desenvolver rudimentos das 

tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora na 

maioria dos casos não seja possível. A questão fundamenta-se 

principalmente, na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de 

determinar o resultado do tratamento. 

A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver 

experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e 

inibição em relação à sua vida social, a análise poderá lhe proporcionar 

tranqüilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de 

continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição. 

P.S. Não achei difícil entender a sua letra. Espero que você não ache 

entender a minha escrita e o meu inglês uma tarefa mais difícil”. 

Sigmund Freud 

Após ler a carta de Freud é interessante perceber alguns trechos que aparecem algumas 

contradições: 

"Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem, 

no entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que 

isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada 

como uma doença e nós a consideramos como uma variante da função 

sexual, produto de certo desajuste (resultado de uma certa interrupção) no 

desenvolvimento sexual."  

 

Freud ao mesmo tempo afirma que a homossexualidade não é uma doença, logo em 

seguida diz que é produto de certo desajuste, resultado de interrupção no desenvolvimento 

sexual. Sugere que são pessoas imaturas, fixadas em alguma fase que já “deveriam” ter 

superado. O que será que ele quer dizer? É ou não é um desajuste, afinal? Freud ainda assume 

que a sexualidade é um aspecto essencial do ser humano e não uma construção social 

convencionada. Ou seja, o doutor naturaliza a sexualidade como se ela tivesse sido descoberta 

e não construída. Lembremos que Freud elaborou sua teoria na sociedade vitoriana onde 

viveu. Conforme já vimos, essa previa a urbanização, industrialização, trabalho, casamento, 

família, filhos, disciplina, ordem, reprodução dos indivíduos, produção de bens, geração de 

lucro e estímulo ao consumo massivo. 

Nesse outro trecho: 

 "Ao me perguntar se eu posso lhe oferecer a minha ajuda, imagino que isso 

seja uma tentativa de indagar acerca da minha posição em relação à abolição 

da homossexualidade, visando substituí-la por uma heterossexualidade 

normal. A minha resposta é que, em termos gerais, nada parecido podemos 

prometer. Em certos casos conseguimos desenvolver rudimentos das 

tendências heterossexuais presentes em todo homossexual, embora na 

maioria dos casos não seja possível. A questão fundamenta-se 
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principalmente, na qualidade e idade do sujeito, sem possibilidade de 

determinar o resultado do tratamento". 

  

Aqui Freud insinua que embora seja difícil, poderia tentar desenvolver rudimentos das 

tendências heterossexuais do filho em questão. No final diz que:  

"A análise pode fazer outra coisa pelo seu filho. Se ele estiver 

experimentando descontentamento por causa de milhares de conflitos e 

inibição em relação à sua vida social a análise poderá lhe proporcionar 

tranqüilidade, paz psíquica e plena eficiência, independentemente de 

continuar sendo homossexual ou de mudar sua condição.” 

Aqui Freud termina insinuando que a análise pode lhe proporcionar tranqüilidade 

independente dele continuar sendo homossexual ou não. Freud acreditava ou não na mudança 

da orientação do desejo afetivo sexual? Se não considerava a homossexualidade motivo de 

vergonha ou desvantagem, por que então era preciso alterá-la? São perguntas que ficam e 

demonstram as contradições de ser cientista na época de Freud.  

Embora houvesse interdições religiosas, jurídicas e médicas contra a homossexualidade, 

conforme já vimos o comportamento sempre existiu ao longo da história em diferentes povos. 

A partir do final do século XIX, já havia cidades na Europa, Ásia e América com mais de um 

milhão de habitantes. As pessoas já podiam viver de forma mais anônima e discreta. Os 

homens homossexuais usavam as saunas de alguns desses centros urbanos para a relação 

sexual com outros homens. Os parques públicos, becos, estações ferroviárias e rodoviárias, 

casas de chá, cinemas, banheiros públicos e vestiários de ginásios também serviam como 

locais, onde homens poderiam conhecer outros homens para a prática do sexo anônimo e 

casual. Alguns proprietários desses locais tentavam evitar o sexo entre clientes, enquanto 

outros, conscientes dos lucros trazidos por esse segmento populacional, faziam vistas grossas. 

Portanto, devido o preconceito, esses locais localizados nas grandes cidades, também 

facilitavam que os homens fizessem sexo com outros homens de forma discreta, anônima e 

segura, inclusive na atualidade (Naphy, 2006; Dynes, 1990). 

No final do século XIX, Paris já contava com milhões de habitantes. Ser homossexual 

naquele tempo, além de ser condenado pela religião, ser considerado doente mental e sofrer 

tentativa de cura psiquiátrica, continuava sendo punido pela lei em muitos países. Em 1876, 

por exemplo, é registrado o primeiro cerco policial a uma sauna parisiense chamada Bains de 

Gymnase. Por volta de seis homens, entre 14 e 22 anos foram processados por ofensa à 

decência pública. O gerente e dois funcionários foram condenados por facilitar a pederastia.  
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Em 1903, os Estados Unidos já despontavam como potência mundial. Cidades como 

Nova Iorque também já contavam com milhões de habitantes. Nesse ano, foi registrado o 

primeiro cerco policial a uma sauna chamada Ariston Hotel Baths. Vinte e seis homens foram 

presos e 12 foram acusados por sodomia. Sete homens foram sentenciados de 4 a 20 anos de 

prisão. Em 1913, no campo das artes, o famoso escritor francês Marcel Proust (1871-1922) 

publicou o primeiro volume da sua famosa obra À la recherche du temps perdu (Em busca do 

tempo perdido). Em seu livro, o autor trata o tema da homossexualidade abertamente 

(Spencer, 1996). 

A história da homossexualidade na Rússia tem sido influenciada historicamente pela 

repressão da Igreja Ortodoxa Russa. O preconceito contra os homossexuais, na época dos 

imperadores (czares) era muito violento. O crime de sodomia estava classificado no artigo 

995 do código penal de 1832. A lei dizia que seus praticantes perdiam os direitos cívicos e 

eram deportados para a Sibéria
73

 (Miller apud Borrillo, 2010). Com o advento da Revolução 

Russa, a homossexualidade foi descriminalizada em 1917. O novo governo do Partido 

Comunista erradicou as velhas leis referentes às relações sexuais, e legalizou a atividade 

homossexual dentro da Rússia. Por se tratar de um país que estava se estruturando em um 

sistema de governo socialista, líderes bolcheviques supostamente diziam que as relações 

homossexuais e heterossexuais seriam tratadas da mesma forma pela lei. Porém, a 

homossexualidade, ainda continuava a ser visa como patologia grave por muitos. Outros a 

viam como um problema, típicos da decomposição moral das sociedades burguesas 

capitalistas. Acreditavam que o próprio funcionamento socialista iria provocar o 

desaparecimento natural da homossexualidade. Sob a liderança de Vladimir Lenin (1870-

1924), pessoas assumidamente homossexuais puderam até servir ao governo. 

Porém, logo em 1933, a homossexualidade tornou-se um crime novamente, sob o poder 

de Josef Stalin (1879-1953), que acrescentou o artigo 121 para todo o código penal da recém 

criada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A homossexualidade masculina passou a 

ser um crime punível com até cinco anos de prisão, exílio na Sibéria, trabalhos forçados, 

hostilidades, torturas e até assassinatos. Muito provavelmente, isso se deu para aprimorar as 

relações estremecidas com a Igreja Ortodoxa Russa, que considerava a homossexualidade 

pecaminosa. Depois da morte de Stalin, houve certa liberação de atitudes em relação aos 
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71 

 

assuntos sexuais na União Soviética. Porém, os atos homossexuais, ainda permaneciam 

ilegais (Borrillo, 2010; Naphy, 2006; Stearns, 2010). 

Como a homossexualidade era considerada uma doença, a partir do século XX já havia 

tentativas médicas de "curá-la". Elas incluíam tratamentos cirúrgicos como a histerectomia 

(retirada do útero), ovariectomia (retirada do ovário), clitoridectomia (retirada do clitóris), 

castração (remoção dos testículos no homem e ovários na mulher), vasectomia (ligação dos 

canais deferentes), cirurgia do nervo pudico e a lobotomia (intervenção cirúrgica no cérebro). 

Métodos baseados em substâncias incluíram o tratamento hormonal, tratamento de choque 

farmacológico e tratamento com estimulantes sexuais e antidepressivos sexuais. Outros 

métodos incluíram a terapia de aversão
74

 à homossexualidade, tratamento de eletrochoque 

cerebral, grupo de terapia, hipnose e psicanálise (Katz, 1976). 

Depois da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a homossexualidade na Alemanha 

gozava de maior liberdade e aceitação, mesmo sob o poder do Parágrafo 175. Berlim crescia 

rapidamente e já contava com milhões de habitantes. Era considerada uma cidade liberal, com 

numerosos cabarés, clubes noturnos e bares para homossexuais, onde berlinenses e turistas se 

divertiam com espetáculos artísticos. Estes progressos da comunidade dos homossexuais 

foram rapidamente eliminados. Em 1933, o Partido Nazista de Adolf Hitler (1889-1945) 

chegou ao poder e declarou sua incompatibilidade com a homossexualidade. Para os nazistas, 

os homossexuais não se reproduziam e, logo, não perpetuavam a etnia/raça ariana
75

. Eles 

temiam o "contágio" e acreditavam que a homossexualidade era um "comportamento 

degenerativo" que ameaçava a capacidade de poder do Estado e o "caráter masculino" da 

nação. 

Os homossexuais eram denunciados como "inimigos do Estado" e acusados de 

"corromper" a moral pública, ameaçando o crescimento populacional alemão. As 

organizações de homossexuais foram banidas, livros acadêmicos sobre homossexualidade e, 

mais genericamente, sobre sexualidade humana, foram queimados, e alguns homossexuais do 

Partido Nazista foram assassinados. A Gestapo, Geheime Staatspolizei (Polícia Secreta do 

Estado Alemão
76

) compilou listas de nomes de homossexuais, que foram obrigados a adaptar-
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prazerosas, e então pare com certo comportamento (no caso, a existência e gratificação dos desejos 

homossexuais). 
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 Os nazistas consideravam a etnia/raça ariana alemã, a mais superior de todas as etnias/raças. 
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 Tradução nossa. 



72 

 

se à norma sexual Nazista ou ser enviados aos campos de concentração para serem 

"corrigidos" (Naphy, 2006; Stearns, 2010).  

A Alemanha Nazista incluía os homossexuais alemães como parte da raça ariana pura e 

tentou forçá-los à conformidade sexual e social desejada. Os que não fingissem uma mudança 

de orientação do desejo afetivo sexual eram enviados para campos de concentração. 

Conforme já dito, eram considerados doentes, portadores de anomalia, suicidas em potencial e 

criminosos. Enquanto estavam nos campos, eram obrigados a usar a figura de um triângulo 

rosa
77

 estampados em suas roupas, que os identificavam como escória da humanidade. 

Estima-se que milhares de homossexuais declarados ou presumidos foram mortos. Além de 

serem agredidos pelos guardas alemães, também eram perseguidos pelos outros prisioneiros 

por serem homossexuais. Nos campos de concentração, recebiam regularmente os trabalhos 

mais pesados ou perigosos. Muitas vezes, os soldados nazistas utilizaram o triângulo rosa 

estampado em suas roupas como alvo para prática de tiro (Borrillo, 2010; Gilbert, 2010). 

Em nome do ideal nazista e purificação da etnia/raça ariana, vários homossexuais eram 

usados como cobaias em experimentos médicos, que muitas vezes mutilavam, levando a uma 

morte lenta e sofrida. Os que sobreviviam, ficavam com seqüelas terríveis. Outros morreram 

nas mãos de médicos que tentavam localizar o "gene homossexual" de forma a encontrar 

"curas" para as futuras crianças arianas que pudessem padecer do mesmo "defeito". Na 

tentativa de "curá-los", os médicos nazistas faziam transplantes de gônadas (testículos) de 

homens heterossexuais para homens homossexuais. Tanto doadores como receptores dessas 

gônadas acabavam morrendo. Outra forma de tentar "curar" os homossexuais era por meio de 

tratamentos hormonais e forçá-los a ter relações sexuais com prostitutas. Para a ideologia 

nazista, os homossexuais deveriam ser "recuperados" para poderem voltar à prática 

reprodutiva. No entanto, diante da ineficácia das tentativas de cura, todos os homossexuais 

envolvidos nas terapias ou eram mortos ou foram castrados para impedi-los de sentir qualquer 

tipo de prazer sexual (Naphy, 2006).  

 Após a queda do nazismo, os homossexuais condenados deixaram os campos de 

concentração, mas continuaram a cumprir as penas previstas pelo Parágrafo 175. Muitos dos 

perseguidos ao abrigo dessas leis nunca se identificaram como homossexuais. De fato, tais 
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leis "anti-homossexuais" mantiveram-se depois da guerra por todo o mundo ocidental até as 

décadas de 1960 e 1970. Logo, muitos homossexuais nunca se sentiram confortáveis para 

contar suas histórias de sofrimento na mão dos nazistas, mesmo depois da década de 1970, 

quando a maioria dos países suprimiu as leis relacionadas à sodomia. 

Ao final da Segunda Guerra Mundial a Alemanha foi dividida. A Alemanha 

Oriental (comunista) em 1950 e a Alemanha Ocidental (capitalista), em 1969, revogaram 

alguns dispositivos do Parágrafo 175. A rigidez do parágrafo em questão foi atenuada em 

1973 e finalmente revogada em 1994, com a reunificação da Alemanha, ocorrida em 1990 

(Brazda; Schwab, 2011). 

Juntamente com o nazismo de Hitler, o Fascismo de Benito Mussolini (1883-1945) 

pregou o que chamou de "higiene moral" da juventude, particularmente em relação à 

sexualidade. A Itália fascista enalteceu o que considerou o comportamento sexual normal na 

juventude, enquanto denunciou o que considerou desviante. Ele condenou a pornografia, a 

maioria das formas de controle de natalidade, homossexualidade e prostituição como um 

comportamento sexual desviante. Declarou a homossexualidade como uma doença social, e 

perseguiu uma campanha agressiva para reduzir a prostituição de mulheres jovens. Porém, a 

aplicação de leis que se opunham à tais práticas era irregular, as autoridades muitas vezes 

faziam vista grossa. 

 Em 1944, Mussolini deportou centenas de homossexuais para Ilha de Tremiti, Mar 

Adriático, costa leste italiana. Nenhuma lei proibia a homossexualidade na época. Porém, 

Mussolini negou a sua existência, dizendo que, na Itália, havia apenas homens de verdade. No 

entanto, suspeita-se que homossexuais foram presos e deportados. As condições na ilha foram 

muito difíceis, e alguns morreram. Essa ilha teve a distinção de ser o único campo de 

confinamento em que a maioria dos prisioneiros eram homossexuais (Quine, 1995).  

Na vizinha da Itália, a Grécia, a ocupação nazista e fascista foi seguida pela Guerra 

Civil Grega, que começou em 1941 e terminou em 1949. A relação homossexual foi 

descriminalizada em 1951 pelo novo código penal desse país, aprovado em 1950. Por causa 

de fatores culturais e históricos, os países do leste da Europa, tendem a ser mais intolerantes 

com os homossexuais que os países do lado oeste (Naphy, 2006). 

Já na Península Ibérica, durante ditadura de Francisco Franco (1892-1975), entre os 

anos de 1936 e 1975, as leis contra sodomia eram muito rigidas na Espanha. Muitos 

homossexuais eram presos. Em 1954, a Lei de Vagos y Maleantes (Lei de Vagabundos e 
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deliquentes)
78

 declarou que a homossexualidade era tão ilegal quanto o proxenetismo. Franco 

já tinha falecido e novas reformas estavam começando. Após muitas perseguições e prisões, a 

homossexualidade é finalmente descriminalizada em 1979 (Spencer, 1996). 

Em Portugal, a atividade sexual entre pessoas do mesmo sexo foi descriminalizada em 

1852, mas voltou a ser crime novamente em 1886. Portugal tornou-se gradualmente mais 

opressivo em relação aos homossexuais, especialmente nos anos da ditadura de Antônio 

Salazar (1889-1970), que governou o país de 1932 a 1968. Porém, foi somente em 1982, que 

a homossexualidade foi descriminalizada em definitivo. O Brasil, por ter sido uma colônia 

portuguesa, também sofreu a influência da mesma lei. Porém, já independente, em 1830, Dom 

Pedro I (1798-1834) descriminalizou a homossexualidade no Brasil. Mesmo assim, ela 

continuava sendo considerada uma doença mental até a publicação da décima edição da CID 

em 1992. Nos anos de ditadura, principalmente entre 1964 e 1985, os homossexuais sofreram 

muita repressão, encarceramentos, torturas e assassinatos (Green, 2000, Trevisan, 2000) 
79

.  

Até o final da Segunda Guerra Mundial em 1945, o desenvolvimento da "ciência 

sexual" no Ocidente havia tratado a chamada sexualidade humana como uma realidade 

basicamente binária: existem homens e existem mulheres, existem heterossexuais e 

homossexuais. Branco versus preto. Os tons de cinza começam a aparecer com mais clareza 

quando o biólogo e sexólogo Alfred Kinsey (1894-1956) divulga sua famosa escala, que 

prevê certa gradação no desejo e no comportamento sexual 
80

. Com a publicação desse 

trabalho, em 1948, reconhece-se que não existem apenas dois padrões de comportamento 

sexual, e a sociedade descobre que a porcentagem de indivíduos que se envolve em 

relacionamentos sexuais de formas diferentes, é bem maior do que se imaginava (Michaels, 

1996; Spencer, 1996).  

Kinsey iniciou seus estudos sobre relações sexuais humanas após uma discussão com o 

colega de trabalho, na Universidade de Indiana. Após ter concluído, em seus estudos de 

entomologia (estudo de insetos), que nenhuma vespa era igual à outra, e que as práticas de 
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(1983), Green & Trindade (2005) e Silva, 2006. 
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 Conforme já mencionamos, o médico, ativista e sexólogo alemão Magnus Hirschfeld (1868-1935) 

publicou em 1896 um panfleto intitulado Sappho und Sokrates oder Wie erklärt sich die Liebe der 

Männer und Frauen zu Personen des eigenen Geschlechts? (Safo e Sócrates ou como explicar o amor de 

homens e mulheres por pessoas do seu mesmo sexo?) que continha uma espécie de escala que media o 

desejo sexual de um indivíduo. A classificação foi feita da seguinte forma: foi numerada em cerca de dez 

pontos, sendo A (homossexual) e B (heterossexual). O indivíduo heterossexual era denominado de A0, 

B5, o bissexual de A3, B9, o assexual de A0, B0. E o que sentia forte desejo por ambos os sexos de A9, 

B9. Quanto maior o número, maior o desejo correspondente às categorias A e B (Leite Junior, 2008). 
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acasalamento das vespas eram extremamente variadas. Kinsey percebeu que, apesar da falta 

de estudos sobre a sexualidade humana, essa característica de diversidade sexual era comum 

em todos os seres vivos.  

Após muita persistência, em 1935, Kinsey conseguiu recursos financeiros junto à 

Fundação Rockfeller e pôde, então, iniciar sua pesquisa sobre a sexualidade humana. A 

publicação do primeiro volume do famoso relatório sobre a sexualidade masculina Sexual 

Behavior in the Human Male 
81

 (não publicado em português), em 1948, deu origem a uma 

enorme polêmica nos Estados Unidos. O segundo volume, abordando a sexualidade das 

mulheres Sexual Behavior in the Human Female (Conduta sexual da mulher) foi publicado 

em 1953 nos EUA, e em 1954 no Brasil, pela editora Atheneu.  

No final da década de 1930, quando Kinsey começou a estudar cientificamente a 

sexualidade, na maioria dos estados americanos, o sexo pré-marital ou extraconjugal, a 

homossexualidade e o sexo oral (mesmo no casamento) eram considerados crimes previstos 

em lei e puníveis com prisão. A tese do cientista, amparada em milhares de entrevistas com 

homens e mulheres de todas as idades e camadas sociais, era a de que em matéria de sexo não 

existe aberração ou desvio. Existe apenas uma infinidade de práticas e preferências, que lei 

nenhuma é capaz de banir. 

Começou, então, a coletar histórias de vida, chegando a atingir para a publicação dos 

dois livros, após 15 anos de estudos (1938 a 1953), a extraordinária cifra de 16.392 pessoas 

entrevistadas, sendo 8.603 homens e 7.789 mulheres. Em 1947, um ano antes da publicação 

do relatório masculino, Kinsey fundou o Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and 

Reproduction (Instituto Kinsey para pesquisa em sexo, gênero e reprodução), existente até 

hoje. A principal característica dos relatórios Kinsey foi a obtenção de informações 

trabalhadas estatisticamente. Os interrogatórios duravam entre uma hora e duas horas, 

dependendo da disposição do informante e do número de questões, que não eram fixas, 

variando entre o mínimo de 300 até 500 ou mais perguntas (Gathorne-Hardy, 1998; Mottier, 

2010). 

Conforme já dito, em sua pesquisa, Kinsey constatou que os seres humanos não se 

classificam em apenas duas categorias (exclusivamente heterossexual e exclusivamente 

homossexual), mas apresentam diferentes graus de uma ou outra característica extrema. 

A Escala de Kinsey tenta descrever o comportamento sexual de uma pessoa ao longo do 
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tempo e seus episódios num determinado momento. Ela usa uma escala iniciando em 0, com o 

significado de um comportamento exclusivamente heterossexual, e terminando em 6, para 

comportamentos exclusivamente homossexuais. Kinsey propôs uma escala onde seriam 

divididos nas seguintes categorias e porcentagens:  

 

0- heterossexual exclusivo: 50% 

1- heterossexual ocasionalmente homossexual: 14% 

2- heterossexual mais do que ocasionalmente homossexual: 11% 

3- igualmente heterossexual e homossexual ou também chamado de bissexual: 

9% 

4- homossexual mais do que ocasionalmente heterossexual: 7% 

5- homossexual ocasionalmente heterossexual: 5% 

6- homossexual exclusivo: 4% 

7- X- indiferente sexualmente: 0% 

 

Para Kinsey, a diversificação é uma realidade da natureza e não um desvio em relação 

às normas sociais estabelecidas. Ele observou que no reino animal, muitas espécies 

apresentavam comportamentos homossexuais. Isso mostra que naturalmente, a 

homossexualidade existe entre os seres vivos. O que mudou ao longo dos tempos, foi o 

sentido que tal ato teve para a sociedade em determinado momento e local. Os conceitos que 

utilizamos para classificar os entes do mundo, não contém uma realidade em si mesmos. São 

construções dependem do momento histórico, sócio-cultural e econômico de um determinado 

lugar. Não existem fatos em si, cada fato tem a identidade que a construção social lhe atribui, 

ou seja, que está de acordo com determinada conveniência. De acordo com o contexto, quem 

atribui o sentido a determinado fenômeno é o próprio homem (LeFranc, 2005).  

Portanto, a escala Kinsey, que mede o quanto de heterossexualidade e/ou 

homossexualidade existe em um indivíduo está baseada em algo que foi naturalizado e 

essencializado. Kinsey não questionou o processo histórico de formação dos conceitos de 

homossexualidade/heterossexualidade, bem como sua naturalização e essencialização. No 

entanto, suas pesquisas foram importantes. Causaram um grande choque para sociedade 

moralista e religiosa da época, pois investigou justamente as práticas sexuais consideradas 

erradas e não convencionais. Kinsey fez um extenso estudo sobre sexo anal, bissexualidade, 

idade da primeira penetração, freqüência, tempo, posições sexuais, preferência do período do 
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dia para ter relações sexuais, zonas erógenas, sexo extraconjugal, fantasias sexuais, 

preliminares, homossexualidade, masturbação, sobre o hábito de dormir sem roupa, sexo oral, 

orgasmo, orgasmo múltiplo, polução noturna, idade e auge no número de relações sexuais, 

sexo antes do casamento, sexo com prostitutas e práticas sadomasoquistas (Fausto-Sterling, 

2002; Kinsey et al., 1998).  

O fato interessante para o nosso tema é que Kinsey percebeu que a atração sexual, bem 

como sua prática, não estão necessariamente relacionadas à aparência do sujeito que as 

pratica. Muitos homens que relataram ter tido relações sexuais com outros homens, 

justamente provocavam espanto, pois sua aparência não estava relacionada ao que era 

considerado feminino. Conforme levantado na pesquisa de Kinsey, muitos deles se 

relacionavam tanto com homens, como com mulheres. Lembremos que a sociedade bem 

como as ciências biomédicas associava fortemente a presença de aspectos considerados 

femininos ao fato do homem sentir desejo por outro (Minton, 1986; Mottier, 2010).   

Enquanto isso, no outro lado do planeta, devido a ascensão ao poder por Mao Tsé-Tung 

(1893-1976) e a criação da República Popular da China em 1949, a tolerância da sociedade 

em relação à homossexualidade foi praticamente eliminada e sua prática tornou-se ilegal. O 

regime comunista chinês perseguiu duramente os homossexuais, especialmente a partir da 

década de 1960, durante a Revolução Cultural Chinesa. Os líderes comunistas consideravam a 

homossexualidade como uma perversão do capitalismo e, portanto, uma prática contra a 

revolução que devia ser eliminada da sociedade. Embora não houvesse uma lei específica que 

enquadrasse a homossexualidade como um crime, os acusados de práticas homossexuais eram 

condenados às penas severas, incluindo a castração ou até mesmo a pena de morte. 

Já no país vizinho, o Japão, não há proibições explícitas contra a homossexualidade nas 

três religiões tradicionais praticadas: Xintoísmo, Budismo e Confucionismo. A sodomia foi 

criminalizada pela primeira vez em 1873, no início da Era Meiji (1868-1912). No entanto, 

esta disposição foi revogada em 1880 pelo Código Penal do Japão, que foi influenciado pelo 

Código Napoleônico. Assim, as relações sexuais consensuais entre adultos em privado, 

independente de sua orientação do desejo afetivo sexual e/ou gênero, é legal sob a lei 

japonesa (Naphy, 2006). 

Falando em outra grande potência mundial, conforme já dito, a partir do século XX, os 

EUA já se destacavam como a mais importante economia do planeta. Sua influência no 

mundo ia se tornando cada vez maior em vários aspectos, principalmente no campo das 

ciências. Em 1917, a Associação Psiquiátrica Americana implementou um plano para 
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uniformizar a estatística e a nomenclatura de diagnósticos nos hospitais em saúde mental. Em 

1933, A Standard Classified Nomemclature of Desease (Classificação Padrão de 

Nomenclatura de Doenças
82

) foi desenvolvida em parceria com hospitais, organizações 

médicas e agências governamentais. 

Na sessão sobre transtorno mental, aprovada pela Associação Psiquiátrica Americana, 

não mencionava a homossexualidade. No entanto, em sessão separada, a Associação 

Neurológica Americana, continha um item sobre personalidade psicopata, onde se 

caracterizava como perversão sexual. Na segunda edição publicada em 1935, a 

homossexualidade foi desta vez incluída como personalidade psicopata com sexualidade 

patológica.  

Na mesma época que o Relatório Kinsey era publicado nos EUA, pelo menos três tipos 

de manuais de classificação de transtornos mentais eram utilizados nos EUA. Em 1948, a 

Associação Psiquiátrica Americana resolveu colocar fim nesta confusão e publicou em 1952 a 

primeira edição nacional do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), mais conhecido no meio técnico, 

tanto em inglês como em português, como DSM. Esse manual é importante, pois irá 

influenciar bastante as edições da seção de desordens mentais da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - tecnicamente conhecido 

em português como CID (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems – tecnicamente conhecido em inglês como ICD), sob responsabilidade da 

Organização Mundial da Saúde (órgão das Nações Unidas criado em 1948). 

Esta edição continha uma categoria genérica denominada de "Desvio Sexual" em uma 

subcategoria denominada de "Transtorno de Personalidade Sociopática", em "Transtornos de 

Personalidade". Estava categorizado como doença junto com a homossexualidade o 

transvestismo, pedofilia, fetichismo e o sadismo sexual (incluindo estupro, ataque sexual, 

mutilação).  

Em 1968, na segunda edição do DSM, o manual publicou a homossexualidade como 

"Desvio Sexual" na categoria de "Distúrbios da Personalidade e Outros Distúrbios Mentais 

Não Psicóticos". Mais uma vez a homossexualidade foi categorizada da mesma forma que o 

fetichismo, pedofilia, transvestismo, sadismo, masoquismo, voyeurismo e exibicionismo. A 

circulação do manual estava presente a apenas poucos psiquiatras. As informações sobre a 
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homossexualidade eram restritas a alguns estudos de casos e anedotas preconceituosas. Segue 

com tradução nossa, como o diagnóstico de homossexualidade apareceu no DSM II (APA, 

1968).  

 

302. Desvio Sexual 

 

Essa categoria diz respeito a indivíduos cujo o interesse sexual está 

diretamente e primeiramente direcionado à objetos, ao invés de pessoas do 

sexo oposto, atos sexuais não associados ao coito,ou coito realizado sob 

circunstancias bizarras como necrofilia, pedofilia, sadismo sexual e 

fetichismo. Embora muitos achem tais práticas desagradáveis, não 

conseguem substituí-la por comportamentos sexuais normais. Esses 

diagnósticos não são apropriados para indivíduos que realizam atos sexuais 

desviantes porque os objetos sexuais normais não estão disponíveis a eles.          

 

302.0 Homossexualidade 

302.1 Fetichismo 

302.2 Pedofilia 

302.3 Transvestismo 

302.4 Exibicionismo 

302.5 Voyeurismo  

302.6 Sadismo 

302.7 Masoquismo 

302.8 Outro desvio sexual  

302.9 Desvio sexual não especificado 

 

A falta de informação e categorização por parte do DSM I e II sobre o que era e o que 

não era considerado especificamente como distúrbio mental, aliado ao preconceito social, 

fazia da homossexualidade uma doença. Durante a revisão da segunda versão do DSM II em 

1968, surgiu o famoso debate sobre a pertinência de se manter ou não a homossexualidade 

como categoria diagnóstica específica (Russo, 2004). 

 

1.6- Início do processo de despatologização e continuidade no processo de 

descriminalização da relação afetiva/sexual entre homens 

 

Passadas muitas perseguições e sofrimentos, somente em 1967, o Parlamento do Reino 

Unido revogou a lei contra a pratica da sodomia. Alegou-se que a sodomia era legal quando 

dizia respeito aos atos consensuais privados e entre adultos. Apesar do ambiente homofóbico 

na sociedade, lugares onde homossexuais se encontravam sempre existiram de forma mais ou 

menos clandestina. Conforme já relatado, a intensificação do processo de urbanização 

ocorrido nos EUA e Europa, a partir do século XIX, facilitaram o anonimato nos grandes 
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centros. No entanto, ainda por causa do preconceito e da falta de informação, na noite de 28 

de junho de 1969, no bairro de Greenwich Village na cidade de Nova Iorque, ocorreu um fato 

que marcaria historicamente a luta desse segmento social.  

O mais popular bar para homossexuais da época, Stonewall Inn, estava repleto de 

clientes, quando a polícia o invadiu para mais uma batida de rotina. Cansados e 

inconformados com a repressão policial e subornos constantes, os freqüentadores do 

Stonewall Inn lideraram naquela madrugada e nas quatro noites seguidas uma rebelião que 

resultou no espancamento e prisão de dezenas de manifestantes. Tal fato é largamente 

reconhecido como o evento catalisador dos movimentos em defesa dos direitos civis da 

comunidade LGBTTTISQ
83

 (lésbicas
84

, gays
85

, bissexuais, transgêneros, transexuais, 

travestis, interssexuais, simpatizantes
86

, questioning 
87

ou queer
88

), dentre eles surgiram as 

famosas paradas do orgulho LGBT (Dynes, 1990).  

A primeira aconteceu um ano depois, em 28 de junho de 1970, em Nova Iorque, para 

lembrar o ocorrido e mostrar a luta por direitos até então reprimidos, nesse chamado segmento 

da população. Stonewall Inn foi um marco por ter sido a primeira vez que um grande número 
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 Na língua portuguesa, o termo "gay" é geralmente usado para designar o homem homossexual. A 

cultura contemporânea em geral, herdou o termo diretamente do inglês gay, que pode ser traduzido como 
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homossexual, foi a escritora norte-americana e homossexual Gertrude Stein (1874-1946). Conforme já 

dito, o uso do termo gay como sinônimo de homossexual vem da língua inglesa, que quer dizer "alegre". 

Trata-se de um significado positivo que muitos homossexuais, ao longo do século XX, elegeram para 
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Brasil somente por volta da década de 1970 (Houaiss, 2004; Spencer, 1996; Trevisan, 2000). 
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de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros se juntaram para resistir aos constantes maus 

tratos da polícia para com a sua comunidade.  

No mesmo ano, já impulsionados por Stonewall, ativistas gays invadiram o congresso 

anual da Associação Psiquiátrica Americana, que ocorria na cidade de São Francisco. Eles 

protestavam de forma veemente contra os trabalhos científicos ali apresentados que 

sustentavam o caráter intrinsecamente patológico do comportamento homossexual. A 

manifestação teve grande repercussão na mídia e a opinião pública da época, encorajando 

seus participantes a continuarem sua luta de uma forma ainda mais ruidosa (Carter, 2004; 

Mottier, 2010; Spencer, 1996). 

Pouco mais de uma década antes, a psicóloga norte-americana Evelyn Hooker (1907-

1996) executou um estudo no Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA em 1957. O 

objetivo era explorar a relação entre homossexualidade, desenvolvimento psicológico e 

patologia mental. Hooker estudou tanto os homossexuais como os heterossexuais. Ambos os 

grupos apresentavam a mesma faixa etária, índice de QI (quociente de inteligência) e nível 

educacional. Foram submetidos a três testes psicológicos muito utilizados na época (Teste de 

Rorschach), Teste de Apercepção Temática (TAT), Inventário Multifásico de Personalidade 

de Minnesota (MMPI) 
89

. Em sua pesquisa, Hooker resolveu questionar se a psicopatologia 

estava diretamente relacionada com a homossexualidade. Na época, tal argumento era muito 

defendido cientificamente. Para isso, ela pesquisou se homossexuais e heterossexuais 

apresentavam diferenças em relação a suas respectivas saúdes mentais.  

Ao invés de estudar pacientes psiquiátricos, ela se preocupou em pesquisar 

homossexuais e heterossexuais que eram considerados normais e integrados ao 

funcionamento social. Outro ponto importante a ser destacado, foi que ela contratou 

pesquisadores que não sabiam da orientação do desejo afetivo sexual dos pesquisados. Esses 

pesquisadores a auxiliaram na mensuração das respostas dadas. O resultado foi que tanto em 

um grupo como em outro, não houve diferença significativa de respostas nos três testes 

aplicados. Ela concluiu que não há determinismo social, patologia mental e orientação do 

desejo afetivo sexual. A pesquisa de Hooker fortaleceu mais ainda o movimento de 

homossexuais, pois mostrava que não havia necessariamente uma relação direta entre doença 

mental e orientação do desejo afetivo sexual (Hooker, 1957).  
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Em 1962, o estado norte-americano de Illinois foi o primeiro a descriminalizar a 

sodomia, desde que sua prática fosse em local privado e consentido entre adultos. Aos poucos 

e da mesma forma, os demais estados foram descriminalizando as leis relativas à sodomia. 

Enquanto isso, o combate político continuou por alguns anos, seguindo-se de contatos e de 

reuniões formais com a APA (Associação Psiquiátrica Americana), o que resultou na 

aceitação em 1973, a homossexualidade não poderia mais ser considerada uma doença. 

Conforme mencionado acima, no estudo de Evelyn Hooker, muitos homossexuais relatavam 

que estavam satisfeitos com suas orientações e que não desejavam alterá-las. Além disso, não 

eram impedidos de desempenhar suas atividades diárias. Em dezembro de 1973 a 

homossexualidade é eliminada do DSM como transtorno mental (Dynes, 1990; Fry, 1985; 

Mottier, 2010; Naphy, 2006; Silverstein, 1996; Spencer, 1996; Stearns, 2010). 

Foi retirada da edição do DSM II, reimpressa em 1974. Profissionais mais ortodoxos 

acreditavam que a retirada do diagnóstico ocorreu apenas porque houve uma pressão da 

comunidade LGBT. Eles defendiam que não havia evidências suficientes para provar que a 

homossexualidade não era mais uma doença. Administradores da Associação Psiquiátrica 

Americana (APA) recomendaram que o comportamento homossexual fosse substituído por 

"Distúrbio da Orientação Sexual". Ele somente deveria ser constatado como tal, se por causa 

da orientação do desejo afetivo sexual o indivíduo não conseguisse desempenhar sua função 

sexual. Detalhe: não há na sétima impressão do DSM II e nem nas edições do DSM III, DSM 

III revisada, DSM IV, DSM IV revisada e DSM V, alguma classificação onde heterossexuais 

demonstram ter algum distúrbio por causa da orientação do desejo afetivo sexual (Bayer & 

Spitzer, 1982).     

Antes da publicação do DSM III em 1980, houve muita discussão e um referendo entre 

os profissionais de saúde mental da APA que determinou que ao invés de "Distúrbio da 

Orientação Sexual" o diagnóstico seria "Homossexualidade Ego-distônica
90

", expresso da 

seguinte forma, conforme segue nossa tradução: 

 

 

 

                                                 

90
 De acordo com as ciências biomédicas, diz-se “egodistônico” para os aspectos do pensamento, dos 

impulsos, atitudes, comportamentos e sentimentos que contrariam e perturbam a própria pessoa. No 

exemplo da nossa tese: a pessoa é homossexual, porém, discorda do jeito dela mesma ser. Entretanto, diz-

se “egosintônico” para os aspectos do pensamento, dos impulsos, atitudes, comportamentos e sentimentos 

que não perturbam a própria pessoa; ou seja, é oposto ao conceito de “egodistônico”. Por exemplo: a 

pessoa é homossexual e concorda com o jeito dela própria ser (Sadock & Sadock, 2007). 
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302.00 - Homossexualidade Ego-Distônica 

 

As características essenciais são de adquirir ou aumentar o desejo sexual, 

para que as relações sexuais possam ser iniciadas ou mantidas. Se há algum 

desejo homossexual que seja maior que o heterossexual, expresso de forma 

persistente, esse passa a ser indesejável e causa de sofrimento. Essa categoria 

é reservada para aqueles sujeitos homossexuais, cuja idéia de mudança da 

orientação sexual é uma preocupação persistente. Tal alteração deve ser 

evitada, nos casos onde o desejo de mudança da orientação sexual pode ser 

breve manifestação temporária de uma dificuldade individual em ajustar a 

nova percepção do seu impulso homossexual. O indivíduo reclama que o 

desejo heterossexual está persistentemente ausente ou fraco e isso interfere 

significativamente nas relações sexuais heterossexuais que ele deseja ter. Há 

um padrão de excitação homossexual que o indivíduo não deseja e que lhe 

causa sofrimento (APA, 1980).  

 

 

Esta nova categoria de diagnóstico, no entanto, foi criticada por profissionais de saúde 

mental por várias razões. Foi visto por muitos como um compromisso político para apaziguar 

aqueles psiquiatras - principalmente os psicanalistas - que ainda consideravam a 

homossexualidade uma patologia. Outros questionaram a conveniência de ter um diagnóstico 

separado que descreve o conteúdo de disforia
91

 de um indivíduo. Eles argumentaram que os 

problemas psicológicos relacionados à homossexualidade ego-distônica poderia ser tratado 

assim por outras categorias diagnósticas gerais, e que a existência do diagnóstico perpetuava o 

estigma
92

 anti-homossexual. 

Além disso, por causa do preconceito generalizado contra homossexuais, faz com que 

muitos passem por uma fase inicial em que a sua homossexualidade poderia ser considerada 

ego-distônica. Em 1987, o diagnóstico foi removido inteiramente do DSM, com a publicação 

do DSM III revisado. O único vestígio de homossexualidade ocorreu sob o diagnóstico de 

"Transtorno Sexual sem Outra Especificação", com o código 302.9. Tanto o DSM IV, 

publicado em 1994, quanto o DSM IV edição revisada, publicada em 2000 e o DSM V 

publicado em 2013, mantiveram-se inalterados em relação a esse diagnóstico (Siverstein, 

1996; Rubin, 1999). Assim, logo abaixo, vemos como ele aparece no DSM III revisado, DSM 

IV, DSM IV revisado e DSM V: 

 

 

                                                 

91
 Conforme as ciências biomédicas, disforia é uma mudança repentina e transitória do estado de ânimo, 

tais como sentimentos de tristeza, pena, angústia. É um mal estar psíquico acompanhado por sentimentos 

depressivos, tristeza, melancolia e pessimismo (Idem, Ibidem). 
92

 Esse termo será melhor explicado no próximo capítulo. 
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302.9 - Transtorno Sexual Sem Outra Especificação 

 

Esta categoria é incluída para a codificação de uma perturbação sexual que 

não satisfaça os critérios para qualquer transtorno sexual específico, nem 

seja uma Disfunção Sexual 
93

 ou uma Parafilia 
94

. 

Exemplos: 

1) Acentuados sentimentos de inadequação envolvendo o desempenho 

sexual ou outros traços relacionados a padrões auto-impostos de 

masculinidade ou feminilidade. 

2) Sofrimento acerca de um padrão de relacionamentos sexuais repetidos, 

envolvendo uma sucessão de amantes sentidos pelo indivíduo como coisas a 

serem usadas. 

3) Sofrimento persistente e acentuado quanto à orientação sexual (APA, 

1987; 1994; 2000; 2013). 
 

Com a criação da Oganização Mundial da Saúde em 1948, a CID passou a ser revisada 

e editada por essa instituição. Antes, a responsabilidade de revisões da CID era da Comissão 

Mista, um grupo composto por representantes do Instituto Internacional de Estatística e da 

Organização de Saúde da Liga das Nações (1919-1946). Em 1949, a CID já estava em sua 

sexta revisão. Foi moldada e padronizada para o registro de morbidades. Assim, o nome 

mudou de Lista Internacional de Causas de Morte para Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.  

Conforme já vimos, a homossexualidade tinha sido categorizada como doença desde 

1886, pelo doutor Krafft-Ebing. Na edição de 1949 do CID, ela apareceu pela primeira vez na 

categoria de "Transtornos de Caráter, Comportamento e Inteligência" com o título de 

"Personalidade Patológica", sob o código 320.0, e subcategoria 320.6, "Desvio Sexual”. Na 

sétima revisão, em 1955, a classificação sobre homossexualidade se manteve inalterada. Já em 

1965, na oitava revisão, a homossexualidade passa para a categoria 302.0, pertencente ao 

grupo 302, denominado de "Desvio Sexual". Nesse grupo estão: 302.1- Fetichismo, 302.2- 

Pedofilia, 302.3- Transvestismo, 302.4- Exibicionismo, 302.5- Voyeurismo, 302.6- Sadismo, 

302.7- Masoquismo, 302.8- Outro e 302.9- Não especificado. Devido a sua semelhança, a 

                                                 

93
 Segundo as ciências biomédicas, disfunção sexual refere-se à dificuldade sentida por uma pessoa ou 

casal durante qualquer estágio da atividade sexual, incluindo, desejo, excitação, coito ou orgasmo 

(Sadock & Sadock, 2007). 
94

 De acordo com as ciências biomédicas, "parafilia" foi o termo cunhado pelo psicólogo norte-americano 

John Money (1921-2006). Antes o conceito era conhecido com o nome de “perversão sexual”. A prática 

parafílica é considerada pelas ciências biomédicas um padrão de comportamento no qual, em geral, a 

fonte predominante de prazer não se encontra na cópula genital pênis-vagina, mas sim em alguma outra 

atividade, como por exemplo, os fetiches. Certas práticas, como a homossexualidade ou até mesmo os 

sexos, oral, anal e a masturbação, já foram consideradas parafilias justamente por não visarem à 

penetração pênis-vagina. Atualmente, essas práticas são consideradas variações normais e aceitáveis do 

comportamento sexual (Idem, ibidem). 
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classificação da homossexualidade do DSM II, ocorrida em 1968, possivelmente foi 

influenciada pela classificação do CID-8. 

Em 1975, a Associação Americana de Psicologia emitiu uma declaração onde consta 

que a homossexualidade não era mais considerado um transtorno mental. No mesmo ano, 

ocorre a nona revisão do CID. A homossexualidade é classificada no grupo "Transtornos 

Sexuais e de Identidade de Gênero" sob a categoria de "Desvios e Transtornos Sexuais" com 

o código 302.0, com o nome de "Orientação Sexual Ego-distônica". É provável que a nona 

edição do CID tenha sido influenciada pela reimpressão do DSM II em 1974. Isso porque em 

relação à homossexualidade, o diagnóstico e descrição em ambos manuais são parecidos.  

Juntamente com a "Orientação Sexual Ego-distônica" estão os seguintes diagnósticos: 

302.0- Orientação Sexual Ego-distônica, 302.1- Zoofilia, 302.2- Pedofilia, 302.3- Fetichismo 

transvéstico, 302.4- Exibicionismo, 302.5- Transexualismo, 302.6- Transtorno de Identidade 

de Gênero em Crianças, 302.7- Disfunção psicossexual (não especificada, desejo sexual 

hipoativo, inibição do desejo e excitação, transtorno do orgasmo feminino, transtorno do 

orgasmo masculino, ejaculação precoce, dispareunia (sensação de dor genital durante o ato 

sexual), outro transtorno de disfunção psicossexual não especificado) 302.8 - Outros 

Transtornos Psicossexuais Específicos (fetichismo, voyeurismo, masoquismo sexual, sadismo 

sexual, transtorno de identidade de gênero em adolescentes e adultos e outro transtorno 

psicossexual especificado), 302.9 - Transtorno Psicossexual Não Especificado (Laurenti, 

1984).  

Analisando tanto o processo de codificação da homossexualidade do DSM quanto do 

CID, parece claro que aquilo que era considerado patológico, sempre esteve relacionado a 

todo tipo de prática sexual que não resultasse na penetração pênis-vagina. Conforme já vimos, 

tal normatização está fundamentada nos costumes, tradições, religiões e leis que organizavam 

as sociedades.  

Seguindo a resolução do DSM, ocorrida em 1973, o CID retirou o diagnóstico de 

homossexualidade da sua lista de doenças em 1990
95

. Assim, alguns anos depois publicou sua 

décima revisão da seguinte forma: 

                                                 

95
 A partir de então, a orientação do desejo afetivo sexual passa a ser considerada um processo interno, 

psico-afetivo, não mais uma doença ou muito menos uma mera opção, como acredita a maioria da 

sociedade. Da mesma forma que o heterossexual não escolhe ser heterossexual, o homossexual não 

escolhe ser homossexual nem o bissexual escolhe ser bissexual. Este processo interno pode ser traduzido 

da seguinte forma: a orientação do desejo afetivo sexual é integração do corpo às vivencias sociais e a 

elaboração emocional da sexualidade de cada indivíduo. Todos esses fatores nos fazem ter cuidado de não 

mais utilizar o termo "homossexualismo", pois o sufixo "ismo'', nesse caso está relacionado às patologias. 



86 

 

F66 Transtornos psicológicos e comportamentais associados ao 

desenvolvimento sexual e à sua orientação 

Nota: 
A orientação sexual por si não deve ser vista como um transtorno. 

F66.0 Transtorno da maturação sexual 
O paciente está incerto quanto a sua identidade sexual ou sua orientação 

sexual, e seu sofrimento comporta ansiedade ou depressão. Comumente isto 

ocorre em adolescentes que não estão certos da sua orientação (homo, hetero 

ou bissexual), ou em indivíduos que após um período de orientação sexual 

aparentemente estável (freqüentemente ligada a uma relação duradoura) 

descobre que sua orientação sexual está mudando. 

F66.1 Orientação sexual egodistônica 
Não existe dúvida quanto a identidade ou a preferência sexual 

(heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade ou pré-púbere) mas 

o sujeito desejaria que isto ocorresse de outra forma devido a transtornos 

psicológicos ou de comportamento associados a esta identidade ou a esta 

preferência e pode buscar tratamento para alterá-la. 

F66.2 Transtorno do relacionamento sexual 
A identidade ou a orientação sexual (hetero, homo ou bissexual) leva a 

dificuldades no estabelecimento e manutenção de um relacionamento com 

um parceiro sexual. 

F66.8 Outros transtornos do desenvolvimento psicossexual 

F66.9 Transtorno do desenvolvimento sexual, não especificado (OMS, 

1993: 213-214). 

     

Em suas edições mais atuais, tanto o CID quanto O DSM falam em sofrimento e 

dificuldades de relacionar-se por causa da orientação do desejo afetivo sexual. A questão a ser 

feita é: quais orientações sexuais causam sofrimento e dificuldades de relacionamento? 

Conforme vimos, a homossexualidade e a bissexualidade são discriminadas desde muitos 

séculos em vários lugares do mundo. A pessoa que for homossexual ou bissexual vai 

experimentar a rejeição e será diagnosticada como tendo problemas em relação à própria 

orientação do desejo afetivo sexual. O preconceito vai trazer muitos problemas. Esse assunto 

será abordado exaustivamente nos próximos capítulos, que tratará sobre a homofobia 

internalizada e suas possíveis correlações psicossociais. 

É importante lembrar que na década de 1960 aconteceu uma grande revolução social em 

todo o planeta. A população mundial já se concentrava mais nas cidades que no campo. Os 

movimentos feministas já começavam a colher frutos mais sólidos de séculos de lutas. A 

pílula anticoncepcional é introduzida, a mulher em geral passa a ter maior controle do próprio 

corpo. Tem a possibilidade de trabalhar fora e não viver somente para o lar, marido e filhos. 

Ela passa a ter mais autonomia sobre a própria vida. O número de divórcios começa a 

                                                                                                                                                         

Portanto, depois de ter sido considerada mais uma orientação do desejo afetivo sexual, o termo 

"homossexualidade" é o mais correto a ser utilizado desde sua despatologização (Katz, 1996). 
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aumentar. O sexo vai se desvinculando aos poucos da idéia de reprodução e mostrando que 

sua finalidade também é o prazer. As mulheres começam a conquistar maiores espaços na 

sociedade. A virgindade antes do casamento começa a deixar de ser um tabu. A monogamia 

passa a ser abertamente questionada para ambos os sexos. A possibilidade do amor livre passa 

a ser discutido. As estruturas tradicionais de família começam a ser abaladas (Alves & 

Pitanguy, 1981; Dynes, 1990; Miskolci, 2005; Naphy, 2006; Spencer, 1996).  

Por causa das mudanças nos costumes, o casamento e a constituição de uma família não 

são mais as únicas opções existentes. Já há muitas pessoas morando sozinhas em grandes 

centros urbanos. Os edifícios com apartamentos menores são construídos em maior número. 

Em meio a multidão, as pessoas podem viver suas vidas de forma mais individual e anônima. 

Muitas dessas pessoas são recém-separadas, divorciadas e solteiras. Dentre esses, grande parte 

são homossexuais. Atualmente estima-se que em geral eles movimentem cerca de US$ 3 

trilhões por ano ao redor do mundo. Gostam de viajar, adoram uma festa, não abrem mão de 

comer bem e se vestir melhor ainda, e têm dinheiro para isso.  

Pesquisas apontam que o público homossexual gasta 30% a mais do que os 

heterossexuais e o seu poder de consumo, o chamado pink money (dinheiro rosa
96

), é 

resultado de um ciclo de vida diferente. Sem filhos em sua maioria, os casais homossexuais 

têm sua renda revertida para o aprimoramento profissional, estudo, cultura, lazer, turismo e 

consumo de diversos tipos de bens. Será que a descoberta desse mercado tão promissor, não 

facilitou a despatologização da homossexualidade? Pois, uma vez "saudáveis", os 

homossexuais estão inseridos na sociedade de consumo. 

Na década de 1960, também aconteciam a Guerra do Vietnã, Guerra Fria, os 

movimentos estudantis e de contracultura. Nessa época, há uma verdadeira revolução sexual, 

política, cultural, social e étnica/racial. A pílula possibilitou que no sexo heterossexual 

houvesse a desvinculação entre sexo e procriação. Ficou mais evidente que o sexo poderia ser 

praticado objetivando somente o prazer. Este fato acabou ajudando os homossexuais, pois 

esses sempre se relacionavam pelo prazer. Tal argumentação também auxiliou na retirada da 

homossexualidade dos códigos psiquiátricos DSM e CID (Miskolci, 2005; Nunan, 2003). 

Entretanto, conforme já mencionamos a homossexualidade ainda é patologizada, mesmo que 

veladamente, sob as formas de "Orientação Sexual Ego-distônica" no CID-10 e de 

                                                 

96
 Mais uma vez observamos aqui que a cor rosa é socialmente associada aos homossexuais, pois essa, 

antes de tudo, é culturalmente ligada às mulheres e ao gênero feminino, que por sua vez, são depreciados. 

Esse aspecto pode parecer um detalhe insignificante, chavão e até mesmo corriqueiro. Porém, os sentidos 

pejorativos atribuídos aos homossexuais determinam as formas negativas que eles são tratados.  
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"sofrimento persistente e acentuado quanto à orientação sexual" no terceiro item do código 

302.9 do DSM-V. 

Como conseqüência da liberação sexual, depois das políticas do governo de  Mikhail 

Gorbachev (nascido em 1931), a cultura homossexual tornou-se cada vez mais visível na 

década de 1980, até mesmo em países conservadores. Seguindo o colapso da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas e a fundação da Federação Russa em 1991, o Conselho da 

Europa pressionou a nova administração a legalizar a homossexualidade, levando o 

presidente Boris Yeltsin (1931-2007) a fazê-lo em 1993. Mesmo assim, ainda existiam 

diversas restrições relacionadas a tal comportamento sexual. Em 1999, influenciado pela 

décima edição da CID, a homossexualidade foi removida do código de doenças mentais russo. 

No entanto, em 2013, o presidente Vladimir Putin (nascido em 1952) organizou uma série de 

leis prejudiciais e discriminatórias contra pessoas que promoviam a homossexualidade. As 

paradas do orgulho LGBT nos grandes centros urbanos russos, foram alvo de lutas entre 

grupos rivais (Engle, 2013). Membros do parlamento russo estão propondo uma lei que 

puniria com multas ou prisão, pessoas LGBT que saiam do armário ou façam “uma confissão 

pública de sua orientação homossexual, chamada pelos legisladores russos de “orientação 

sexual não tradicional”. 
97

  

Além disso, políticos da Rússia estão considerando aprovar uma lei que torna 

crime sair do armário. A lei está sendo discutida e a aprovação deve sair no dia 19 de janeiro 

de 2016. De acordo com a proposta, qualquer LGBT que venha a se assumir publicamente no 

país, deve passar até 15 dias atrás das grades. Já qualquer demonstração de afeto, como mãos 

dadas, em público entre gays ou lésbicas, também deve resultar em multa de $ 5 mil rublos, 

ou cerca de 80 dólares. A lei ainda prevê variações da pena para qualquer pessoa, mesmo 

heterossexual, que venha a público apoiar iniciativas LGBT. 
98

 

Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil retirou a homossexualidade da 

condição de desvio sexual e doença. Em 1989, o código de ética dos jornalistas brasileiros 

passou a incluir a proibição de discriminação por orientação do desejo afetivo sexual. Em 

1992, a Associação Americana de Psiquiatria, reconhecendo o poder do estigma contra a 

homossexualidade, emitiu um comunicado, reafirmado pelo seu Conselho de Curadores que 

                                                 

97
 Parlamento Russo propõe lei que torna ilegal sair do armário, disponível em 

<http://www.ladobi.com/2015/10/russia-proibe-sair-armario/> acesso dia 27/10/2015 
98

Rússia quer criar lei pra proibir gays de saírem do armário, disponível em 

<http://www.superpride.com.br/2016/01/russia-quer-criar-lei-pra-proibir-gays-de-sairem-do-

armario.html> acesso dia 18/01/2016 
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considerava que a homossexualidade em si não implicava qualquer prejuízo na estabilidade, 

julgamento, confiabilidade, capacidades sociais, profissionais e gerais. A Associação 

Americana de Psiquiatria apelou à todas as organizações internacionais de saúde e 

organizações psiquiátricas em outros países para pedir a revogação da legislação que 

penalizava os atos homossexuais por adultos em privado.  

Além disso, a Associação Americana de Psiquiatria solicitou às organizações e aos 

indivíduos a fazerem tudo o que fosse possível para diminuir o estigma em relação à 

homossexualidade. Em 1994, seguindo a resolução adotada pela Organização Mundial de 

Saúde, o governo do Reino Unido reconhece que a homossexualidade não é mais uma doença 

e/ou desvio sexual. Ainda em 1994, a Ansitia Internacional e o Observatório dos Direitos 

Humanos (Human Rights Watch), condenam leis que tornem as relações consentidas entre 

adultos homossexuais, um crime. Na mesma época, o Comitê de Direitos Humanos das 

Nações Unidas, também regulamentou que leis anti-sodomia violam o direito à privacidade 

garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.  

No entanto, muitos países islâmicos insistem que as leis anti-sodomia servem apra 

preservar as morais e virtudes islâmicas. Dentre os países com maioria islâmica, somente o 

Líbano se esorça para legalizar a homossexualidade. Em 1995, a Associação Psiquiátrica 

Japonesa deixa de considerar a homossexualidade como distúrbio mental. Já em 1998, foi 

adotada por voto unânime no encontro do Conselho de Membros da Associação Psiquiátrica 

Americana, uma declaração de posição contra qualquer tipo de tratamento psiquiátrico de 

terapias “reparativas” ou de “conversão” com o objetivo de mudar a orientação do desejo 

afetivo sexual de homossexual para heterossexual (Stearns, 2010).  

Em Março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia do Brasil declara em resolução
99

 

que os psicólogos deverão contribuir, com seu conhecimento, para uma reflexão sobre o 

preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que 

apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas. Não exercerão qualquer ação que 

favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação 

coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Não colaborarão 

com eventos e serviços que  proponham  tratamento e cura das homossexualidades. Não se 

pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos meios de comunicação de 

                                                 

99
  Resolução Conselho Federal de Psicologia 001/99 de 22 de março de 1999, disponível em 

<http://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/1999/03/resolucao1999_1.pdf> acesso dia 05/08/2014 
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massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais 

como portadores de qualquer desordem psíquica
100

.  

Após muitas perseguições, tentativas de "cura" da homossexualidade por eletrochoque e 

muitas lutas, a Associação Psiquiátrica Chinesa finalmente reconheceu em 2001 que a 

homossexualidade não era mais considerada uma doença. Baseado em um estudo que 

acompanhou a rotina de vida de cerca de 51 homossexuais desde 1999, constatou-se que 

apenas 6 tinham problemas emocionais. 

Em 26 de junho de 2003, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em uma 

decisão histórica conhecida como Lawrance x Texas 
101

, derrubou a lei de antisodomia no 

estado do Texas e demais estados. Logo, foi determinado que a sodomia não era mais ilegal 

em todo território dos EUA, contanto que fosse privada e concentida entre adultos. O 

argumento utilizado para legalizá-la encontra-se protegido pelos direitos de liberdade, 

implícitos na décima quarta emenda da Constituição Norte-Americana. Em 26 de junho de 

2015, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América legalizou o casamento entre pessoas 

do mesmo sexo em todo o país. Os 13 estados que ainda proibiam não podem mais barrar os 

casamentos entre homossexuais, que passam a ser legalizados em todos os 50 estados 

americanos 
102

. 

Porém em muitos países, a homossexualidade ainda é considerada ilegal. A maioria dos 

países onde a religião islâmica vigora, os homossexuais podem ter suas liberdades restritas, 

multas, receber punições, castigos físicos, prisão perpétua e até pena de morte. Muitos desses 

países estão localizados no Oriente Médio, África, Sul e Sudeste da Ásia. A Índia, por 

exemplo, herdou leis antisodomia em seu código penal quando a Inglaterra a dominava. Isso 

aconteceu entre os anos de 1858 e 1947. Essas leis não estavam presentes em sua história de 

sistema legal. Elas passaram a estar presentes na Seção 377 do Código Penal Indiano, que 

prescreviam uma pena máxima de prisão perpétua para todas as relação homossexuais. A 

repressão policial em supostos bares homossexuais é comum, e muitas vezes é destacado pela 

mídia contemporânea (Stearns, 2010). 
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Em Julho de 2009, o Tribunal Superior de Nova Deli, capital da Índia, derrubou grande 

parte da Seção 377. O Tribunal considerou que, na medida que a Seção 377 criminaliza atos 

sexuais consensuais não-vaginais entre adultos, violava os direitos fundamentais do indivíduo 

à igualdade perante a lei e liberdade pessoal nos termos dos artigos 14, 15 e 21 da 

Constituição da Índia. O Supremo Tribunal não derrubou a Seção 377 completamente. Ele 

ainda criminaliza a relação sexual não vaginal, não-consensual e a relação com menores de 

idade. Porém, por pressões de grupos religiosos, em 11 de dezembro de 2013, o Supremo 

Tribunal da Índia re-criminalizou a atividade homossexual até que a ação seja feita pelo 

parlamento
103

. 

Já, a África do Sul distoa dos demais países africanos. Enquanto a maioria tem uma 

história de discriminação, criminalização e punição, esse país tem uma história complexa e 

diversificada em relação aos direitos LGBT. O estatuto jurídico e social das pessoas lésbicas, 

gays, bissexuais e transexuais tem sido influenciada por uma combinação de costumes 

tradicionais, colonialismo holandês, efeitos nefastos do Apartheid e do movimento de direitos 

humanos. A constituição pós-apartheid foi a primeira no mundo a proibir a discriminação 

com base na orientação do desejo afetivo sexual. Em 2006, a África do Sul já foi o quinto país 

do mundo e o primeiro na África, a legalizar o casamento homossexual. No entanto, o 

coletivo LGBT sul-africano continua a enfrentar desafios consideráveis, incluindo o estigma 

social, a violência homofóbica e as altas taxas de infecção pelo vírus do HIV
104

 (Munro, 

2012). 

No Continente Americano, a homossexualidade é ilegal em alguns países da América 

Central e Caribe, como Belize e Jamaica, onde é proibida e punida com dez anos de prisão. 

Curiosamente a homossexualidade feminina é considerada legal em ambos os países
105

. Na 

América do Sul, a Guiana foi inicialmente colonizada pela Holanda e depois foi dominada 

pela Inglaterra. Foi então influenciada pelo Buggery Act 1533. Esse país condena o 

homossexual à prisão perpétua. Em 2000, houve um debate para descriminalizar a homofobia, 

porém grupos fundamentalistas e religiosos interromperam o processo (Stearns, 2010). 
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Já em Cuba, por razões históricas e culturais, a homossexualidade já era punida 

judicialmente antes mesmo da revolução. No entanto, ela favorecia a próspera “indústria da 

prostituição”. Devido à situação de exclusão e preconceito, muitos homossexuais foram 

atraídos para a prostituição. Grande parte dos seus clintes eram turistas e militares dos Estados 

Unidos. A homossexualidade também foi ligada ao crime e jogos de azar. Em 1959, ao tomar 

o poder, o líder cubano Fidel Castro (nascido em 1926) declarou que os homossexuais não 

poderiam ser revolucionários. Em 1965, Fidel e o seu famoso amigo revolucionário, o 

argentino Che Guevara (1928-1967), criam as unidades militares de ajuda à produção. Elas 

eram acampamentos de trabalho agrícola em regime militar, onde os homossexuais e outros 

considerados marginais realizavam trabalhos forçados nos canaviais, por até 16 horas, em 

condições desumanas,  muito semelhantes aos campos de concentração nazistas. 

Data de 1971 a infeliz resolução do Primeiro Congresso Nacional de Educação e 

Cultura de Cuba onde se decretou que “os desvios homossexuais representam uma patologia 

antissocial, não admitindo de forma alguma suas manifestações, nem sua propagação, 

estabelecendo como medidas  preventivas o afastamento de reconhecidos homossexuais 

artistas e intelectuais do convívio com a juventude, impedindo homossexuais e transexuais de 

representarem artisticamente Cuba em festivais no exterior.” Foram então estabelecidas penas 

severas para “depravados reincidentes e elementos antissociais incorrigíveis”.  

Cubanos que contraíssem a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
106

 até 1993, 

sofriam segregação, maus tratos e encarceramento. Em 1980, segundo informes oficiais, 1700 

“homossexuais incorrigíveis” de Cuba foram deportados para os Estados Unidos, embora 

organizações de direitos humanos calculem que ultrapassaram 10 mil homossexuais e 

transexuais expulsos de seu país. Desde 1979, pelo menos teoricamente, os atos privados de 

homossexualidade entre adultos não eram mais considerados crime em Cuba. No entanto, a 

proibição com base legal da demonstração pública de afetos é aplicada nos casos de esta ser 

feita por transexuais e indivíduos do mesmo sexo que demonstrassem sua orientação do 

desejo afetivo sexual, por meio de trejeitos considerados efeminados 
107

.  

O código penal foi alterado; o então designado "escândalo público" foi alterado para 

"insulto sexual", o qual atualmente inclui o assédio "de ordem sexual" em vez de "assédio de 
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ordem homossexual." Ao longo do tempo a situação dos homossexuais e transexuais em Cuba 

está melhorando. Em 2009, Cuba assinou a declaração sobre orientação do desejo afetivo 

sexual e identidade de gênero das Nações Unidas, que visa descriminalizar a 

homossexualidade em todo mundo. Mariela Castro (nascida em 1962) é filha do atual 

presidente Raúl Castro (nascido em 1931), sobrinha de Fidel Castro e grande defensora do 

coletivo LGBT (Hamilton, 2014). Percebeu-se ao longo deste capítulo, que em tempos de 

governos totalitários, seja de direita ou de esquerda, os homossexuais sofreram mais 

repressões, torturas, punições e extermínios do que em governos não totalitários.   

De volta ao Oriente Médio, embora Israel esteja cercado por países islâmicos, onde a 

homossexualidade é considerada ilegal, as leis israelenses de aceitação e inclusão são 

mundialmente avançadas. Até 1988, havia um código penal contra a homossexualidade, que 

foi resquício do Mandato Britânico da Palestina (1920-1948). Esse código, entretanto, nunca 

foi aplicado pelo governo de Israel. Na década de 1960, a Suprema Corte desse país 

determinou que essas leis não podem ser aplicadas contra adultos, quando o sexo é consentido 

em local privado. Em 1988, o Parlamento de Israel aboliu esse item do código penal e dessa 

forma tornou legais as relações homossexuais. Israel é o único país no Oriente Médio, além da 

Turquia, onde há vida homossexual relativamente aberta e assumida. Não é o caso dos 

territórios palestinos, que são islâmicos e ser homossexual constitui em crime. Muitos 

homossexuais árabes e palestinos fogem para Israel, onde são por vezes suspeitos de serem 

terroristas, podendo ser deportados a qualquer momento. O Supremo Tribunal de Israel emitiu 

três decisões que proíbem as autoridades israelitas de deportar homossexuais do país, mas na 

prática elas não têm sido aplicadas (Stearns, 2010).  

No Líbano, a homossexualidade é altamente condenada. Porém em 2009, um juiz da 

corte de Ej Jdaide, cidade a nordeste da capital Beirute, invalidou a aplicação do Artigo 534 

do código penal, que condena os atos homossexuais. Tal artigo versa sobre a não naturalidade 

da homossexualidade e prevê um ano de prisão. No entanto, o juiz interpretou que a 

homossexualidade não é contra as leis da natureza humana, já que o homem faz parte da 

natureza. Logo, tornou o Artigo 534 ineficiente em um caso que arbitrou. Em uma pesquisa 

realizada em 2007 nesse país, constatou que 79% dos pesquisados é contra a 

homossexualidade e 18% a favor. Apesar do grande preconceito e hostilidade em relação aos 

homossexuais, em 2013, a Sociedade Psiquiátrica do Líbano, retira a homossexualidade do 
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seu código de doenças. Além disso, alertou para que as terapias de conversão não sejam 

indicadas, justamente por não se tratar de uma doença 
108

.  

Já, no outro lado do mundo, a Austrália, como havia sido colônia da Inglaterra, seguia o 

já mencionado Buggery Act 1533. A pena de morte por sodomia foi substituída em 1899 por 

prisão perpétua. A partir de 1973, os estados australianos começaram a descriminalizar a 

homossexualidade. O último estado foi a Tasmânia, em 1997. Próximo dali, na Nova 

Zelândia, após também fazer parte do Império Britânico em 1840, adotou as leis anti-sodomia 

de seu país colonizador. A partir de 1893, as leis foram ampliadas e o sexo entre homens era 

punido com prisão, trabalhos pesados e chibatadas. Em 1986, a lei foi revogada, pois 

considerava legais os atos de sodomia entre homens maiores, em local privado e com o 

consentimento dos envolvidos. Vale lembrar que dos 193 países membros das Nações Unidas, 

77 ainda possuem leis que penalizam a homossexualidade, considerando crime ou delito 

(Naphy, 2006). 

Antes de ir ao próximo capítulo, vamos resumir o que vimos até aqui. Embora tivesse 

havido a despatologização e descriminalização da homossexualidade em muitos lugares, a 

violência e os ataques contra homossexuais ainda persistem em grande número, em todas as 

partes. Isso acontece até mesmo nos países que possuem as leis mais avançadas, que os 

protegem. Vimos que ao longo da história a homofobia foi sendo construída. Ela é uma das 

bases que sustenta as estruturas de poder e todo o funcionamento social em muitos povos.  

Cinco foram os dispositivos sociais que interditam o comportamento homossexual: os 

hábitos, as tradições, a religião, o sistema jurídico e ciências biomédicas. Não pretendíamos 

de forma alguma nos aprofundar nos fatos históricos. Apenas os citamos para entendermos 

melhor a complexidade do processo de construção daquilo que será chamado de homofobia 

internalizada. Diante dessa explicação e contextualização, vejamos no próximo capítulo as 

definições, componentes e contextualizações dos conceitos de homofobia, internalização e 

homofobia internalizada. 
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CAPÍTULO II - COMPONENTES DA HOMOFOBIA E SEU PROCESSO DE 

INTERNALIZAÇÃO  

 

Mesmo depois da homossexualidade não ser mais considerada um crime ou até mesmo 

doença em muitos países do mundo, ela ainda é alvo de todo e qualquer tipo de agressão, seja 

por motivos históricos, morais ou culturais. O objetivo das agressões geralmente está pautado 

na homossexualidade vista como uma simples escolha do indivíduo. Sendo assim, haverá uma 

tentativa de corrigi-lo por meio da agressão. Caso não seja possível a correção, poderá haver 

até o seu extermínio. No primeiro capítulo, pretendemos fazer a contextualização social e 

histórica do tema dessa tese. Para isso, procuramos entender a formação do conceito de 

homossexualidade e suas repercussões sociais. Nesse capítulo, iremos ver a complexidade da 

construção do conceito de homofobia, seu processo de internalização, bem como suas 

repercussões sociais e individuais.  

 

2.1 – Algumas considerações sobre a origem do termo “homofobia” 

  

Conforme já vimos no capítulo anterior, em 1892, o neurologista norte-americano 

Charles Gilbert Chaddock (1861-1936) traduziu a importante obra Psychopathia Sexualis
109

 

do doutor Krafft-Ebing para a língua inglesa. Dessa forma, ele introduziu os termos 

"homossexual", "heterossexual" e "bissexual" para esse idioma que já tinha tamanha 

influência cultural no mundo (Saadeh, 2004). 

Da palavra "homossexualidade", surgiu a palavra "homofobia". Essa última engloba 

uma gama de atitudes e sentimentos negativos em relação à homossexualidade ou pessoas que 

são identificadas ou percebidas como homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transgêneros (LGBT). Ela pode ser expressa como a antipatia, desprezo, preconceito, aversão, 

ódio, agressões físicas e verbais ou até mesmo o extermínio (crime de ódio). Pode ser baseado 

em medo irracional, e às vezes é relacionada à crenças sociais, principalmente às religiosas. 

Definições referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão e medo 

irracional. A homofobia é observável no comportamento crítico e hostil como a discriminação 

e violência com base em uma percepção relacionada à qualquer orientação do desejo afetivo 

sexual que não seja heterossexual. Em 1998, a ativista dos direitos humanos e viúva de Martin 
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Luther King Jr. (1929-1968), Coretta Scott King (1927-2006), afirmou em discurso que a 

homofobia é como o racismo, anti-semitismo e outras formas de intolerância na medida que 

procura desumanizar um grupo de pessoas, sua dignidade e personalidade.  

A homofobia é frequentemente vista como uma forma extrema de heterossexismo ou 

heterocentrismo
110

. Ou seja, atitudes que privilegiam a heterossexualidade ou consideram os 

valores heterossexuais como universais. A homofobia também é usada para designar qualquer 

forma de preconceito anti-homossexual à discriminação aberta contra os homossexuais 

(Borrillo, 2010; Houaiss, 2004). 

Atribuiu-se que o termo "homofobia" foi cunhado pelo psicólogo norte-americano 

George Weinberg (nascido em 1935). Ensinado a tratar homossexuais como se fossem 

inerentemente doentes, ele percebeu que alguns de seus professores eram muito "fóbicos" em 

relação à homossexualidade. Tais professores julgavam razoável tratar homossexuais com 

eletrochoques, na crença de que isso iria curá-los da homossexualidade. Em 1967, Weinberg 

começou a chamar alguns de seus colegas clínicos de homofóbicos. Weinberg já utilizava o 

termo em palestras.  

A palavra homofobia apareceu pela primeira vez na imprensa em um artigo escrito em 

Maio de 1969, na edição da revista pornográfica norte-americana Screw. O artigo utilizava a 

palavra para se referir ao medo que os homens heterossexuais sentiam que as demais pessoas 

pudessem pensar que eles fossem homossexuais. Conceituar o preconceito contra 

homossexuais como um problema social, digno de atenção dos estudiosos, não era novidade. 

Um artigo de 1969 na revista Time descreveu exemplos de atitudes negativas em relação à 

homossexualidade como "homofobia", incluindo uma mistura de repulsa e apreensão, o que 

alguns chamaram de pânico homossexual (Borrillo, 2010; Herek, 2004). 

Weinberg desenvolveu o conceito mais plenamente em seu livro Society and the 

Healthy Homosexual 
111

, publicado em 1972, ele definiu a homofobia como um pavor de estar 

em ambientes fechados com homossexuais. No caso de estar presente nos próprios 

homossexuais, definiu como sendo a abominação, ódio e despreso por si mesmos
112

. 

Homofobia
113

 é uma mistura da palavra homo- em si e do morfema neo-clássico, "fobia" que 
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vem do grego, -phobos, que significa "medo", "aversão", "repulsa", "falta de tolerância"  e 

"medo mórbido" (Weinberg, 1972). Fobos ou no original Phobos, que em grego significa 

"medo", derivou a palavra "fobia". Segundo a mitologia grega, Fobos é fruto da união entre os 

deuses gregos Ares (deus da guerra) e Afrodite (deusa do amor, beleza e sexualidade). O 

irmão gêmeo de Fobos, Deimos (pânico e terror), juntamente com as irmãs de Ares, Ênio 

(deusa da destruição) e Éris (deusa da discórdia), acompanham Ares nos campos de batalha, 

injetando nos corações dos inimigos a covardia e o medo. Faz as tropas oponentes 

abandonarem a formação de combate e fugirem desordenamente (Hesíodo, 1991; Kury, 

2009).  

Elemento fundamental da nossa tese, vejamos sumariamente o que significam algumas 

definições que encontramos para a palavra "fobia". São elas: medo, aversão, repulsa, falta de 

tolerância e medo mórbido (Houaiss, 2004). De acordo com as ciências biomédicas, "medo" é 

uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio, por se sentir 

ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Ou seja, é o estado emocional 

provocado pela consciência que se tem diante de um perigo real ou imaginário. Já a "aversão" 

caracteriza-se pelo excesso de repugnância e nojo direcionado a alguém ou a alguma coisa.  

"Repulsa" tem o sentido de repelir, expulsar, afastar, rejeitar, empurrar para fora ou para 

longe. "Falta de tolerância" está relacionada à tendência de não admitirmos outras maneiras 

de pensar, agir e sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostos às nossas formas. O 

"medo mórbido" é sinônimo de medo patológico, que no sentido psiquiátrico se expressa por 

meio do temor, ou aversão exagerada ante situações, objetos, animais ou lugares. Nas fobias, 

o medo se manifesta de forma exagerada. Sob o ponto de vista clínico, no âmbito da 

psicopatologia, as fobias fazem parte do espectro dos transtornos de ansiedade, com a 

característica especial de só se manifestarem em situações particulares. Por exemplo, a fobia 

por cães ocorre na sua presença real ou imaginária (Houaiss, 2004; Galimberti, 2010; Sadock 

& Sadock, 2007). Então, conforme podemos ver, a homofobia se define como o 

medo/aversão/repulsa/falta de tolerância/medo mórbido pelo mesmo sexo. 

A idéia de "medo ou pavor" da homossexualidade já tinha sido descrita. "Pânico 

homossexual" é um termo originalmente cunhado pelo psiquiatra Edward J. Kempf em 1920, 

para descrever uma reação violenta causada pela percepção real ou imaginária em relação à 

sedução homossexual.  Embora a descrição da doença corresponde a psicose, Kempf a 

                                                                                                                                                         

seja, "o homem, "a humanidade", "o gênero humano”, "um homem" (Abdo, 2000; Borrillo, 2010; 

Houaiss, 2004).  
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chamou de "pânico homossexual agudo". O termo apareceu pela primeira vez no livro de 

psicopatologia, que descreve os casos em que jovens heterossexuais são desdenhosamente 

tratados por seus amigos ou colegas. Como se eles acreditassem que eles fossem 

homossexuais. Dessa forma, eram forçados a ter sexo oral e penetração anal. Diz-se que estes 

ataques podem ocorrer em situações em que os homens, estão expostos à possibilidade de 

sofrer abuso sexual por pessoas do mesmo sexo, como em quartéis militares, por exemplo 

(Sadock & Sadock, 2007) 

Weinberg (1972) descreveu as conseqüências da homofobia, enfatizando a sua forte 

ligação com as normas de gênero, construídas pela sociedade. Por exemplo, em várias partes 

do mundo, mesmo na demonstração de amizade, os homens não são estimulados a beijar, ou 

até mesmo abraçar uns aos outros. Já as mulheres são estimuladas a beijar e a abraçar umas as 

outras. No entanto, os amigos homens são ensinados culturalmente a não demonstrar nem 

carinho físico, nem verbal uns pelos outros. Também não são estimulados a demonstrar 

anseio de estar na companhia um do outro. As amigas mulheres podem demonstrar carinho 

físico e verbal umas pelas outras. Além disso, podem expressar sua admiração pela beleza 

física de outras mulheres, sem serem confudidas com homossexuais.  

Já, os homens que acharem outros homens bonitos fisicamente, são frequentemente 

considerados homossexuais. Para evitar que sejam homossexuais, meninos não podem ser tão 

abraçados e beijados por seus pais, como as meninas podem ser. Já, as mães, podem beijar e 

abraçar seus filhos e filhas da mesma forma. Não se espera que amigos homens de longa data, 

ao conversarem, fiquem muito próximos fisicamente um do outro como as amigas ficam. Para 

finalizar, amigos homens não podem se olhar com muita ternura e afeto, pois serão 

certamente confundidos com homossexuais. Se duas amigas se olharem com muita ternura e 

afeto, raramente serão confundidas com homossexuais (Herek, 2004; Weinberg, 1972). 

Em apoio aos homossexuais, a obra de Weinberg foi publicada um ano antes da 

Associação Americana de Psiquiatria votar para remover a homossexualidade da sua lista de 

transtornos mentais. O termo de Weinberg tornou-se uma ferramenta importante para ativistas 

dos homossexuais, defensores e seus aliados. O psicólogo e pesquisador definia que a 

homofobia tem a ver com o medo que a própria pessoa seja homossexual. Sua teoria é que o 

heterossexual homofóbico reprime os desejos homossexuais que há em si mesmo, como uma 

forma de defesa. Dessa forma, acaba desenvolvendo um comportamento hostil em relação aos 

homossexuais. Tal pensamento corrobora com os achados de Adams et al. (1996), Borrillo, 

2010 e Wittman apud Herek (2004). Esse pesquisador defendia que todos nós, em alguma 
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medida, temos desejos naturais pelo mesmo sexo. O sentimento de homofobia estaria 

justamente na luta contra tais desejos "secretos". Wittman defendia que para extiguir a 

homofobia, o sujeito deveria aceitar tais desejos, como parte natural de si mesmo.  

Outro aspecto teorizado por Herek, é que heterossexuais têm medo de homossexuais,  

pois tal reação parece estar associada ao medo de uma espécie de contágio, destruindo assim, 

instituições consideradas valiosas pela a sociedade, como o lar e a família, por exemplo. 

Conforme já dito, esses elementos ainda auxiliam muito na estruturação do poder de todo o 

funcionamento social. O termo "homofobia" foi quase imediatamente adotado tanto dentro 

como fora da comunidade homossexual, para descrever aqueles indivíduos que tanto tinham 

medo, como não gostavam de homossexuais. Outros pesquisadores estenderam o significado. 

Definiram como uma reação de extrema raiva e medo em relação aos homossexuais.  

Weinberg deu um nome à hostilidade e ajudou a popularizar a crença de que se tratava 

de um problema social digno de análise acadêmica e intervenção. Em uma sociedade 

majoritariamente heterossexual, o termo "homofobia" localizou o problema da 

homossexualidade não no homossexual em si, mas sim nos heterossexuais que são 

intolerantes em relação aos homossexuais. Ou seja, considerando que a homossexualidade não 

é mais uma doença, não são mais os homossexuais que estão doentes, e sim os homofóbicos. 

Além disso, o termo "homofobia" questiona as normas de gênero, principalmente em relação 

aos homens (Herek, 2004; Katz, 1996; Weinberg, 1972). 

Embora Weinberg tenha usado o termo "homofobia" em suas palestras, artigos e 

imprensa homossexual, o pesquisador norte-americano Kenneth T. Smith também alegou 

obter algum crédito pelo o uso do termo. Em 1971, ele publicou um artigo intitulado 

Homophobia: A Tentative Personality Profile
114

 no periódico científico Psychological 

Reports. Nesse artigo, Smith procurou analisar o caráter da pessoa homofóbica. O autor 

argumentou que compreender somente os homossexuais não era suficiente para entender seus 

problemas. Ou seja, a pesquisa foi realizada com o objetivo de investigar indivíduos, cujas 

atitudes negativas em relação a homossexuais, pudessem contribuir para seus problemas 

(Smith, 1971). 

                                                 

114
 Segundo nossa tradução, o título em português poderia ser "Homofobia: uma tentativa de descrição de 

uma personalidade". 
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Um termo parecido, homoeretofobia
115

 foi cunhado pelo intelectual e ativista 

Wainwright Churchill, que procurou estudar o comportamento homossexual entre os 

indivíduos machos de diferentes espécies de animais. O termo "homofobia" ainda serviu de 

contextualização para outras formas análogas de hostilidades em relação às chamadas 

sexualidades. Essas são: lesbofobia (Kitzinger apud Herek, 2004), bifobia (Ochs; Deihl apud 

Herek, 2004), transfobia (Norton apud Herek, 2004), efeminofobia (Sedgwick apud Herek, 

2004), heterofobia (Kitzinger; Perkins apud Herek, 2004) que se referem respectivamente às 

lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, efeminados e heterossexuais.  

Atualmente termos aglutinados como "lesbohomotransfobia” 
116

 e "LGBTfobia" estão 

entrando em uso. Entretanto, o historiador norte-americano John Boswell (1947-1994) 

criticava o termo "homofobia", pois segundo ele, essa palavra reflete o medo pelo semelhante. 

Para Boswell, o mais preciso seria utilizar o termo "homossexofobia” 
117

. Para esse 

historiador o termo "homofobia" já está negativamente associado a medo, aversão e repulsa 

em relação aos homossexuais. Sendo que homo, conforme já visto, significa "semelhante" em 

grego (Boswell, 1980). 

Etimonologicamente, a palavra "homofobia" possui significado ambíguo. Conforme já 

vimos, o prefixo homo- na palavra "homofobia", pode ter seu significado tanto em suas 

origens gregas como latinas. Se considerarmos o significado latino, de homo, hominis, ou 

seja, "o homem, "o gênero humano", "a humanidade", "um homem". Então, no sentido latino 

homofobia seria "medo do homem, do gênero humano, da humanidade". De fato, na década 

de 1920, o termo foi utilizado com o sentido de "medo de homem" (Simpson; Weiner apud 

Herek, 2004).  

Segundo o sociólogo norte-americano, Michael Kimmel apud Herek (2004), a 

homofobia contemporânea é em última instância o medo que o homem tem em relação a outro 

homem. Ele tem medo que o outro homem exponha que ele não é suficientemente 

                                                 

115
 Nesse sentido, a junção de Homo do grego "igual", "semelhante". Ereto do latim erectum, significa 

"ereto", "excitado" e "que se ergue em posição vertical". Conforme já registrado, "fobia" de phobos, do 

grego "medo", "aversão", "repulsa". Grosso modo, temos que o termo "homoeretofobia" significa o 

medo/aversão/repulsa/falta de tolerância/medo mórbido pelo sentimento de atração e prazer por pessoas 

do mesmo sexo (Houaiss, 2004). 
116

 Aglutinação das palavras: lésbicas, homossexuais, travestis/transexuais/transgêneros mais a palavra 

fobia. 
117

 Nesse sentido temos Homo do grego "igual", "semelhante". Sexo de sexus do latim "sexo" e fobia, do 

grego phobos, que significa "medo", "aversão", "repulsa". Portanto, nesse sentido temos: medo, aversão e 

repulsa pela relação sexual (sexo) com iguais (Houaiss, 2004). 
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masculino
118

. Talvez, o grande medo que ele tenha é ser visto como homossexual, mas não o 

medo de homossexuais em si. Os manuais de psiquiatria definem fobia como o medo 

irracional e persistente de um objeto, atividade ou situação específica, (o estímulo fóbico) 
119

 

ocasionando um intenso desejo de evitá-los. Isso freqüentemente leva o indivíduo a se 

esquivar do estímulo fóbico, ou a enfrentá-lo com temor. Esse comportamento é conhecido 

como o mecanismo da fuga ou luta. A fobia é o temor ou aversão exagerada ante situações, 

objetos, animais ou lugares. (Sadock & Sadock, 2007).  

Embora a intenção de Weinberg não tenha sido transformar a homofobia em algum tipo 

de diagnóstico psiquiátrico, ele observava que para algumas pessoas, estar na presença de 

homossexuais, fazia que elas se comportassem como se estivessem na presença de algum 

estímulo fóbico. Pesquisas demonstram que raiva e nojo são sentimentos que dominam as 

atitudes de hostilidade, direcionadas aos grupos considerados minoritários
120

 pelos grupos 

majoritários. Logo, a desumanização sofrida pelos homossexuais em muitos discursos anti-

homossexual e a tamanha brutalidade que caracteriza muitos crimes de ódio em relação às 

chamadas minorias sexuais (LGBT), estão mais de acordo com sentimentos de raiva e repulsa 

do que de medo (Herek, 2004). Já vimos como a homofobia foi sendo construída em várias 

partes do mundo em diferentes épocas. Agora examinaremos seus componentes de rejeição e 

violência. 

 

2.2- Componentes da homofobia e algumas considerações gerais sobre preconceitos 

 

Para Goffman (1988), ocupamos um lugar na sociedade e desempenhamos papéis; uma 

platéia (demais membros da sociedade) vai nos observar e avaliar. Os atributos considerados 

“imorais” e “patológicos” servirão para estigmatizar. Os especialistas (médicos, psicólogos, 

pedagogos, etc.) dizem para o grupo como ele deve agir, para se enquadrar ao conceito de 

                                                 

118
 Aspecto importante que irá formar a homofobia internalizada. Mais uma vez, a associação é feita entre 

masculinidade e heterossexualidade, bem como entre feminilidade e homossexualidade. 
119

 Por exemplo, altura, aranhas, répteis, lugares fechados, multidões, etc. 
120

 Radicado no campo das ciências sociais, especialmente na sociologia, o conceito de “minorias” refere-

se, basicamente, a grupos que – independente do número – vivem em desvantagem frente a outros grupos 

e/ou categorias sociais, sendo objeto de estigmas, preconceitos. Ocupam, via de regra, uma posição social 

frente a grupos hegemônicos e socialmente reconhecidos como legítimos. Assim, a expressão “minoria” é 

usada pelos sociólogos não em termos numéricos,  mas por referência ao lugar ocupado nas relações de 

trocas sociais. Classe social, escolaridade, religião, sexo/gênero, etnia/raça, idade e orientação do desejo 

afetivo sexual são critérios frequentemente empregados para a construção social das “minorias”. Cabe 

ressaltar que o fato de ocuparem  posições subordinadas leva, incontáveis vezes, à vivência do abandono 

(legal, real ou simbolicamente), do isolamento e do desamparo Além disso, as minorias podem estar 

sujeitas a todo tipo de agressão, hostilidade e opressão (Roso et. al., 2002). 
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normalidade. Os grupos considerados majoritários constroem um sentido negativo ao 

rotularem e estigmatizarem as chamadas minorias sexuais.  

A palavra "estigma" tem sua origem no grego e significa "marcar", "pontuar" ou 

expressa a idéia de "cicatriz" deixada por uma ferida. Pode ser também um sinal natural no 

corpo, como uma marca de nascença. Também encontramos com o significado de uma marca 

feita, deixando um sinal ou tatuagem. No passado, em muitas sociedades, estigma era um 

sinal considerado infame e aplicado com ferro em brasa, nos ombros ou braços de criminosos, 

escravos ou pessoas que haviam cometido algum tipo de pecado, insanidade, crime ou 

desrazão. A marca ficava bem aparente no corpo, justamente para servir de exemplo para que 

as pessoas não cometessem qualquer ato que fosse considerado divergente, em relação às 

normas estabelecidas (Gallino, 2005; Houaiss, 2004).  

Estigma é um conjunto de características presumidamente partilhadas por todos os 

membros de uma categoria social. É um esquema simplista, mas mantido de maneira muito 

intensa e que não se baseia necessariamente na experiência direta com o grupo estigmatizado. 

Pode envolver praticamente qualquer aspecto considerado socialmente distintivo de uma 

pessoa – idade, etnia/raça, classe social, escolaridade, sexo/gênero, orientação do desejo 

afetivo sexual, profissão, local de residência e procedência que o grupo social que é 

associado. Quando nossa primeira impressão é orientada por um estereótipo, tendemos a 

deduzir aspectos de maneira seletiva ou imprecisa, perpetuando, assim, nosso estereótipo 

inicial (Gallino, 2005; Goffman, 1988; Nunan, 2003). 

A palavra estereótipo deriva de duas palavras: uma grega stereos, que significa "rígido" 

e outra latina typus, que significa "figura", "imagem", "estátua"; "representação". Portanto, 

estereótipo pode ser entendido como algo formado de um complexo de idéias preconcebidas e 

alimentado pela falta de conhecimento real sobre o assunto em questão. Ou ainda, idéia ou 

convicção classificatória preconcebida sobre alguém ou algo, resultante de expectativa, 

hábitos de julgamento ou falsas generalizações (Houaiss, 2004). São formas esquemáticas de 

percepções e juízo sobre algo (Galimberti, 2010). Os estereótipos auxiliam na formação dos 

estigmas.  

Goffman (1988) distingue três tipos de estigma: as deformações físicas (deficiências 

motoras, auditivas, visuais, desfigurações do rosto, etc.), características e alguns desvios de 

comportamento (distúrbios mentais, vícios, tóxico dependências, sexualidade, reclusão 

prisional, etc.) e estigmas tribais (relacionados com a pertença a uma etnia/raça, nação ou 

religião). A marca geralmente é dotada de um complexo de sentido negativo, por meio da sua 
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relação com o social. Para esse autor, ocupamos um lugar na sociedade e desempenhamos 

papéis; uma platéia vai nos observar e avaliar. Os atributos considerados “imorais” e 

“patológicos” servirão para estigmatizar. O sujeito estigmatizado não é simplesmente 

considerado diferente em relação aos demais. A sociedade julga seu "desvio" como algo que o 

transforma num ser inferior. Ou seja, o estigma acaba caracterizando o sujeito, como se ele 

fosse somente a totalidade da sua característica estigmatizada. Todos os demais aspectos do 

seu ser são imediatamente ofuscados e anulados pelo seu estigma (Silva, 2007a).  

Embora as características sociais específicas, que se tornaram estigmatizadas possam 

variar através do tempo e espaço, as três formas básicas de estigma (deformidade física, 

características pessoais e estatus tribal desviante) são encontradas na maioria das culturas e 

épocas. Há também, estigmas de comportamento que definem e limitam aspectos da vida 

cotidiana. Por exemplo, a cor rosa no vestuário apenas para mulheres e o futebol como esporte 

de homens. Apesar destes estigmas enfraquecerem com o tempo, eles permanecem ativos até 

que um grande choque cultural os derrubem (Herek, 2004). Conforme já vimos no capítulo 

anterior, os principais estigmas, rótulos e estereótipos atribuídos ao homem homossexual, é 

que ele necessariamente necessita ter e exibir, características consideradas femininas, para 

poder justificar seu desejo afetivo sexual por homens. Além de serem estigmatizados por 

serem femininos ou demonstrarem feminilidade, os homens homossexuais também acabam 

acumulando os estigmas negativos em relação à feminilidade e à mulher (Torrão Filho, 2005).  

Os homens homossexuais e suas comunidades geralmente são considerados 

transtornados psiquicamente, afetivamente imaturos, embotados, retraídos, carentes, 

frustrados, revoltados, agressivos, escandalosos, dramáticos, imorais, perversos, infectados 

por doenças sexualmente transmisíveis, como o vírus do HIV, por exemplo, pedófilos, 

promíscuos, tarados, estupradores, fúteis, vaidosos, orgulhosos, preocupados muito com a 

estética, femininos, volúveis, embotados afetivamente, problemáticos, perturbados, 

criminosos ou, na melhor das hipóteses, estão moralmente abaixo do ideal, em relação aos 

heterossexuais (Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Silva, 2007a). Ao serem 

rotulados dessa forma, todos irão esperar encontrar as características citadas acima, em todos 

os homens homossexuais (Allport apud Silva, 2007a). Porém, em certos casos, os atos 

homossexuais podem ser mais aceitos se eles ocorrem em certos contextos, como por 

exemplo, durante a adolescência, sob a influência de álcool e outras drogas, ou entre detentos 

(Sanday apud Herek, 2004).  
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Homossexuais assumidos sofrem maior risco de serem discriminados, rejeitados, 

violentados fisicamente e verbalmente. Já aqueles que não são assumidos sofrem mais com o 

estresse de esconder a orientação do desejo afetivo sexual. Eles vivem constantemente 

monitorando as diversas situações para perceber se podem ou não assumir seu desejo afetivo 

sexual. Isso lhes causa muito desgaste de energia, pois estão o tempo todo se defendendo 

contra a descoberta dos demais, do seu desejo “secreto”. Precisam vigiar cada detalhe do seu 

comportamento que não configure em algum tipo de autorevelação. Muitos acabam vivendo 

uma vida dupla, casam, formam famílias e em geral, vivem vidas muito tensas (DiPlacido 

apud Silva, 2007a).  

Alguns heterossexuais e até mesmo homossexuais dizem que os homossexuais precisam 

se comportar para não sofrer preconceito, porém esses mesmos heterossexuais e 

homossexuais não questionam a construção social que leva ao preconceito sofrido pelos 

homossexuais. É como se heterossexuais e homossexuais que defendem que todos “devem” 

se comportar de acordo com as normas de gênero impostas pela sociedade, endosassem as 

discriminações e agressões sofridas por homossexuais. Culpar a vítima pelas agressões 

sofridas é uma forma de se colocar em uma posição superior. Não defender a vítima de 

agressão é uma forma de “concordar” com a agressão (Aronson apud Silva, 2007a).  

Muitos estudos sugerem que a maioria dos indivíduos que têm preconceito contra 

homens homossexuais são do sexo masculino, rígidos, autoritários, religiosos, conservadores 

e acreditam na existência de papéis de gênero fixos, tradicionais, essenciais e naturais. Ainda 

expressam rigidez e culpa em relação aos próprios desejos sexuais. Ainda tendem a 

discriminar mulheres e negros (Basow & Jonhnson; Morin & Garfinkle; Polimeni et al. apud 

Silva, 2007a). Além disso, estudos mostram que os homens tendem a ter maior preconceito 

contra homens homossexuais.  

Já as mulheres, tendem a ter maior preconceito contra as mulheres homossexuais. Isso é 

explicado, pois os homossexuais do mesmo sexo parecem ameaçar as normas de gênero e 

ativam medos de assédios românticos e sexuais não desejados (Weinberger & Milham apud 

Silva, 2007a). Outro aspecto fundamental é que faz parte da construção da identidade de 

gênero masculina, repudiar os homens homossexuais. Conforme já falamos, esses últimos são 

associados ao feminino. Ser homem para a nossa sociedade significa não ser mulher e, 

portanto, não apresentar nenhum traço cultural de feminilidade, por menor que ele seja 

(Badinter apud Silva, 2007a; Torrão Filho, 2005). 
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Para Goffman (1988), acreditamos que por causa do estigma, uma pessoa não é 

considerada completamente humana. Nós a desumanizamos, pois nos relacionamos 

exclusivamente com sua característica estigmatizada, porém quase nunca com a totalidade do 

seu ser. Com base nisso, fazemos as discriminações que podem levar a vários tipos de 

agressões. A mais extrema delas é o crime de ódio, mais especificamente, o assassinato. 

Nesses crimes, o motivo do assassinato, no caso da homofobia, se deve somente ao fato da 

vítima ser homossexual. Os crimes de ódio também podem ocorrer por causa da orientação do 

desejo afetivo sexual, raça/etnia, classe social, escolaridade, religião, origem, nacionalidade, 

sexo/gênero, deficiência física e mental.  

Eles se identificam pela extrema violência, caracterizada pela quantidade de golpes, 

tiros, socos, tapas, chutes, facadas, pauladas desferidos contra a vítima. Além disso, são 

percebidos pela crueldade do ferimento e o curso de diversos modos de tortura (Mott apud 

Silva, 2007a). Em geral os crimes de ódio são menos relatados às autoridades e parecem 

causar efeitos psicológicos mais graves. É como se a vítima da agressão, encontrasse 

"justificativa" por estar sendo "punida", por infringir as normas sociais. A agressão ocorrida 

faz sentido para o agredido. Ele a coompreende como uma maneira que a sociedade encontra, 

para controlar aqueles que se desviam das normas estabelecidas. Tal atitude de silêncio, 

diminue ainda mais sua auto-estima e o sentimento de amparo (D´Augelli; Franklin apud 

Silva, 2007a).   

Originalmente planejado para garantir exclusivamente os direitos de crianças e 

adolescentes, o Disque Denúncia ampliou seu atendimento em 2010, quando também passou 

a acolher denúncias contra a violação dos direitos da população em situação de rua, pessoas 

com deficiência, população LGBT, tortura, entre outras violações de direitos humanos. 

Freqüentemente, as notícias trazem à tona casos de violência contra grupos sociais 

vulneráveis. Preconceito, espancamento contra homossexuais, agressão a moradores de rua, 

falta de acesso ou atendimento inclusivo para idosos ou pessoas com deficiência, violência 

física ou verbal contra crianças e adolescentes, exploração sexual e trabalho infantil.  

Diante de casos como esses, discar direto e gratuito o número 100 é uma das 

alternativas mais seguras, para colaborar com a proteção dos direitos de qualquer um que 

esteja sofrendo algum tipo de violação. Do outro lado da linha funciona, desde 1997, o Disque 

Direitos Humanos, antes conhecido como Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração 

Contra Crianças e Adolescentes. Criado por organizações não governamentais, o serviço 
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passou a ser responsabilidade do governo federal em 2003 e, desde então, o número de casos 

recebidos vem aumentando gradativamente
121

. 

Todos os anos, no mundo e no Brasil, centenas de homossexuais, bissexuais, travestis e 

transexuais são assassinados tão somente em função de sua orientação sexual e/ou identidade 

de gênero. Isso se dá justamente por causa da heteronormatividade, convencionalmente aceita 

e imposta. O pior de tudo é que a maioria desses casos permanece sem apuração e a 

impunidade reina, perpetuando tal situação. Em média, a cada hora um homossexual sofre 

algum tipo de violência no Brasil. Nos últimos quatro anos, o número de denúncias ligadas à 

homofobia cresceu 460%. Segundo números obtidos pelo Disque 100, da SDHPR (Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República), registrou 1.159 casos em 2011.
122

  

O Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgou o Relatório Anual de Assassinato de 

Homossexuais no Brasil (LGBT) relativo a 2013. Foram documentados 312 assassinatos de 

homens e mulheres homossexuais, travestis e transexuais no Brasil, incluindo uma transexual 

brasileira morta no Reino Unido e um gay morto na Espanha. A cada 28 horas um LGBT 

brasileiro foi barbaramente assassinado em 2013, vítima de homofobia. Ou seja, quase um por 

dia. Trinta e oito por cento das vítimas tinham menos de 30 anos de idade, 46% acima de 30, 

10% mais de 50 anos. Cerca de 13% dos casos, a idade não foi informada. Quanto à 

composição racial, chama a atenção o desinteresse dos jornalistas e policiais em registrar a cor 

dos LGBT assassinados, apenas 56% das vítimas é identificado e dentre estas, há pequena 

superioridade de pardos e pretos, 53% para 47% de brancos.  

Os homens homossexuais lideram o número de homicídios, 59%, seguidos de 35% de 

travestis, 4% de mulheres homossexuais e 1% de bissexuais. Nessa lista foram incluídos 3% 

de LGBTs suicidas, justamente por não suportar a pressão homofóbica social. Além disso, 

cerca de 1% foram mortos, pois foram confundidos com homossexuais. Segundo o 

coordenador desta pesquisa, o antropólogo e professor Luiz Mott (nascido em 1946), da 

Universidade Federal da Bahia, argumenta que a subnotificação destes crimes é notória, 

indicando que tais números representam apenas a ponta de um iceberg da violência. Ele alega 
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 Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, disponível em 

<http://www.disque100.gov.br/> acesso dia 25/11/2014 
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 UOL Notícias: A cada hora, um gay sofre violência no Brasil, disponível em 

<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2014/11/21/a-cada-hora-um-gay-sofre-

violencia-no-brasil.htm> acesso dia 25/11/2014 
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que o banco de dados da pesquisa é construído a partir de notícias de jornal, internet e 

informações enviadas pelas Organizações não governamentais LGBT
123

.  

No levantamento de 2014, foram registrados 326 mortos, 163 eram gays, 134 travestis, 

14 lésbicas. Em termos relativos, travestis e transgêneros estão mais expostos, uma vez que 

essa população não chega a um milhão no país, enquanto a de homossexuais está na casa dos 

20 milhões, conforme organizações que atuam junto a esses segmentos. Uma das explicações 

para essa vulnerabilidade estaria no estilo de vida marginalizado. De acordo com o 

documento, o número de casos cresceu em 4,1 % na comparação com 2013. Estima-se que 

50% dos assassinatos de pessoas transexuais no mundo acontecem no Brasil. Dados do 

Disque 100 apontam que das denúncias de violência homofóbica recebidas no ano de 2014, 

em 67,10% as vítimas eram homens; 19,45%, mulheres e, em 13,45% dos registros, o sexo 

não foi informado. Conforme as estatísticas do serviço, os alvos mais recorrentes são gays 

(20,05%), travestis (11,57%), lésbicas (9,51%) e transexuais (8,31%). A faixa etária mais 

vulnerável é a de 18 a 24 anos, que corresponde a 31,71% das vítimas. 

Entre as denúncias de violência física contra LGBTs recebidas pelo Disque 100, a lesão 

corporal foi a mais freqüente, totalizando 188 registros. Maus-tratos e homicídio aparecem na 

seqüência, com 148 e 35 casos, respectivamente. Já quando a violência é psicológica, a 

humilhação está no alto da lista. Foram 659 denúncias levadas à central em 2014. Em segundo 

lugar, vem a hostilização (592), seguida por ameaça (349), calúnia/injúria/difamação (149) e 

perseguição (111). No acumulado, o número de denúncias de violência homofóbica recebidas 

pelo serviço foi de 1.013, 40% a menos do que em 2013 (1.695 registros) 
124

. A média de 

assassinatos de LGBTs é de 4,5 na Paraíba e 4,1 no Piauí para cada um milhão de habitantes, 

enquanto a média nacional é de 1,6 a cada um milhão. Ou seja, quase três vezes mais que os 

demais estados no último ano.
125

 

Entre as populações consideradas vulneráveis, a população LGBT é a única que ainda 

não tem legislação específica de proteção contra a discriminação e a violência, diferente das 
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mulheres, adolescentes, crianças, idosos, negros, etc. E a oposição à aprovação de uma lei 

específica de proteção das pessoas LGBT vem sobremaneira de setores ultraconservadores e 

fundamentalistas para quem os direitos humanos são irrelevantes ou para quem convicções 

religiosas que não aceitam a homossexualidade vêm acima do princípio da laicidade do 

processo legislativo do Estado. 

Engana-se quem pensa que lutar contra a LGBTfobia é ser contra uma violência voltada 

apenas para esse segmento social. Afinal, dados mostram que a homofobia e transfobia, 

também afetam muitos heterossexuais. Segundo relatos, isso acontece porque suas aparências 

e comportamentos são considerados de LGBTs. Outras vezes são agredidos, simplesmente 

por defenderem as causas e manterem contatos de amizade com homossexuais, bissexuais e 

transgêneros. São por esses e outros exemplos, que a homofobia e a transfobia afetam também 

os heterossexuais. Logo, é um problema de todos, sobretudo daqueles que fogem (mesmo sem 

querer) à pseudo-normatividade, quando não correspondem à arcaica e ultrapassada norma de 

gênero, aparência e comportamento
126

.  

Atitudes negativas em relação aos homossexuais são geralmente correlacionadas à 

religiosidade, falta de contato com homossexuais, aderência rígida aos papéis de gênero 

socialmente impostos, crenças em ideologias que reforçam o conceito de família tradicional, 

altos níveis de dogmatismo e conservadorismo. Já, estudos realizados nos EUA, mostraram 

que quem demosntra ter uma atitude positiva em relação aos homossexuais são mulheres 

brancas, jovens, sem religião, alto nível de escolaridade, bom nível sócio-econômico, 

politicamente moderadas ou liberais e possuem contatos próximos com homossexuais. 

Tendem a ter maior tolerância e atitudes positivas em relação  a outros grupos marginalizados. 

Não costumam apoiar as normas tradicionais de gênero. Estudos ainda mostram que homens 

heterossexuais, tendem a demonstrar menor tolerância em relação aos homens homossexuais, 

que para com as mulheres homossexuais. Já, as mulheres heterossexuais tendem a ter menos 

tolerância em relação às mulheres homossexuais que para com os homens homossexuais 

(Herek, 1987a, 1987b, 1988, 1994, 1996a; Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; 

Silva, 2007a). 

Os diagnósticos das ciências biomédicos só fazem acirrar ainda mais o preconceito não 

só entre as pessoas como também entre os próprios membros da comunidade LGBT. Para 
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Goffman (1988), o próprio indivíduo estigmatizado pode mostrar ambivalência em relação a 

seus pares. Isso acontece quando os vê se comportando de maneira estreotipada, ao exibir os 

atributos negativos, que lhes são impostos pelos valores morais. Por concordar com tais 

valores, apesar de tudo, ele tende a se afastar do grupo, porém sua identificação social e 

psicológica com os sujeitos estigmatizados o matém unido ao que repele. Sua repulsa se 

transforma em vergonha de si e de seus pares. Ele não pode nem aceitar o grupo, nem 

abandoná-lo. Ele espera que o grupo seja o mais discreto possível. Procura "limpar" o seu 

grupo de qualquer traço estigmatizado a ser explícito. Importante ressaltar que a opinião a 

respeito de um grupo, influencia o comportamento desse grupo, provocando comportamentos 

de acordo com o estereótipo (Galimberti, 2010).  

Então, gays considerados mais efeminados são discriminados por gays que se 

consideram menos efeminados e demais pessoas. Bissexuais são discriminados por todos, 

pois são acusados de ora gostar de homens, ora gostar de mulheres, quando não, dos dois ao 

mesmo tempo. Os sensos médico e comum não admitem ambigüidades em relação ao desejo 

afetivo-sexual. Assim como gays considerados femininos, as lésbicas consideradas 

masculinas são alvo de preconceito. Transexuais são consideradas loucas por algumas 

travestis, pois essas últimas alegam que elas nunca serão mulheres, mesmo fazendo a cirurgia 

de redesignação sexual. Travestis são consideradas abjetas, pois são vistas como ambíguas em 

relação à suas características físicas e psicológicas. As travestis, por sua vez, ainda acusam as 

mulheres biológicas de serem menos interessantes do que as próprias travestis. Essas últimas 

dizem que suas performances sexuais são melhores do que das mulheres em geral. Ainda 

defendem que se cuidam mais, são mais deslumbrantes e atraentes, pois elas oferecem algo a 

mais. Ou seja, LGBT ou não, todos se hostilizam. Quando os próprios indivíduos do 

segmento LGBT se discriminam, podemos dizer que eles sofrem de LGBTfobia internalizada 

(Davis, 2012; Kulick, 2008). 

Em sua pesquisa realizada em Salvador, Bahia em meados da década de 1990, Kulick 

(2008) mostrou que muitas travestis entrevistadas associavam o desejo por homens a 

identificação por aquilo que foi socialmente denominado de identidade feminina. É como se 

aquele que nasce biologicamente homem e sente desejo por outro biologicamente homem 

tivesse que obrigatoriamente incorporar elementos daquilo que é popularmente considerado 

feminino para assim, ter a “permissão” de sentir tal desejo. 

Portanto, muitas destas travestis acreditam ser o próprio desejo homossexual em sua 

forma mais perfeita e acabada. Alegam que os homens homossexuais não são completos, pois 
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não incorporam os elementos considerados femininos, como as travestis incorporam. Elas 

rejeitam as outras subjetividades homossexuais, considerando todas desonestas e presas a 

algum estágio inicial daquilo que elas vêem como o pleno desenvolvimento e reconhecimento 

daquilo que chamam de identidade homossexual. Algumas se percebem como a 

arquiencarnação e verdadeira expressão do objetivo final do desejo homossexual. Mais uma 

vez é feita associação entre sexo biológico, identidade de gênero e desejo. Tal forma de 

pensar está baseada no modelo heterossexista normatizador.  

Para as travestis pesquisadas só existem três tipos hierarquizados de gênero: homens, 

mulheres e viados (homossexuais). As travestis se classificam como viados. O autor ainda 

apontou que na configuração brasileira de sexo e gênero, o critério determinante para 

identificar homens e mulheres parece ser o papel que a genitália desempenha no intercurso 

sexual. Se a pessoa só penetra, é considerada homem. Se for penetrada é considerada mulher 

ou viado (homossexual). Conforme vimos, ao naturalizar o sexo, que exige um gênero 

supostamente coerente a uma anatomia, algumas travestis mantêm-se atadas à matriz 

heteronormatizadora, uma vez que aquele seria definidor de papéis claros e legítimos. Quanto 

mais próximo ao ideal da norma de gênero, maior a chance de ser aceita socialmente (Fry, 

1985; Fry e MacRae, 1983; Kulick, 2008; Pelúcio, 2006). 

A antropóloga norte-americana Gayle Rubin (nascida em 1949), propôs uma espécie de 

pirâmide valorativa, construída pela sociedade, com as seguintes categorias a seguir: no topo 

está a sexualidade considerada boa, normal, natural e abençoada pela religião, ou seja, a 

heterossexual, conjugal, monogâmica, procriadora, não comercial, somente entre os dois 

membros do casal, em relacionamento estável, da mesma geração, em local privado, sem 

pornografia, somente entre os dois corpos, (sem nenhum objeto de fetiche envolvido no ato), 

padronizada (somente posição papai-mamãe), pertencendo a mesma classe social e étnica. Em 

seguida vem a sexualidade heterossexual do não casado, monogâmica, para procriação, não 

paga, somente entre os dois membros do casal, em um relacionamento de namoro, inter-

geracional, em local privado, sem pornografia, somente entre os dois corpos envolvidos, 

pasteurizada, entre classes sociais e étnicas. 

No meio da pirâmide está a sexualidade homossexual em relacionamento estável. Essa 

já é considerada pecado, promíscua e não-procriativa (voltada somente para o prazer). Pode 

ocorrer por dinheiro, sozinho (masturbação), a dois, em grupo, ocasional, mesma geração, em 

público, com objetos fetichistas e sadomasoquista. Na base da pirâmide estão os excluídos: 

sexualidade considerada má, anormal, patológica, não natural e condenável, ou seja, sexo 
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homossexual solteiro, fora do casamento, promíscua, não-procriativa, comercial 

(prostituição), sozinho ou em grupo, ocasional ou compulsiva, entre gerações, em público, 

pornográfica, entre fetichistas, sadomasoquistas, transexuais e travestis (Rubin, 1999).  

Portanto, como consequência dos valores construídos pela sociedade, encontramos 

como imposição totalitária em relação à sexualidade, a heteronormatividade. Ela é um dos 

componentes da homofobia. Formada pelas palavras hetero, do grego, “diferente”, e norma, 

do latim, “regulamento” (Houaiss, 2004). Quem cunhou o termo foi o escritor Michael 

Warner, em 1991. As raízes do conceito estão nas noções antropológicas do "sistema 

sexo/gênero" de Gayle Rubin e da escritora feminista Adrienne Rich (1929-2012), que versa 

sobre a heterossexualidade compulsória (Rich, 1980; Warner, 1991). É usado para descrever 

situações nas quais as variações da orientação do desejo afetivo heterossexual são 

marginalizadas, ignoradas ou perseguidas por práticas, crenças sociais ou políticas. Inclui a 

idéia de que os seres humanos recaem somente em duas categorias distintas e 

complementares: macho e fêmea. Dessa forma, as relações sexuais e maritais são 

naturalizadas somente entre pessoas de sexos diferentes. Logo, recebem o maior valor, 

conforme a pirâmide descrita por Rubin.  

Cohen (2005) defende que a heteronormatividade foi construída de forma tão relevante, 

que impactou as estruturas de poder, estabelecendo uma intersecção entre raça/etnia, 

sexo/gênero e opressão de classes sociais. Em seu artigo a autora e ativista relata o exemplo 

de mulheres heterossexuais, negras, solteiras ou prostitutas, vítimas de preconceito nos EUA, 

que ao tentar buscar auxílio previdenciário, não conseguem. Segundo dados levantados, isso 

se dá, pois elas não se enquadram na heteronormatividade que está sempre baseada na família. 

Por meio da heteronormatividade, cada sexo/gênero tem seu papel determinado pela 

cultura em questão. Além de se complementarem, são hierarquizadas. Conforme já dito, em 

geral, o homem ainda é visto como o dominador, e a mulher vista como a dominada. Assim, 

sexo biológico, identidade de gênero e papel social de gênero enquadram a pessoa dentro de 

normas consideradas ou masculinas ou femininas. A ordem social na atualidade tem como 

fundamento a heteronormatividade, pois se baseia na forma como estão estruturadas as 

relações sociais, políticas e econômicas que atuam no funcionamento da nossa sociedade. Tal 

padrão é considerado como sendo o único normal e natural, pois é um modelo social e 

conveniente às estruturas econômicas dominantes (Castañeda, 2006, 2007; Saffioti, 2004).  

Em outros termos, a heterossexualidade ainda é legitimada como sendo a única 

orientação do desejo afetivo sexual, correta e válida. Ela é um conjunto de prescrições que 
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fundamentam processos sociais de regulamentação e controle. O objetivo é formar todos para 

serem heterossexuais e organizarem suas vidas a partir de um modelo que parece ser 

absolutamente “coerente, superior, lógico e natural”. Não há espaço para a percepção e 

expressão do desejo, que não esteja de acordo, com as normas estabelecidas. É 

institucionalizada assim, a heterossexualidade obrigatória, totalitária e compulsória (Rich 

apud Bento, 2006; Wittig apud Bento, 2006).  

Corroborando com o que acabamos de explicar, o heterossexismo
127

 ou 

heterossexualismo
128

 é mais um componente da homofobia e está diretamente relacionado à 

heteronormatividade. Pois bem, heterossexismo é um termo relativamente recente, que 

designa um pensamento segundo o qual todas as pessoas são heterossexuais até que se prove 

o contrário. Nesse caso, é o preconceito focado na orientação do desejo afetivo sexual, ou 

seja, é o conjunto de idéias que vê a heterossexualidade como superior à homossexualidade. O 

termo foi usado pela primeira vez em 1971, pelo ativista dos direitos humanos LGBT, Craig 

Rodwell (1940-1993). 

Já, o preconceito sexual, conhecido também como sexismo, é a atitude, discurso ou 

comportamento, que se baseia no preconceito e na discriminação sexual: a exaltação 

exagerada do masculino (machismo) ou do feminino (feminismo) são exemplos de 

sexismos
129

. O termo ainda se refere à discriminação ou tratamento indigno dado a uma 

determinada identidade de gênero, sexo biológico e orientação do desejo afetivo sexual. Para 

a psicologia, o sexismo é construído por meio de um ideário social, cultural e político onde 

uma determinada identidade de gênero, sexo biológico e orientação do desejo afetivo sexual 

tentam se sobrepor às outras. Na cultura brasileira, em geral, a heterossexualidade tenta se 

sobrepor à homossexualidade, criando assim uma estrutura hierárquica dotada de valor moral. 

Tal sobreposição é denominada de heterossexismo (Fry & McRae, 1983; Saffioti, 2004). 

O sexismo, assim como o racismo e classismo, é um sistema de sentidos material e 

histórico. É um modo de organização social em que um aspecto da sexualidade se sobrepõe a 

outro, se afirma como paradigma, se naturaliza como regra e oprime os demais. O sexismo 

não é algo subjetivo, individual, que se manifesta entre pessoas. Ele está estruturado e 
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inserido na sociedade, na forma como ela se organiza e se reproduz, por meio das instituições 

sociais, mídia e principalmente entre as vítimas da violência.  

Ou seja, no sexismo, ocorrem formas de comportamento e ideologias nas quais são 

atribuídas determinadas disposições e capacidades a indivíduos ou grupos simplesmente por 

causa do sexo a que pertencem. Trata-se de uma forma de discriminação, que conduz à 

subalternização, à marginalização ou mesmo à exclusão de pessoas ou grupos com base no 

seu sexo, gênero e orientação do desejo afetivo sexual. Dessa forma, resulta, no fundo, da 

tendência para estabelecer estereótipos construídos socialmente, e pretensamente 

fundamentados nas ciências biomédicas. Reflete a forma como o poder é distribuído e quais 

são os grupos com acesso ao discurso definidor de identidades (Borrillo, 2010; Dovidio et. al., 

2005; Galimberti, 2010). 

No heterossexismo, a heterossexualidade é vista como algo natural e instintivo, um 

comportamento próximo ao dos animais. Não precisa ser ensinado ou aprendido, pois é 

considerado inato pelos heterossexistas. Quando algo é considerado natural, é 

automaticamente relacionado ao imutável, difícil de modificar e livre de quaisquer tipos de 

questionamentos. Nesse caso, a heterossexualidade é percebida como um comportamento 

superior e óbvio que se manifesta, pois obedece a um "fluxo normal da natureza". Um 

indivíduo ou grupo classificado por heterossexista não reconhece a possibilidade de existência 

da homossexualidade, bissexualidade ou assexualidade. Outros termos também são usados 

por ativistas LGBT, como: "tendência heterossexual", "homofobia institucionalizada", 

"homofobia patrocinada pelo Estado", "heterossexualidade compulsória", "preconceito 

sexual" e "fanatismo anti-gay" (Dovidio et. al, 2005; Saffioti, 2004).      

O heterocentrismo
130

 é outro aspecto diretamente relacionado ao heterossexismo. Esse 

último se baseia no conjunto de idéias que cria a fantasia de que a heterossexualidade é a 

única orientação do desejo afetivo sexual válida e possível de existir. Ou seja, é o pensamento 

que defende que deve haver somente um tipo de orientação sexual: a orientação heterossexual 

(somente o casal formado por um homem e uma mulher). O indivíduo heterocentrista não 

enxerga os direitos das pessoas diferentes dele. No jogo de poder, heteronormativos, 

heterossexistas e heterocentristas lutam para impedir que pessoas que eles considerem 

inferiores, ou que pratiquem crenças diferentes das suas, recebam o mesmo tratamento 

reservados para si mesmos. Dessa forma, os heterocentristas, heteronormativos e 
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heterossexistas não só se mantêm em sua falsa superioridade, como podem influenciar os que 

são diferentes a se adaptarem às suas crenças. Pregam que se o indivíduo se comportar como 

heterossexual, mesmo possuindo desejo homossexual, poderá ter os privilégios reservados 

(Borrillo, 2010; Saffioti, 2004).  

A homonegatividade
131

 é outro sentido que compõe a homofobia. O significado exato 

de homonegatividade é objeto de discussão e discordância. Hudson e Ricketts (1980) 

cunharam esse termo e propuzeram utilizá-lo como descritivo para qualquer atitude negativa 

em relação à homossexualidade (seja ela emocional, moral ou desaprovação intelectual), 

independentemente das fontes dessa atitude (baseada na religião, moral ideológica ou outras 

crenças). Além disso, os autores propõem não usar mais o termo "homofobia" no contexto 

científico, pois o consideram incorreto e impreciso. Herek apud Silva (2007a) também 

defende que o termo mais adequado, preciso e abrangente a ser utilizado é "preconceito 

sexual", que pode ser definido como atitudes negativas direcionadas a um determinado 

indivíduo ou grupo (homossexuais, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, 

heterossexuais e assexuais), justamente por causa de sua sexualidade.  

Por causa da heterossexualidade compulsória, obrigatória e totalitária, o homossexual 

sofre preconceito, que pode ser definido como um "juízo" preconcebido, manifestado 

geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições 

considerados diferentes ou estranhos por aqueles que os julgam. Costuma indicar 

desconhecimento pejorativo de alguém, ou de um grupo social, ao que lhe é diferente. As 

formas mais comuns de preconceito são: social, étnico/racista e sexual. Preconceito é um 

juízo pré-concebido, que se manifesta em forma de uma atitude discriminatória, onde o sujeito 

forma antecipadamente uma idéia ou opinião, sem qualquer tipo de contato relevante com o 

seu alvo de exclusão. Ou seja, é um sistema relativamente estável de organização de 

experiências e comportamentos relacionados a um objeto ou evento particular. Para cada 

atitude há um conceito racional e cognitivo – crenças e idéias, valores afetivos associados de 

sentimentos e emoções que, por sua vez, levam a uma série de tendências comportamentais: 

predisposições. Faz parte do funcionamento do preconceito rotular, discriminar, hostilizar, 

estigmatizar e estereotipar (Allport, 1954; Augoutinos; Walker apud Silva, 2007).  

No caso do tema dessa tese, pela cognição o indivíduo adquire socialmente o 

conhecimento sobre a homossexualidade. Tal processo se dá pelo conjunto de unidades de 
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saber da consciência que se baseiam em experiências sensoriais, representações, pensamentos 

e lembranças que o sujeito tem a respeito da homossexualidade. Ou seja, o indivíduo irá 

formar uma série de características funcionais e estruturais de representação ligadas a um 

saber referente ao homossexual. Esses valores podem gerar sentimentos positivos, que, por 

sua vez, engendram uma atitude positiva (aproximação); ou causar sentimentos negativos 

(esquiva ou escape) que pode evoluir para atitudes negativas (agressões físicas e verbais).  

Dessa forma, entende-se o preconceito como uma atitude negativa que um indivíduo 

está predisposto a sentir, pensar, e conduzir-se em relação a determinado grupo de uma forma 

negativa previsível. Portanto, o preconceito tem três componentes: cognição (conhecimentos e 

crenças); sentimentos e tendências comportamentais. Crenças preconceituosas são sempre 

estereótipos negativos. Resumindo: temos que o estigma está relacionado a conhecimentos 

insuficientes ou inadequados (estereótipos), que leva a preconceitos (pressupostos negativos), 

à discriminação (comportamentos de rejeição) e ao distanciamento social da pessoa 

estigmatizada (Dovidio et. al, 2005; Silva, 2007a). 

Segundo Allport apud Nunan (2003), o preconceito é o resultado das frustrações das 

pessoas, que, em determinadas circunstâncias, podem se transformar em raiva e hostilidade. 

As pessoas que se sentem exploradas e oprimidas freqüentemente não podem manifestar sua 

raiva contra um alvo identificável ou adequado; assim, deslocam sua hostilidade para aqueles 

que estão ainda mais "baixo" na escala social. O resultado é o preconceito e a discriminação. 

Para a socióloga húngara Agnes Heller (nascida em 1929), a ultrageneralização é 

inevitável, ela cria o espaço teórico para a definição de um tipo particular de juízo provisório: 

o preconceito. Mais que juízo provisório, o preconceito é um juízo falso, ou seja, um juízo 

que poderia ser corrigido com base na experiência, no pensamento, no conhecimento e na 

decisão moral individual. Porém, não é porque confirma ações anteriores, é compatível com a 

conformidade e o pragmatismo da vida cotidiana e protege de conflitos. Na qualidade de juízo 

provisório que se conserva inabalado contra todos os argumentos da razão, o preconceito tem 

como componente afetivo a fé, um dos afetos que pode nos ligar a uma opinião, visão ou 

convicção. Seu limite é a intolerância emocional, intimamente ligada à satisfação de 

necessidades da particularidade. 

Para esta pesquisadora, dizer que a vida cotidiana é propícia ao preconceito, que a base 

antropológica dele é a particularidade e seu componente afetivo é a fé não significa afirmar 

que os sistemas de preconceitos sociais decorrem dos preconceitos do homem tomado 

isoladamente. A maioria de nossos preconceitos tem, na verdade, um caráter mediata ou 
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imediatamente social: os assimilamos e os aplicamos, por meio de mediações, a casos 

concretos. A particularidade do homem está vinculada a sistemas de preconceitos pelo fato de 

que na sociedade predominam sistemas de preconceitos sociais estereotipados e estereótipos 

de comportamentos carregados de preconceitos. 

Embora a vida cotidiana seja propícia à emergência de preconceitos, ela não os 

determina; sua origem deve ser procurada em outro lugar. Segundo Heller, os preconceitos 

têm a função de consolidar e manter a estabilidade e a coesão de integrações sociais, 

principalmente das classes sociais. Essa função de mantenedor da estabilidade e da coesão só 

é desempenhada quando estas estão internamente ameaçadas. Por isso, a maior parte dos 

preconceitos é produto das classes dominantes, pois é a elas que interessa manter a coesão de 

uma estrutura social, conseguida em parte graças à mobilização, por meio de preconceitos, 

dos que representam interesses diversos ou até mesmo antagônicos. Apoiadas no 

conservadorismo, no comodismo, no conformismo ou nos interesses imediatos dos integrantes 

das classes ou camadas sociais que lhes são antagônicas, as classes dominantes conseguem 

mobilizá-las contra os interesses de sua própria classe e contra a práxis (Heller, 2004). 

Já, para Adorno apud Nunan (2003), a fonte do preconceito é uma personalidade 

autoritária ou intolerante. Pessoas autoritárias tendem a ser rigidamente convencionais. 

Partidárias do seguimento às normas e do respeito à tradição, elas são hostis com aqueles que 

desafiam as regras sociais. Respeitam a autoridade e submetem-se a ela, bem como se 

preocupam com o poder da resistência. Ao olhar para o mundo através de uma lente de 

categorias rígidas, elas não acreditam na natureza humana, temendo e rejeitando todos os 

grupos sociais aos quais não pertencem, assim, como suspeitam deles. O preconceito é uma 

manifestação de sua desconfiança e suspeita.  

Há também fontes cognitivas de preconceito. Os seres humanos são “avarentos 

cognitivos” que tentam simplificar e organizar seu pensamento social o máximo possível. A 

simplificação exagerada leva a pensamentos discriminatórios, equivocados, estereotipados, 

rotulados e preconceituosos. Além disso, o preconceito e a discriminação podem ter suas 

origens nas tentativas que as pessoas fazem para se adequar ao social. As pressões para a 

conformidade social parecem ajudar a explicar porque as crianças absorvem de maneira 

rápida os preconceitos de seus pais e colegas muito antes de formar suas próprias crenças e 

opiniões com base nas próprias experiências (Allport apud Nunan, 2003). Discriminar, 

rotular, estigmatizar e estereotipar preconceituosamente, também serve como mecanismos de 

defesa, para lidar com aquilo que consideramos diferente (Dovidio et. al, 2005). 
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Outro aspecto que compõe a homofobia é o machismo que significa os modos ou 

atitudes considerados de macho. Porém, se definiu ao longo dos tempos como preconceito, o 

qual considera a mulher inferior ao homem em todos os sentidos. Nessa forma de pensar, o 

homem é considerado naturalmente superior à mulher, fazendo dela o que bem entender. 

Muitas vezes, a mulher ainda não é vista como um ser humano completo, em muitos países. 

Consiste num determinado conjunto de atitudes e idéias que coloca o sexo masculino em um 

patamar elevado na sociedade, subjugando o sexo feminino e não admitindo a igualdade de 

direitos para o homem e a mulher.  

Historicamente, não se sabe quando a humanidade começou a traçar diferenciações 

entre os gêneros. Mas sabe-se que os primeiros homens perceberam que tanto as mulheres 

quanto crianças eram mais frágeis fisicamente. Então, os homens as excluíam de atividades 

perigosas como a caça de alguns animais e a guerra. Com o avanço da civilização, as 

mulheres e crianças eram poupadas de serviços perigosos como a mineração, transportes 

pesados e principalmente da guerra. Ao longo do tempo, houve maior valorização social do 

homem em detrimento à mulher, pois esse era considerado mais capaz de proteger e prover 

sustento por meio da caça pesca e coleta de alimentos. Por causa do aumento dos grupos 

humanos, os homens formavam pequenos exércitos que praticavam tanto a caça quanto a 

guerra (Alves & Pitanguy, 1981; Saffioti, 2004).  

Noções como força, potência, bravura, coragem, valentia, sabedoria, racionalidade, 

praticidade, agilidade, competitividade, benevolência, responsabilidade, humildade, 

solidariedade, perseverança, lealdade, integridade e sacrifício passaram a ser culturalmente 

desejados e incorporados pelos seres humanos do sexo masculino, desde os tempos mais 

remotos, até os dias atuais. Os formatos de exércitos desenvolvidos são baseados no ato de 

que os homens devem ir para a guerra enquanto mulheres e crianças devem ficar protegidas 

em casa. Ou seja, culturalmente, em muitos locais do mundo, faz parte do papel social de 

gênero masculino prover, defender, lutar e até morrer, se preciso for (Bourdieu, 2009; 

Castañeda, 2006; Connell, 2000; Taylor, 1997). 

Conforme já vimos no capítulo anterior, isso já vem acontecendo desde os tempos mais 

remotos da história do ser humano. Foi por meio da força, coerção, leis de impedimento e 

moral religiosa que o machismo se estruturou como ideologia do sistema patriarcal (sistema 

de organização social e econômico que delegou aos homens o poder econômico e o controle 

social). Porém, do machismo surgem os abusos, os casos de espancamento, mutilações, 
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assassinatos, torturas, crueldades e demais tratamentos desumanos e degradantes sofridos por 

mulheres.  

Portanto, o machismo pode ser definido como a ideologia que legitima o controle 

econômico e social do sistema político patriarcal. Patriarcado é uma palavra derivada do 

grego pater, "pai" e arché, "primeiro", "origem", "fundamento", que nesse caso, se refere a 

um território ou jurisdição governado por um patriarca; de onde deriva a palavra pátria. O uso 

do termo no sentido de orientação masculina, da organização social, aparece pela primeira vez 

entre os hebreus para qualificar o líder de uma sociedade judaica; o termo seria originário do 

grego helenístico para denominar o condutor de uma comunidade. No sentido original, esta é 

uma autoridade masculina religiosa que tem poder sobre todos que lhe estão subordinados. O 

termo também pode ser estendido para os homens adultos que têm poder sobre os familiares e 

empregados, concedido tanto por autoridades religiosas que compactuam dessa dominação, 

quanto por autoridades políticas que estimulam esse sistema de organização social.  

O sistema patriarcal enquanto instituição é uma constante social tão profundamente 

radicada que domina todas as outras formas políticas, sociais ou econômicas, gerando um 

estado de exclusão e discriminação social da mulher pautado na crença de uma superioridade 

masculina. No patriarcado as mulheres são vistas como objetos de satisfação sexual dos 

homens, pois são colocadas na posição de reprodutoras de herdeiros, força de trabalho e 

geradoras de novas mulheres, que por sua vez, serão futuras reprodutoras. Ou seja, é o 

conjunto de relações sociais, onde há solidariedade e relações hierárquicas entre homens. O 

patriarcado é o sistema masculino de opressão das mulheres, pois os homens ocupam a 

posição central. Conforme já dito, há sujeição por parte das mulheres, que são coagidas a 

prestação de serviços sexuais aos seus dominadores/opressores. Machismo e patriarcado 

fundamentam e são totalmente fundamentados pelo heterossexismo e a heteronormatividade 

compulsória (Alves & Pitanguy, 1981; Borrillo, 2010; Castañeda, 2006; Giddens, 2011; 

Nunes, 1987; Saffioti, 2004).  

É importante entendermos que o machismo sustenta e é sustentado pelo controle 

econômico, do Estado (leis, força policial, escola, ciência, justiça), da família formada 

exclusivamente pelo casal heterossexual (pátrio poder), das religiões e maior parte da 

sociedade em geral. Porém, a maioria dos sociólogos rejeita as justificativas 

predominantemente biológicas, sobre a existência lógica do patriarcado e o domínio dos 

homens em relação às mulheres. Eles alegam que o condicionamento social e cultural são os 

principais responsáveis para o estabelecimento da hierarquia entre os chamado papéis 
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masculinos e femininos. É como se as características biológicas do corpo da mulher e do 

homem fossem revestidas de significados sociais e simultaneamente, naturalizados.   

De acordo com a teoria sociológica padrão, o patriarcado é o resultado de construções 

sociológicas que são passadas culturalmente de geração em geração, há milhares de anos, em 

quase todas partes do mundo. As experiências masculinas são consideradas como sendo as 

únicas válidas a serem vividas por todos os seres humanos. Portanto, são tidas como uma 

norma universal tanto para homens quanto para mulheres, sem dar qualquer reconhecimento à 

sabedoria e experiência femininas (Castañeda, 2006; Henslin, 2014; Sanderson, 2001). 

O patriarcado é um sistema de poder que empodera os homens e capacita sua 

dominação sobre as mulheres. A masculinidade hegemônica é um sistema de poder que 

classifica os homens considerados masculinos acima daqueles com traços considerados 

femininos. O patriarcado e a masculinidade hegemônica valorizam e empoderam os homens 

sobre as mulheres e os homossexuais. Conforme vimos, a homossexualidade foi sendo 

historicamente associada à feminilidade, portanto, a exclusão do desejo homossexual da 

definição de masculinidade é uma faceta da masculinidade hegemônica. O interesse dos 

homens no patriarcado está justamente condensado na masculinidade hegemônica (Connell, 

2000).  

Devido à valorização histórica do homem e do gênero masculino, por meio do 

machismo, o gênero feminino e a mulher foram sendo desprestigiados por intermédio da 

misoginia. A palavra vem do grego misogunia, sendo miseó, que significa "ódio"; e gyné, 

"mulher" ou "feminino". Ou seja, é o ódio, desprezo ou repulsa à mulher, ao gênero feminino 

e as características associadas a eles. Está diretamente ligada à violência contra a mulher 

(Houaiss, 2004). Johnson (2000) afirmou que a misoginia é uma atitude cultural de ódio às 

mulheres porque elas são femininas, ou seja, socialmente simboliza a fraqueza. É um aspecto 

central do preconceito sexista e ideológico, e, como tal, serve de base importante para a 

opressão de mulheres em sociedades dominadas pelos homens. A misoginia se manifesta de 

várias formas diferentes: piadas, pornografia, violência e auto-desprezo que as mulheres são 

ensinadas a sentir pelos seus corpos, por exemplo (Alves & Pitanguy, 1981; Saffioti, 2004). 

Conforme vimos no primeiro capítulo, por causa das normas de gênero, a 

homossexualidade masculina, ao longo da história, foi sendo gradativamente associada à 

imagem do feminino e à mulher. Portanto, a misoginia é mais um componente da homofobia. 

Inclusive, as três religiões mais importantes do mundo (Cristianismo, Islamismo, Judaísmo) 
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definem em suas escrituras sagradas, que o comportamento de um bom homem, também está 

ligado a certa misoginia e homofobia. 

A partir do momento que a raça humana deixou de ser nômade, com o advento da 

agricultura, as características atribuídas à mulher e ao feminino tornaram-se socialmente 

depreciadas. A mulher e o gênero feminino foram sendo associados à inferioridade. Os povos 

se fixaram às terras. O patriarcado e a noção de propriedade começavam a se instalar como 

formas de organização social. Os modelos de família heterossexual foram se formando e 

agindo como os sustentáculos principais do funcionamento social. As raízes da homofobia já 

começam a nascer e se estabelecer. As imagens do homem e do gênero masculino passaram a 

ser construídos de maneira estereotipada, geralmente complementar ao feminino, como sendo 

a dos fortes, rápidos, corajosos, valentes, agressivos, competitivos, racionais, práticos, ágeis, 

guerreiros, incisivos, defensores, dominadores, objetivos, sábios, firmes, provedores, 

potentes, fecundadores e reprodutores (quanto mais fecundar e reproduzir, mais homem será 

considerado). Já, a mulher e o gênero feminino foram estereotipados, como sendo a dos 

frágeis, lentos, delicados, vaidosos, preocupados muito com a estética, subjetivos, cautelosos, 

medrosos, emocionais, afetivos, sensíveis, sentimentais, dramáticos, geradores, procriadores, 

cuidadores, cooperadores e indefesos. Ou seja, praticamente o oposto complementar do 

homem (Alves & Pitanguy, 1981; Bento, 2006, 2008; Borrillo, 2010; Bourdieu, 2009; Braz, 

2010; Castañeda, 2006, 2007; Connell, 2000; França, 2009; Giddens, 2003; Leite Junior, 

2008; Mead, 2000; Miskolci, 2013; Perlongher, 2008; Revenin, 2013; Saffioti, 2004; Stearns, 

2010; Tamagne, 2013; Taylor, 1997).  

Tais estereótipos se apoiaram em justificativas biológicas, construídos pelos saberes 

científicos e sociais para oprimirem a mulher e o gênero feminino. Exemplo: a mulher gera, 

tem seios e amamenta, logo deve apenas cuidar dos filhos e da casa. Tal forma de pensar 

relegou a mulher ao trabalho doméstico, vida privada, podendo apenas ser mãe, dona de casa 

e esposa. As que não se encaixavam nesse papel, eram vistas como mulher objeto e prostituta. 

Já, para os homens, essas mesmas justificativas "biológicas", do corpo físico mais forte, 

serviram para colocá-lo somente na posição de superior, provedor, dominador, protetor e 

pertencente à vida pública (Alves & Pitanguy, 1981; Bourdieu, 2009; Castañeda, 2006, 2007; 

Holland, 2006; Mead, 2000; Stansell, 2011).  

Notemos que a mulher e o gênero feminino, já aparecem sendo pejorativamente 

desqualificados desde o mito da Caixa de Pandora, o qual narra a chegada da primeira mulher 

a Terra, e com ela, a origem de todas as tragédias humanas. Essa versão do mito conta que em 
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tempos muito longínquos, não existiam mulheres no mundo, apenas homens, que viviam sem 

envelhecimento, sofrimento e cansaço. Quando chegava a hora de morrerem, morriam em 

paz, como se simplesmente adormecessem. Mas um dia, Prometeu que significa "o que pensa 

antecipadamente", roubou o fogo que só os deuses tinham acesso. Então, deu aos homens, 

para que eles pudessem usufruir também desse bem, na defesa contra os animais ferozes, 

preparação dos alimentos e aquecimento nas noites frias. Zeus não gostou da atitude de 

Prometeu, além de puni-lo severamente, enviou um castigo terrível à humanidade.  

Com a ajuda de Atena, mandou que Hefesto, o deus ferreiro, criasse a primeira mulher, 

Pandora, que significa "todos os dons". Cada um dos deuses dotou-a com uma de suas 

características: Afrodite deu-lhe beleza e poder da sedução; Atena a fez arguta e concedeu-lhe 

a habilidade dos lavores femininos; Hermes, porém, deu-lhe a capacidade de mentir e enganar 

os outros. Zeus a ofereceu de presente a Epimeteu, que significa "o que pensa depois", irmão 

de Prometeu. E, de fato, sem pensar, contrariando a advertência do irmão, que lhe dissera que 

nunca aceitasse nenhum presente vindo de Zeus, ele deixou-se seduzir pela bela Pandora e 

casou-se com ela. Pandora trazia consigo um presente dado pelo pai dos deuses: uma jarra 

(conhecida como a caixa de Pandora), bem fechada, que era proibida de ser aberta.  

Vencida pela curiosidade, Pandora acabou abrindo a caixa liberando todos os males no 

mundo, mas a fechou antes que a esperança pudesse sair. Por isso, se diz que "a esperança é a 

última a morrer". Essa metáfora foi a maneira encontrada pelos gregos para representar, num 

enredo de fácil compreensão, conceitos relacionados à natureza feminina, como a beleza, a 

sensualidade, o poder de dissimulação e destruição (Hesíodo 1991; Kury, 2009). Outros 

exemplos clássicos de desqualificação da mulher e do gênero feminino vêm no capítulo 

anterior, quando abordamos o pecado original, narrado pela Bíblia.  

Sem nos aprofundarmos muito, vejamos em poucas páginas, como as mulheres ainda 

são dominadas e inferiorizadas na atualidade, mesmo depois de muitas conquistas, ocorridas 

no século XX, em diversas partes do mundo. Elas ainda são vistas como frágeis e sujeitas a 

todo tipo de agressão e violência, em todos os países. É interessante notar que a discriminação 

já acontece na própria língua portuguesa, por exemplo. Se houver um grupo, onde há cem 

meninas e apenas um menino, dizemos se tratar de um grupo de meninos. Em relação à 

humanidade, dizemos: o homem tem destruído o planeta, nunca a mulher. Em trabalhos 

científicos, ao falar de pessoas pesquisadas, o termo mais utilizado em geral é: sujeitos e 

indivíduos. Mesmo que esse grupo seja composto somente de mulheres. O idioma reforça e 

reflete a maneira como as mulheres são tratadas (Alves & Pitanguy, 1981). 
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Atualmente elas ainda são vítimas de discriminação no campo profissional, onde 

recebem menos para exercer a mesma função que o homem. Encontram dificuldades para 

ascender na carreira. Poucas conseguem ocupar cargos elevados. Sofrem assédio moral e 

sexual. São muito pressionadas e discriminadas, em profissões consideradas masculinas 

(engenheiras, motoristas, executivas, etc.). Esses desafios são ainda maiores, quando as 

mulheres são de outras classes sociais, escolaridades e etnias/raças, que não, ricas, altamente 

escolarizadas e brancas. Os trabalhos que as mulheres exercem como: cuidar da casa e 

família, por exemplo, são culturalmente desvalorizados, considerados fáceis, delicados e 

fúteis. Os trabalhos que os homens exercem, estão associados ao perigo, importância, 

dificuldade, força, chefia e competitividade (Alves & Pitanguy, 1981; Castañeda, 2006; 

Gilbert, et al., 1999; Stansell, 2011). 

Em relação a esse assunto, somente para constar, um estudo realizado pelo Banco 

Mundial revelou que mulheres homossexuais ganham 20% mais que mulheres heterossexuais 

nos Estados Unidos. E que homens homossexuais ganham 16% a menos que os homens 

heterossexuais. Já a diferença entre homens heterossexuais e homens homossexuais ocorre 

pelo preconceito de anunciar a sexualidade no trabalho e a repercussão que isso gera. A 

capacidade da liderança e as contribuições para a empresa geralmente não são devidamente 

avaliadas e promoções são negligenciadas em relação aos homens homossexuais 
132

. 

Voltando às mulheres, muitas até conseguem trabalhar fora, sem enfrentar preconceito 

em profissões consideradas femininas como: professoras, enfermeiras, arrumadeiras, 

costureiras, cozinheiras, esteticistas, etc. Porém, ainda acumulam os trabalhos domésticos e 

cuidados com a família. Em muitas partes do mundo, as normas de gênero prescrevem que 

somente as mulheres devem fazer tais trabalhos. Em diversos países islâmicos, a liberdade 

feminina é muito restrita. Em geral, elas não são permitidas de trabalhar fora de casa. Em 

relação ao campo educacional ocorre o mesmo que no profissional. Em muitos lugares do 

mundo, o acesso ao estudo é muito difícil para as mulheres. As que conseguem se alfabetizar 

e atingir um grau maior de escolaridade sofre preconceito e resistência, quando tentam 

avançar mais no aprendizado (Alves & Pitanguy, 1981; Matsumoto, 2001).   

Em quase todo o mundo, as mulheres geralmente são tratadas como objeto em 

campanhas publicitárias. Sua imagem está sempre associada a estereótipos como: mãe, dona 
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de casa, mulher erotizada e sensual. Padrões idealizados e inalcançáveis de beleza são 

estipulados. Correntes feministas criticam a pornografia e a prostituição femininas, pois a 

mulher é colocada no papel de submissa e pertencente ao homem. São estimuladas ao sexo 

homossexual pela sociedade machista. A relação entre mulheres é vista como algo excitante, 

ao contrário do sexo entre homens, que é visto como algo chocante e ameaçador. Algumas 

correntes em defesa da mulher postulam que muitas delas são até mesmo vítimas de tráfico 

humano, coagidas a se prostituir, ou até mesmo são escravizadas sexualmente, devido às 

circunstâncias sociais e econômicas (Castañeda, 2006; Holland, 2006; Stansell, 2011).  

Em muitos filmes pornográficos, aparecem sendo usadas, desumanizadas, humilhadas e 

reduzidas a partes de seus corpos, tais como: bocas, mãos, nádegas, seios e vaginas. Dessa 

forma, muitos homens podem ser reforçados a tratá-las do mesmo jeito na vida real. Muitas 

chegam a ser até estupradas, violentadas e mortas. Várias são coagidas a não usar 

preservativos e são engravidadas na adolescência. Acabam tendo que cuidar dos filhos, 

sozinhas, em lares quase sempre desestruturados, pois quase sempre são abandonadas pelos 

pais da criança. As que não dão a luz são coagidas a abortar, muitas vezes sob condições 

arriscadas e ilegais. Outras, ainda são forçadas a casar mediante dote e uniões arranjadas, em 

grandes partes do mundo. Nos países islâmicos, por exemplo, são completamente dominadas 

pelos maridos. Pertencem a eles como propriedades. Não podem sair sozinhas na rua, e todas 

às vezes que saírem, deverão estar vestidas apropriadamente (Jeffreys, 2008).  

Grande quantidade de mulheres ainda sofre violência doméstica (verbal, física e 

psicológica) em todos os lugares do mundo. Em vários países islâmicos, na maioria das vezes, 

as mulheres são consideradas culpadas por serem agredidas pelos seus maridos. Dependendo 

do motivo, os que assassinam suas esposas, além de receberem apoio social, seu ato é 

classificado como crime de honra. Essas razões podem ser: quando a mulher engaja-se em um 

relacionamento que a família não aprove, pratica adultério, tenha sido estuprada, se vista 

inapropriadamente ou envolva-se em relações homossexuais (Castañeda, 2006). Em outros 

países do mundo, como China e Índia, por exemplo, mulheres são consideradas menos 

produtivas que os homens, então são abortadas ou mortas ao nascer. Há também programas de 

esterilização forçada, seja por controle de natalidade, doenças, etnias/raças ou algum tipo de 

política governamental. Em alguns países islâmicos da África, há as mutilações dos genitais 

femininos, em recém-nascidas. O clitóris das mulheres é extirpado para que elas sejam 

consideradas puras e não sintam prazer durante o ato sexual (Stansell, 2011).  
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Tanto a prática de aborto forçado, quanto à esterilização e mutilação genital, traz sérios 

riscos de saúde para as mulheres. Também existem muitos registros, em todas as partes do 

mundo, de mulheres sendo estupradas e mortas, simplesmente pelo fato de serem mulheres 

(Shipway, 2004). Esses são a maioria de atos de violência, que ainda ocorrem contra as 

mulheres, mesmo após as grandes conquistas ocorridas no século XX. O feminismo se 

fortificou por ocasião da Revolução Industrial (a partir do século XIX), quando a mulher 

assume postos de trabalho nas fábricas.  

Conforme já dito, ela ainda é explorada, acumula uma dupla jornada de trabalho, dentro 

e fora de casa. Os movimentos feministas são, sobretudo, movimentos políticos cuja meta é 

conquistar a igualdade de direitos sociais entre homens e mulheres, isto é, garantir a 

participação da mulher na sociedade de forma equivalente a dos homens (Alves & Pitanguy, 

1981; Castañeda, 2006; Stansell, 2011). Assim, a luta dos movimentos feministas, além de 

buscar pela igualdade de direitos, incorpora a discussão acerca das raízes culturais da 

desigualdade entre os sexos. Portanto, o feminismo é um movimento social, filosófico e 

político que tem como meta, direitos iguais, vivência humana por meio do empoderamento 

feminino, libertação de padrões opressores e patriarcais, baseados nas normas de gênero 

(Alves & Pitanguy, 1981; Bourdieu, 2009; Castañeda; Katz, 1996; Stansell, 2011).  

A partir da década de 1950, a filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908 - 1986) viria 

influenciar os movimentos feministas na medida em que mostra que a hierarquização dos 

sexos é uma construção social e não uma questão biológica. Entre aqueles que escreveram 

sobre a natureza humana, a maioria era masculina. Os homens adotaram a masculinidade 

como o padrão com o qual julgamos a natureza humana. Os homens definiram as mulheres 

segundo esse padrão. O homem foi definido como ser humano e a mulher como fêmea. Para 

ela, a representação do mundo é do homem, que descreve e define o mundo a partir do seu 

ponto de vista. A filósofa defendia que a condição de inferioridade da mulher na sociedade é 

uma construção feita pela sociedade patriarcal dominadora.  

Como existencialista, Beauvoir corroborava que devemos criar um sentido para a nossa 

existência, já que não há nenhum sentido a priori. Então, era preciso separar o que era corpo 

biológico e a construção social do que significava ser mulher. Considerando que a construção 

social é aberta a mudança e interpretação, isso significa que existem várias maneiras de ser 

mulher. Há lugar para escolha existencial. Ela dizia que todo ser humano do sexo feminino 

não nascia necessariamente mulher, tornava-se mulher (construção social). Ainda alerta que 
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as mulheres devem se libertar tanto da ideia que devem ser como os homens quanto da 

passividade que a sociedade lhes atribuiu (Beauvoir, 2015).   

Para maior aprofundamento nestas questões, indicamos os cinco volumes da coleção 

História das Mulheres no Ocidente de Georges Duby, Michelle Perrot e Pauline Schimitt-

Pantel, publicados em Portugal, pelas Edições Afrontamentos, entre os anos de 1993 a 1995. 

É importante examinar a misoginia, pois conforme já dissemos, o homem homossexual é 

constantemente associado à mulher e ao gênero feminino, que por sua vez, são geralmente 

depreciados. Ou seja, além de carregar seus próprios estereótipos ruins, o homossexual 

também acaba acumulando os mesmos estigmas negativos que as mulheres e o gênero 

feminino acumulam.  

Logo, concluímos que misoginia, patriarcado, machismo, homonegatividade, 

heterocentrismo, heteronormatividade, heterossexismo, heterossexualidade compulsória e as 

normas de gênero são formas totalitárias de sustentar, organizar as estruturas de poder e 

funcionamento da sociedade, compondo assim, os elementos constituintes da homofobia. É 

importante lembrar que tanto a misoginia, como a homofobia também sofrem a ação de outros 

componentes presentes na sociedade, tais como: idade, etnia/raça, classe social, escolaridade, 

sexo/gênero, profissão, modelos estéticos estabelecidos pelos mercados, local de residência e 

procedência que determinado grupo social é associado.  

Em relação a toda a sociedade, quem sofre mais preconceito é a mulher 

heterossexual/homossexual, pobre e negra. Analogamente, podemos deduzir que o homem 

homossexual pobre e negro sofre mais preconceito em relação aos demais que não possuem 

estas características. Um dos grandes receios dos homofóbicos é que a estrutura hegemônica 

(branca, machista, heterossexista, heteronormativa, elitista) imposta, seja ameaçada, 

danificada e até mesmo destruída por formas diferentes de ser.  

A socióloga britânica Sylvia Walby (nascida em 1953) confirma que o patriarcado é um 

sistema extremamente complexo de estruturas e práticas sociais no qual os homens dominam, 

oprimem e exploram as mulheres por meio do trabalho pago, o que é realizado em casa, em 

âmbito familiar, do Estado, da violência masculina, das instituições culturais e das atitudes em 

relação à sexualidade (Walby, 1990). A feminista norte-americana Bell Hooks (nascida em 

1952) vai mais além. Ela defende que as mulheres brancas não experimentam a mesma 

interseccionalidade de forças opressivas que as mulheres negras, e talvez nem sequer as 

reconheçam. Além disso, as mulheres brancas não querem ser vistas como “não femininas” 

(um medo de se afastar dos papéis de gênero do patriarcado) e têm interesse adquirido em 
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explorar os privilégios de nível social e raça para que possam se ver livres do “trabalho sujo”. 

Para a autora, as mulheres brancas têm sido cúmplices no patriarcado capitalista e da 

supremacia branca imperialista (Hooks, 2015). 

No século XVIII, a escritora inglesa Mary Wollstonecraft (1759 – 1797) defendia que a 

mente não tem gênero. Influenciada pelas ideias do filósofo inglês John Locke (1632 – 1704), 

que defendia que quase todo o conhecimento era adquirido por meio da experiência e da 

educação. Portanto, o argumento de que havia diferenças físicas entre os sexos, os quais 

justificavam a dominação dos homens sobre as mulheres entrou em cheque. Wollstonecraft 

(2015) argumentou em 1792 que, se ao homem e às mulheres é dada a mesma educação, 

ambos vão adquirir o mesmo caráter virtuoso e a mesma abordagem racional à vida, porque 

têm fundamentalmente cérebros e mentes similares. Suas ideias ainda eram desdenhadas na 

época, porém semearam os movimentos sufragistas e feministas que floresceriam nos séculos 

XIX e XX.       

Portanto, homofobia, machismo e heterossexismo fazem parte da construção social 

daquilo que se define como identidade masculina (Borrillo, 2010; Castañeda, 2006, 2007). No 

primeiro capítulo, já definimos a complexidade da construção social do conceito de 

homossexualidade e suas repercussões, dentre elas, a homofobia. Em seguida, refletimos 

sobre seus componentes. Agora veremos como ela pode ser internalizada pela sociedade.  

 

2.3- Internalização da homofobia 

 

É importante conhecer, mesmo que brevemente, como se constroem e objetivam as 

instituições sociais, nas quais os homossexuais estão inseridos. Ao longo do primeiro capítulo 

vimos o processo histórico de construção da homofobia. A sociedade é um produto humano 

que se objetiva e age sobre o homem. É construída por nós e pelo outro por meio da 

intersubjetividade. O que ocorre é um processo de instituição, exteriorização e internalização 

de seus mecanismos de funcionamento. O processo de objetivação social se dá por meio dos 

atos que se tornam hábitos que, por sua vez, criam padrões que se institucionalizam, tornando-

se legítimos.  

Por meio da linguagem e da socialização, incorporam-se as instituições. Uma instituição 

é um conjunto de significados articulados. A sociedade está sempre lidando com conflitos de 

interesse e, frente a isso, as decisões são tomadas. As ideologias são jogos de poder. A 

sociedade moderna é marcada, a um só tempo, pelo individualismo e pelo pluralismo. O 
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sentido é constituído subjetivamente e objetivado intersubjetivamente. As instituições dão 

sentido a tudo. Se antes eram as instituições religiosas, atualmente são as financeiras.  

Determinados hábitos e comportamentos são desejados por todos. Junto com as crenças, 

eles dão subsídios às instituições, prescrevendo papéis. As legitimações são justificadas nas 

instituições da sociedade. Criada uma realidade objetiva, há mecanismos para mantê-la. Caso 

haja um “rebelde” que não se submeta à norma estabelecida, haverá a tentativa de correção. 

Se não for possível corrigir, restará a prisão ou até mesmo o seu aniquilamento (Berger & 

Luckmann, 2004, 2006). Em relação à homossexualidade, podemos associá-la ao tratamento, 

correção, internação e prisão, quando ela é considerada ilegal e patológica. Já, os crimes de 

ódio, os assassinatos de homossexuais, representam o seu extermínio, ante a tentativa 

frustrada de correção. 

Segundo Galimberti (2010), internalizar refere-se à adoção por parte de um indivíduo de 

crenças, preconceitos, valores, atitudes, normas, leis, idéias, costumes, tradições, hábitos e 

modelos de comportamento em vigor em seu grupo social. Grande parte da socialização e 

educação visa justamente à internalização das normas sociais, tendo em vista a recompensa e 

a punição. Ou seja, é processo por meio do qual uma pessoa incorpora a seu pensamento 

valores e crenças de outras pessoas ou grupos, deixando-se influenciar por eles. Internalizar 

aparece como sinônimo de tornar interior, recolher no seu íntimo, assimilar (uma idéia). Ou 

ainda: fazer suas as opiniões e regras de conduta que até aí, lhe eram estranhas ou exteriores, a 

ponto de já não as distinguir como adquiridas (Houaiss, 2004).  

Segundo Scott (1972), o processo de internalização começa com aprendizado sobre as 

normas. Em seguida, o indivíduo passa por um processo de compreensão sobre os valores e 

sentidos imbutidos nelas, até que finalmente as aceita como o seu próprio ponto de vista. Por 

meio de suas ações, é possível entender qual é o conjunto moral que faz parte do indivíduo. 

No entanto, pode haver uma distinção entre o compromisso interno com determinada norma e 

aquilo que se apresenta externamente.  

Mead (1934) aponta que os modelos sociais afetam como o processo de internalização 

acontece. Se o exemplo a ser seguido é bem respeitado, valorizado e endosado pela sociedade, 

ele acelera sua socialização e incorporação. Isso é chamado de processo de identificação. A 

partir de um conjunto de práticas, valores e normas, a internalização auxilia que os sujeitos 

definam quem são em uma sociedade. Ou seja, na internalização passamos a identificar partes 

de nossa cultura como partes de nós mesmos, especialmente em relação às normas e valores. 
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Este é um processo crucial na manutenção de sistemas sociais, porque leva as pessoas a 

regular o seu próprio comportamento, de acordo com as formas aceitas.  

Para a psicanálise a idéia de internalizar aparece como introjetar. Esse conceito significa 

assimilar, absorver ou adotar inconscientemente valores, idéias, práticas, comportamentos e 

hábitos de outrem/ou sociedade como se fossem próprios. Ou ainda: processo de identificação 

por meio do qual uma pessoa absorve como parte integrante de si, objetos e qualidades 

inerentes a esses objetos; direcionamento afetivo dos impulsos e reações de uma pessoa, mais 

para uma imagem subjetiva e internalizada de um objeto do que para o próprio objeto. 

Introjeção é designado na teoria psicanalítica, como o processo pelo qual a criança incorpora 

os valores dos pais e da sociedade, transformando-os em seus. Para essa teoria, a introjeção 

desempenha um papel importante na formação das regras, leis e valores morais na forma 

como o indivíduo irá se relacionar com os demais. Ou seja, a internalização funciona como 

uma forma de sobrevivência e adaptação. Quanto mais o sujeito estiver de acordo com as 

normas e regras sociais estabelecidas, mais aceitação e respeito terão por parte dos demais 

membros (Fenichel, 1998).  

Em relação ao tema da nossa tese, alguns elementos que compõem a homofobia tais 

como o machismo, patriarcado, misoginia, normas de gênero, homofobia e heterossexismo, 

ainda organizam a sociedade de forma significativa. De acordo com o primeiro capítulo, 

vimos que eles foram construídos, institucionalizados e internalizados ao longo do tempo, em 

praticamente todo o planeta. É importante relembrar que teoricamente, a sociedade é um 

conjunto de seres que convivem de forma organizada. Uma sociedade humana é um coletivo 

de cidadãos de um país, sujeitos à mesma autoridade política, às mesmas leis e normas de 

conduta. São organizados socialmente e governados por entidades que zelam pelo bem-estar 

desse grupo. O que caracteriza a sociedade é a partilha de interesses entre os membros e 

preocupações mútuas direcionadas a um objetivo comum. Ou seja, é um conjunto de pessoas 

que vivem em certa faixa de tempo e de espaço, seguindo normas comuns, e que são unidas 

pelo sentimento de grupo, corpo social e coletividade (Chauí, 2003; Gallino, 2005; Houaiss, 

2004). 

Segundo Geertz (1989), uma das causas da criação da sociedade é que o homem tem a 

necessidade de se organizar e criar regras para o contexto em que vive. Caso contrário, sua 

vida seria um caos total. Não há natureza por si só. Ela é imediatamente mediada pela cultura. 

Os atos se tornaram hábitos e são institucionalizados por meio da cultura. Genericamente, 

essa última pode ser definida como todo complexo de conhecimentos, linguagens, idiomas, 
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artes, crenças, leis, valores morais, religiões, costumes, hábitos, rituais, tradições e aptidões 

adquiridas por seus membros não somente em sua família, como também em sociedade.  

Conforme já vimos, cultura também é definida em ciências sociais como um conjunto 

de idéias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração. 

Portanto, correspondem, neste último sentido, às formas de organização de um determinado 

povo, seus costumes e tradições transmitidas de geração para geração, a partir de uma 

vivência e tradição comum (Chauí, 2003; Gallino, 2005; Geertz, 1989; Laraia, 2006). 

Portanto, no processo cultural de socialização, os indivíduos acabam por transmitir e 

internalizar a homofobia, independentemente da orientação do seu desejo afetivo sexual.  

Após a contextualização sobre efeminização do homem que faz sexo com homem, 

sodomia, homossexualidade, homofobia e internalização, vejamos agora como a 

internalização pode se dar entre os chamados homens homossexuais. 

 

2.4 - Internalização da homofobia por homens homossexuais  

 

Segundo o psiquiatra e psicólogo alemão Frederich Perls (1893 – 1970), a introjeção ou 

o ato de “engolir tudo sem mastigar” é o mecanismo pelo qual os indivíduos incorporam 

padrões, hábitos, costumes, valores, regras, atitudes, modos de agir e pensar que não são deles 

próprios. Eles não assimilam ou digerem o suficiente para que possam escolher torná-los seus. 

O processo de “mastigação” implica decomposição e análise crítica das partes que estão sendo 

ingeridas. Um dos efeitos prejudiciais da introjeção é que os indivíduos introjetivos acham 

muito difícil de distinguir entre o que realmente sentem e o que os outros querem que eles 

sintam. A introjeção também pode constituir uma força desintegradora da personalidade. 

Quando as atitudes e os conceitos engolidos inteiros são incompatíveis uns com os outros, os 

indivíduos introjetivos se tornarão divididos e em conflito. Geralmente, a pessoa que se 

mutila carrega introjetos do tipo "não posso expressar meus sentimentos, pois serei 

severamente repreendido" ou "eu mereço ser punido", entre tantos outros (Perls, 2002).  

Estes introjetos possivelmente fazem o sujeito voltar sua agressividade, tristeza e dor 

contra si mesmo. O desejo é sentido como algo ruim e o que seria rejeitado é sentido como 

algo bom para a pessoa. A satisfação possível é o masoquismo, prazer sentido com o próprio 

sofrimento de estar sob a lei do outro (Perls, 1977). Desta forma, podemos perceber que por 

causa do preconceito, a heterossexualidade e a homofobia são introjetadas por muitos homens 



130 

 

que sentem desejo afetivo/sexual por outros homens. Tal mecanismo é justificado pela 

introjeção de condutas majoritárias como o heterossexismo e a heteronormatividade. 

Não obstante o número razoavelmente grande de estudos que tratam da 

homossexualidade existe escassez significativa de pesquisas no que se refere à prevalência do 

preconceito internalizado entre os próprios homens homossexuais. Shidlo (1994), por 

exemplo, aponta para os inúmeros problemas metodológicos das poucas pesquisas existentes, 

aliado ao fato de que grande parte destes dados foi coletada na década de 1970. Ou seja, em 

um período histórico anterior às conquistas do movimento homossexual e ao advento da 

AIDS, eventos esses que marcaram profundamente a experiência de ser homossexual na nossa 

sociedade. 

Quando as religiões, Estado (sistema judiciário, político e econômico) e ciências 

biomédicas buscam saber qual é a causa da homossexualidade, elas estão tendo uma atitude 

homofóbica. Isso porque o social se baseia no preconceito de que há somente uma 

sexualidade normal, natural, completa e perfeita: a heterossexualidade monogâmica 

procriadora (heterossexismo). Partindo dela, as demais formas de ser são consideradas 

anormais, inacabadas e subdesenvolvidas. Em geral, justamente para poder tratar e corrigir, as 

ciências biomédicas buscam as causas do que considera disfuncional e anormal. Conforme 

vimos no primeiro capítulo, o que é considerado normal não é questionado. Ou seja, 

geralmente poucos perguntam qual é a origem da heterossexualidade, pois ela é considerada 

normal. Um número menor ainda, não se questiona sobre o processo de construção e 

naturalização do conceito de normalidade.  

Nesse item iremos ver que assim como os não homossexuais, os homossexuais também 

acabam por internalizar a cultura heterossexista, heteronormativa, machista, patriarcal, 

misógina e homofóbica. Além desses, todo o processo socio-histórico de construção da 

homofobia, relatado no primeiro capítulo, é internalizado por cada indivíduo. Afinal, são 

todos educados na mesma sociedade. O nível de internalização dessas normas sociais varia de 

indivíduo para indivíduo e de grupo social para grupo social. Dependendo da cultura e do 

modo de ser, alguns internalizam mais a homofobia que outros, independentemente para 

quem se direcionam seus desejos afetivos sexuais. O que nos interessa nesse momento é tentar 

compreender como esse processo se dá em relação aos homens homossexuais.   

Como mencionado no início desse capítulo, a definição original de George Weinberg 

sobre homofobia também abrangeu a auto-aversão que se manifesta nos homossexuais. 

Weinberg a chamou de "homofobia internalizada". O sujeito experimenta sua 
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homossexualidade como sofrimento, perigo e punição para si mesmo (D´Augelli apud Silva, 

2007a; Weinberg, 1972). Profissionais de saúde mental e pesquisadores geralmente 

concordam que a homofobia internalizada, em sua raiz, envolve sentimentos negativos sobre a 

própria homossexualidade, mas varia muito como cada um conceitua, define e operacionaliza 

esta construção (Herek, et al., 1997; Shidlo, 1994). 

A noção de que os membros de um grupo estigmatizado experimentam dificuldades 

psicológicas, se dá como consequência da aceitação e avaliação negativa que recebem da 

sociedade. Porém, tal discriminação não é exclusiva das chamadas minorias sexuais. Em um 

trabalho clássico, Allport apud Herek (2004) observou que os membros de grupos 

minoritários e discriminados (ele se concentrou em minorias raciais, étnicas e religiosas) 

freqüentemente desenvolvem várias defesas para lidar com o preconceito. Allport observou 

que uma vez que ninguém pode ser indiferente aos abusos e expectativas de outros, devemos 

prever que defesas do ego
133

 serão frequentemente encontradas entre os membros dos grupos 

que são ridicularizados, menosprezados e discriminados.  

Entre as defesas encontradas temos as que são essencialmente extropunitivas – dirigidas 

para a fonte externa de discriminação, e aquelas que são focadas internamente, ou 

intropunitivas – que nesse caso, são dirigidas para a própria homossexualidade. Relevante 

para o tema da homofobia internalizada, esta última categoria inclui a defesa e identificação 

com o grupo dominante (heterossexista), levando ao auto-ódio, senso de vergonha por possuir 

as qualidades menosprezadas do seu grupo, bem como repugnância em relação aos outros 

membros, justamente por eles também apresentarem essas mesmas características 

desqualificadas. 

Em contraste com a hostilidade que heterossexuais dirigem aos homossexuais, chamada 

de homofobia institucionalizada por Maylon apud Herek (2004), a homofobia internalizada 

implica um conflito psíquico entre o que as pessoas pensam que deveriam ser (heterossexuais) 

e como eles experimentam sua própria sexualidade (como homossexuais ou bissexuais). 

Segundo Weinberg (1972), no caso da homofobia internalizada, a melhor resolução para o 

indivíduo de fato parece ser a de "libertar o homossexual" de dentro de si mesmo, ao invés de 

                                                 

133
 De acordo com a psicanálise, é o núcleo da personalidade de uma pessoa; princípio de organização 

dinâmica, diretor e avaliador que determina as vivências e atos do indivíduo; de acordo com a segunda 

teoria freudiana é a instância do aparelho psíquico que se constitui por meio das experiências do 

indivíduo e exerce como princípio de realidade, função de controle sobre o seu comportamento, sendo 

grande parte de seu funcionamento inconsciente (segundo a teoria psicanalítica de Freud, as três 

instâncias que compõem o aparelho psíquico são o id, o ego e o superego) (Fenichel, 1998; Houaiss, 

2004). 
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reprimí-lo. Porém, por causa do preconceito ainda existente, isso não é um processo fácil para 

muitos homossexuais. 

Assim como a homofobia institucionalizada, continua sendo problemático assumir que a 

emoção dominante e subjacente no caso da homofobia internalizada seja o medo. Porém, 

importantes discussões de Allport e Malyon apud Herek (2004) destacam maior ocorrência de 

vergonha, culpa, raiva, ódio e nojo que medo, quando a homofobia é intenalizada. 

Considerando que o medo é mais operativo, pois não possui o caráter irracional e intenso das 

fobias, segundo esses autores, não seria mais adequado a homofobia internalizada ser 

chamada por outro nome, como “estigma sexual internalizado”, “heterossexismo 

internalizado” ou “preconceito sexual internalizado”? Como já definido por Herek, o estigma 

sexual envolve necessariamente um conhecimento compartilhado, sobre a condenação da 

sociedade em relação as ditas minorias sexuais. Conforme já dito, independentemente de qual 

seja a participação no grupo, todos na sociedade internalizam estigmas em relação a tudo. Ou 

seja, as pessoas compreendem quais são os papéis dos estigmatizados e dos sujeitos 

considerados "normais", mesmo que esses estigmas não sejam endossados. O termo “estigma 

sexual internalizado”, não envolve necessariamente uma atitude negativa em relação a si 

mesmo, portanto, não parece ser um termo útil a este respeito.  

Já, o termo “heterossexismo internalizado” sugere a incorporação de um sistema 

ideológico que desqualifica qualquer orientação do desejo afetivo sexual, que não seja 

heterossexual. Tal forma de pensar caracteriza a homofobia internalizada. Mas não é 

suficiente para descrever as emoções negativas voltadas para si mesmo. Segundo doutor 

Herek, o termo “preconceito sexual” tem o sentido mais abrangente em relação aos dois 

termos acima. Mas ainda não fica claro se o último termo se refere à atitudes negativas contra 

si mesmo ou contra outros homossexuais (Herek, 2004). É preciso esclarecer que 

concordamos absolutamente que os termos citados sejam mais precisos e adequados para 

expressar a internalização do heterossexismo e discriminação a qualquer outra orientação 

sexual, porém, continuaremos a usar o termo “homofobia internalizada” nesta tese, por se 

tartar de um termo mais oficializado. 

Muito antes de perceberem a natureza da sua orientação sexual, os homossexuais 

internalizam uma série de mensagens correspondentes aos valores negativos face à 

homossexualidade. Muitas vezes, reconhecem os seus sentimentos de atração por pessoas do 

mesmo sexo e iniciam um processo psicológico de auto-rotulação que não é acompanhado por 

nenhuma abertura interpessoal das suas próprias emoções e comportamentos. Desssa forma, 
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os efeitos e danos psicológicos podem ocorrer. Tal processo também é direcionado aos seus 

próprios pares, tais como: lésbicas (principalmente as masculinizadas), homens homossexuais 

(principalmente os efeminados), bissexuais, transexuais, trangêneros e travestis. Ou seja, 

justamente são aqueles sujeitos que não estão de acordo com as normas de gênero 

estabelecidas (Davis, 2012; Silva, 2007a). Wright apud Goffman (1988) explica que uma 

pessoa que deseja esconder a própria característica estigmatizada, pode notar em seus pares 

tais características. Então ela deseja que todos também escondam tais elementos 

estigmatizados, para justamente não sofrerem mais preconceitos e reforços de estereótipos. 

Meyer e Dean apud Pereira e Leal (2002) definem homofobia internalizada como o 

direcionamento das atitudes sociais negativas (homofobia, machismo, heterossexismo, 

misoginia e normas de gênero) para a pessoa homossexual, podendo levar à desvalorização, 

conflitos internos e autoimagem empobrecida. A manifestação mais comum da internalização 

da estigmatização é a sensação de vergonha face à perspectiva de ser identificado como 

homossexual. Esta sensação de vergonha pode ser o resultado do confronto com possíveis 

ameaças externas e internas. O bem-estar emocional do indivíduo vai depender da maneira 

como ele lida com elas (Mondimore apud Pereira e Leal 2002).  

O que é geralmente chamado homofobia internalizada, muitas vezes faz com que o 

processo de formação da identidade seja mais difícil e represente desafios psicológicos para 

homossexuais ao longo da vida. Os dados disponíveis sugerem que os níveis mais elevados de 

homofobia internalizada estão associados à baixa auto-estima e maior sofrimento psíquico, 

como: depressão, muita carência, vulnerabilidade e ansiedade, por exemplo (Herek et al., 

1997). Atribuir aos homossexuais estatus de pessoas inferiores, pode resultar em uma série de 

eventos negativos incontroláveis e irreversíveis. O que possivelmente pode gerar sensação de 

desamaparo permanente. Entre muitos efeitos, o estresse é responsável por prejuízos à saúde 

física e emocional (Duncan et al. apud Silva, 2007a).  

Indivíduos estigmatizados estão freqüentemente expostos às ameaças diretas e indiretas 

à sua autoestima. Estereótipos de que os homossexuais são seres humanos inferiores, que 

possuem defeitos de caráter moral, são mantidos por determinadas instituições sociais tais 

como: família, escola, mídia, Igreja e Estado. Estas imagens são tão difundidas, que se torna 

difícil deixar de internalizá-las em algum grau, sobretudo durante a infância (Crocker et al. 

1998 apud Silva, 2007a). Homens homossexuais que internalizam estas crenças podem se 

sentir inferiores aos heterossexuais. Sendo assim, tendem a confirmar tais crenças que são 
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atribuídos a si mesmos. Desenvolvem e apresentam sentimentos convergentes com tais 

estigmas que podem levá-los até mesmo a autodestruição.  

Quando o estereótipo é muito forte, membros do grupo alvo tendem a aceitá-lo e 

incorporá-lo, fazendo com que sentimentos negativos em relação à própria orientação sexual 

sejam generalizados para todo o seu ser. Este processo possui semelhanças com a teoria de 

Allport (1954) sobre os “traços devido à estigmatização”. Este autor argumenta que 

indivíduos estigmatizados apresentam reações defensivas como resultado do preconceito 

experienciado na sociedade. Estes mecanismos podem ser “extrovertidos” (uma preocupação 

obsessiva com características estigmatizantes, por exemplo) ou “introvertidos” (incluindo 

ódio contra si mesmo e identificação com o agressor). Os mecanismos considerados 

“introvertidos” podem ser equacionados com as teorias correntes sobre preconceito 

internalizado (Williamson apud Silva, 2007a).  

Conforme já vimos, a teoria de que homossexuais poderiam internalizar o preconceito 

existente na sociedade surgiu na década de 1970 (Weinberg, 1972), mas a idéia só ganhou 

força a partir de 1980, com a difusão do conceito de homofobia internalizada, por Malyon 

(1982). Então, os termos “preconceito sexual internalizado” e “homofobia internalizada” 

aparecerem como sinônimos na literatura especializada. Porém, conforme já visto, pesquisas 

recentes têm utilizado cada vez mais o conceito de “heterossexismo internalizado” como 

sinônimo para “preconceito sexual internalizado”, quando se refere a esse tipo discriminação, 

por se tratar de um termo mais preciso (Amadio, 2006; Szymanski & Chung, 2003). 

Alguns autores (Kitzinger & Perkins, 1993; Russell & Bohan, 2006; Silva, 2007a), 

criticam a ideia de preconceito internalizado por acreditarem que esta re-patologiza os 

homossexuais. Para eles, nosso foco de atenção deve estar voltado para a desconstrução do 

preconceito institucionalizado. É importante lembrar que apesar de estarmos tratando do 

preconceito sexual internalizado, isto é, aquele experienciado pelas chamadas minorias 

sexuais, o preconceito internalizado, como conceito mais amplo, também está presente entre 

os membros de outras minorias estigmatizadas, tais como: negros, mulheres, judeus, idosos, 

pobres, indivíduos com baixos níveis de escolaridade, aqueles considerados fora dos padrões 

de beleza, os deficientes físicos e mentais, transtornados psíquicos, etc. Assim como acontece 

com os homossexuais, o autoconceito de cada um destes grupos também é prejudicado pela 

internalização do próprio preconceito que sofrem.  

Por causa da homofobia internalizada, o sujeito homossexual pode passar a acreditar 

que ele é repulsivo, e que boa parte de seus problemas pessoais decorrem disso. De um modo 
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geral, o seu preconceito internalizado se apresenta em um contínuo que vai desde 

questionamentos sobre o próprio valor pessoal, ódio por si mesmo e em casos extremos, a 

autodestruição. Conforme já vimos, independentemente da orientação do desejo afetivo 

sexual, todos acabam por internalizar em algum nível, o longo processo histórico de 

construção da homofobia e seus componentes (heterossexismo, heterocentrismo, 

heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, patriarcado, machismo, misoginia e as 

normas sociais de gênero).  

No caso do homossexual, de maneira geral, possíveis correções decorrentes de tal 

internalização podem ocorrer: tendência à fragilidade psíquica, depressão, carência, 

vulnerabilidade, baixa autoestima, vergonha, culpa, medo, desconfiança, confusão, estresse, 

insegurança, ansiedade, angústia, insônia, queixas psicossomáticas e autodestruição. Além 

disso, há resistência e dificuldade para perceber, identificar e vivenciar o próprio desejo 

afetivo/sexual. É possível haver também: sentimentos de solidão, embotamento afetivo, 

retraimento, frustração, isolamento social, dificuldade de estabelecer e manter 

relacionamentos amorosos, violência doméstica, disfunções sexuais, comportamento sexual 

de risco, hostilidade, uso/abuso/adição às drogas, transtornos alimentares, comportamento 

e/ou ideação suicida (Atkins, 1998; Brown, 1986; Dew & Chaney, 2005; Friedman, 1991; 

Gaines et. al, 2005; McGregor et. al, 2001; McKirnan & Peterson, 1989; Meyer, 1995; Reece, 

1988; Rofes, 1983; Shidlo, 1987, 1994; Silva, 2007a; Szymanski et. al, 2001; Wagner et. al, 

1996). 

Antes mesmo que o indivíduo se dê conta de qualquer diferença sexual, ele já aprende 

os perigos associados a não-heterossexualidade. Conforme vimos, esta aprendizagem se dá 

por meio dos estereótipos, e conseqüente discriminação, a que determinados grupos sociais 

são sujeitados em nossa cultura. Gradualmente, o sujeito apreende estes valores, aceita e os 

internaliza como “verdades absolutas”. Goffman (1988) aponta que os padrões que o sujeito 

incorpora da sociedade maior, o torna intimamente suscetível ao que os outros consideram 

como seu defeito. Isso pode levá-lo a concordar que, na verdade, ele ficou abaixo do que 

realmente deveria ser. A vergonha se torna uma possibilidade central, que surge quando o 

indivíduo percebe que alguns de seus próprios atributos são considerados impuros. Porém, 

conforme já falamos, não devemos assumir que todos os indivíduos (homossexuais ou não) 

sejam afetados da mesma forma, ou com a mesma intensidade pelas influências culturais 

descritas (Malyon, 1982).  
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Uma das características centrais do preconceito internalizado é o sentimento de 

embaraço (tanto individual, quanto grupal), e o conseqüente desejo de se esconder. Ou seja, é 

um sentimento de autocastigo que surge quando o sujeito está convencido de que existe algo 

que é errado, anormal, doente, inferior, falho, fraco ou sujo. Surge um sentimento de desprezo 

contra si mesmo, uma visão odiosa de si, que muitas vezes é determinada a partir de como se 

imagina que os outros o percebem. Geralmente é acompanhada pela autoconsciência e 

convicção de que o sujeito estigmatizado falhou em algo importante, o que por sua vez gera o 

desejo desesperado de encobrimento (Morrison, apud Silva, 2007a). 

De um modo geral, acredita-se que o sentimento de vergonha pode ser internalizado 

pelo indivíduo (tornando-se o componente central do preconceito internalizado), ou pode se 

transformar em raiva e violência, direcionadas, em forma de retaliação à sociedade mais 

ampla. O sujeito lida com estas crenças negativas de várias formas distintas. Alguns 

homossexuais vivem como se fossem heterossexuais, porque assumir sua orientação sexual 

significaria ter que lidar com a idéia de que eles são indivíduos de “quinta categoria”, imorais, 

doentes, estigmatizados, irreparavelmente defeituosos, inaceitáveis para si mesmos, sociedade 

e suas famílias (Finnegan e McNally 2002; Silva, 2007a). A pesquisa realizada por Allen e 

Oleson (1999), verificou e reiterou que alguns estereótipos estavam associados com o 

sentimento de vergonha entre homossexuais e, conseqüentemente ao preconceito 

internalizado, tais como: ser pervertido, efeminado, fraco, doente, defeituoso, inferior, passivo 

e pouco masculino. Mais uma vez, percebemos aqui que a imagem estereotipada de 

efeminado está sempre presente no homem que tem desejo afetivo sexual por outro homem.  

Homossexuais com homofobia internalizada tendem a utilizar uma série de defesas 

psíquicas para lidar com seu conflito interior e ansiedade crônica decorrente deste. As mais 

comuns tendem ser: negação, formação reativa, racionalização, hostilidade/raiva, 

encobrimento e super compensação. Veremos brevemente cada uma delas. A negação é 

essencialmente um processo por meio do qual o sujeito modifica a realidade para que esta se 

adapte às suas necessidades. Desta forma, ele é capaz de ignorar uma informação que, se 

fosse apreendida, seria uma ameaça para sua autoestima, gerando uma ansiedade intolerável. 

Para muitas pessoas, apenas contemplar a possibilidade remota de que elas possam se sentir 

atraídas por outras do mesmo sexo é tão perigosa e aterrorizante que a negação é a única saída 

psíquica que ela encontra para lidar com estes sentimentos “inaceitáveis” (Silva, 2007a).   

Muitos podem se casar com o objetivo de negar sua orientação sexual ou de se 

assegurarem que, de fato, se sentem atraídos pelo sexo oposto. Vale lembrar que este tipo de 
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atitude é bastante diferente daquela adotada por bissexuais ou por homossexuais que levam 

uma vida dupla: uma situação é não querer se assumir, outra é não conseguir sequer vivenciar 

(mesmo que em sigilo) e admitir a própria homossexualidade. Outro caminho adotado por 

indivíduos com preconceito internalizado pode ser o religioso, isto é, o sujeito pode acreditar 

que estará a salvo de seus desejos homossexuais se viver uma vida de celibato ou de serviço a 

Deus. Seja qual for o caminho escolhido, grande parte das atitudes que estes indivíduos 

adotam para lidar com o preconceito internalizado tende a potencializar seus sentimentos de 

tristeza, estresse, frustração, tensão, vergonha, ódio ou culpa (Finnegan e McNally 2002; 

Silva, 2007a). 

A formação reativa pode ser considerada uma defesa poderosa na qual o sujeito se 

protege daquilo que ele tem medo de ser. Para isso, identifica-se e age, transformando-se 

exatamente no oposto. Com freqüência se transformam no seu agressor. Neste caso, o ódio de 

si mesmo é desviado para o próprio grupo. Como exemplo, podemos citar indivíduos que, por 

medo de serem homossexuais, se unem a determinados grupos religiosos, conservadores ou 

preconceituosos e passam a condenar publicamente a homossexualidade. Outros 

comportamentos mais “sutis” também podem ser indícios de formação reativa em 

homossexuais com preconceito internalizado. Por exemplo, contar um número excessivo de 

piadas anti-homossexual ou adotar um comportamento exagerado e estereotipicamente 

“masculino” (Friedman, 1998; Silva, 2007a). Ou seja, mais uma vez observamos a associação 

direta e histórica entre homossexualidade e feminilidade. 

Na racionalização a pessoa consegue dar uma explicação “alternativa” para um evento, 

comportamento, pensamento ou sentimento que ela não é capaz de tolerar. Assim, a realidade 

é transformada ou distorcida para que se torne menos ameaçadora. No caso de homossexuais 

com preconceito internalizado, racionalizações incluiriam idéias do tipo: “Eu só fiz aquilo 

porque estava bêbado/drogado.”, “Eu não sou assim. Não é minha culpa. Fui seduzido.”, 

“Estava curioso. Tenho uma mente aberta e estou disposto a experimentar de tudo.”, “É uma 

fase.”, e assim por diante. 

Outra reação defensiva citada por Finnegan e McNally (2002) é a de agir com raiva e 

hostilidade. De acordo com as autoras, enfurecer-se diante de uma injustiça certamente é uma 

reação mais saudável frente a uma situação de preconceito, do que cair em desespero. Porém, 

quando esta defesa se transforma em uma resposta rígida, automática e incontrolável, ela 

tende a afastar outras pessoas e a criar problemas para o sujeito nas áreas de intimidade e 

afetividade. 
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Por se sentirem sempre atacados, alguns homossexuais com preconceito internalizado 

podem agredir verbalmente outras pessoas com comentários hostis ou sarcásticos. Outros são 

extremamente argumentativos e confrontativos. Tendem a distanciar-se com raiva de contatos 

sociais, ou questionar constantemente tudo e todos. O clima hostil funciona como defesa para 

não estar em contato com a sexualidade. Outra possibilidade refere-se a indivíduos que 

tentam, abertamente, provocar as pessoas à sua volta, exibindo sua orientação sexual em 

situações nas quais ela não é relevante, ou comportando-se de forma extremamente 

estereotipada e efeminada, apenas com a intenção de agredir e chocar. Percebemos aqui que 

mais uma vez a homossexualidade masculina é diretamente associada ao gênero feminino. E 

que o que motiva a irritação nas outras pessoas é justamente essa associação, pois ela 

questiona as estruturas de poder que organizam o funcionamento social (heterossexismo, 

machismo, misoginia e normas de gênero). 

No caso de homens homossexuais, exemplos comuns de tentativas de encobrimento 

seriam os de levar amigas para eventos familiares (com a intenção de que estas pareçam ser 

suas namoradas). Quando se referem a namorados, utilizam termos neutros tais como 

“pessoa”. Ainda podem evitar falar sobre sua vida pessoal. Tentam se vestir, falar e agir como 

aquilo que é considerado um “homem heterossexual”. Evitam contatos com outros indivíduos 

que sejam percebidos como homossexuais, forçam-se a ter um grande número de 

relacionamentos heterossexuais ou até mesmo casar-se e/ou ter filhos com uma mulher (Silva, 

2007a).  

Goffman (1988) diz que na medida em que o indivíduo mantém diante dos outros um 

espetáculo, no qual ele mesmo não acredita, pode vir a experimentar certa alienação em 

relação a si e cautela diante dos outros. Por causa do preconceito, muitos indivíduos LGBT 

são forçados pela sociedade a se tornarem invisíveis. Para homossexuais com preconceito 

internalizado, no entanto, o encobrimento pode fazer parte de uma defesa psíquica rígida, 

inflexível e diária. Sem ela, o sujeito dificilmente conseguiria lidar com sua orientação sexual. 

Considerando a homofobia vigente, encobrir-se parece ser uma defesa válida, saudável, 

adaptativa e necessária para proteger sua segurança pessoal, autoestima, emprego ou família. 

O que pode não ser saudável é que os indivíduos não são livres para demonstrar quem 

realmente são. Ao contrário das demais defesas, o encobrimento é uma escolha consciente e 

pode gerar um custo psicológico extremamente alto. Pode ser destrutivo na medida em que o 

sujeito não consegue abandonar a “máscara” de heterossexual, mesmo quando cercado por 

outros indivíduos similarmente estigmatizados (Finnegan & McNally, 2002). Entretanto, 
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surge uma questão para refletirmos, no caso do encobrimento, qual o limite entre a mera 

defesa e a homofobia internalizada? 

Além das defesas psíquicas descritas acima, outros autores (Crocker et al., 1998; 

Gonsiorek, 1988; Malyon, 1982; Pharr, 1988 apud Silva, 2007a) postulam que uma estratégia 

comum utilizada por indivíduos com preconceito internalizado é a supercompensação. Há 

uma tendência em certos homossexuais de compensar para os outros, mas principalmente para 

si o preconceito sofrido. Para isso, tentam atingir nível econômico, social e cultural superior 

ao da maior parte da população (Santos et al. 2000). Margolies et al. (1987), por sua vez, 

sugerem que rejeitar veementemente ou ter preconceito contra heterossexuais, assim como 

apresentar “orgulho excessivo” por ser homossexual, também podem ser indícios de 

preconceito internalizado. 

Pesquisas apontam que a homofobia internalizada tende a aparecer com mais freqüência 

em indivíduos não assumidos, adolescentes (exacerbado pelas descobertas sexuais e 

mudanças características desta fase da vida), idosos (devido ao fato de terem passado a maior 

parte de suas vidas em uma sociedade onde a homossexualidade não era aceita ou tinha pouca 

visibilidade), religiosos (posto que a maioria das religiões condene a homossexualidade), 

viúvos (a morte de um parceiro tende a trazer à tona antigos sentimentos de preconceito 

internalizado) ou em soropositivos (a doença, que foi chamada de “peste” e/ou “câncer gay” 

na década de 1980, reforça crenças negativas a respeito da homossexualidade) (Silva, 2007a).  

A homofobia internalizada pode até mesmo se manifestar em pessoas que revelam e 

aparentemente aceitam sua sexualidade, tornando-se um fator relevante para sua saúde mental 

(Downey & Friedman, 1995; Mostade, 2004; Svensson, 2003). Estudos postulam, igualmente, 

que o preconceito internalizado parece estar mais relacionado a uma espécie de rejeição social 

antecipada ou percebida do que com episódios concretos de discriminação. Segundo a 

literatura especializada, isso sugere que determinadas variáveis psíquicas individuais podem 

atuar como mediadoras importantes no processo de internalização do preconceito (Rowen & 

Malcolm, 2002; Silva, 2007a).  

Portanto, o termo “homofobia internalizada”, quando utilizado cientificamente, 

geralmente se refere à homofobia que o homossexual internaliza contra si e demais membros 

da comunidade LGBT (Weinberg, 1972). Já examinamos como a homofobia foi sendo 

construída em várias partes do mundo em diferentes épocas. Examinamos também seus 

componentes de rejeição e violência, bem como seu processo de internalização pelos próprios 

homossexuais e demais membros da sociedade. Vimos as características do preconceito e que 
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a homofobia é composta de alguns elementos tais como: machismo, heteronormatividade, 

heterossexismo e misoginia. Além disso, verificamos como ela pode ser internalizada, 

independentemente da orientação do desejo afetivo sexual. No próximo capítulo, veremos 

algumas possíveis correlações, encontrados na literatura científica que podem acometer 

homens homossexuais, que internalizam a homofobia. 
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CAPÍTULO III – HOMOFOBIA INTERNALIZADA E POSSÍVEIS 

CORRELAÇÕES  

 

Depois de estudarmos como a homofobia foi construída ao longo de séculos e 

internalizada por todos, independentemente da orientação do desejo afetivo sexual, veremos 

agora quais são os achados científicos relativos às possíveis correlações da homofobia 

internalizada por homens homossexuais. Conforme vimos, o processo de internalização da 

homofobia começa e segue pela infância, passando pela vida familiar e escolar. O primeiro 

aspecto a ser notado é a sensação de diferença experimentada pelos meninos homossexuais 

em relação aos demais meninos, bem como o preconceito sofrido nessa fase da vida.  

Em seguida vem a adolescência, a descoberta do desejo homossexual, a pressão pela 

heterossexualidade compulsória, o questionamento da suposta heterossexualidade assumida, 

por pressões culturais heterossexistas, as confusões, o isolamento, os conflitos psicológicos e 

a continuidade do preconceito sofrido (Collier et al., 2013). Dependendo dos conflitos que 

enfrentam, principalmente na família, muitos homossexuais precisam sair (ou são expulsos) 

de casa, cidade, estado ou país para viver sua sexualidade de forma mais “tranquila” 
134

. Isto 

já pode acontecer na adolescência e deixar marcas afetivas profundas para toda vida do 

homossexual e dos seus familiares.  

Além de casa, podem sofrer hostilidade na escola, dificultando assim, o 

desenvolvimento do aprendizado. Geralmente são de famílias desestruturadas e/ou de classe 

econômica menos favorecida. Sem qualificação escolar e com dificuldades de relacionamento 

com seus familiares, acabam se prostituindo para sobreviver. Conhecem as drogas 

precocemente e praticam sexo sem proteção. Desta forma, contraem doenças graves. Tudo 

isto pode contribuir ainda mais para a internalização da homofobia. Dúvidas entre o desejo de 

expressar e se comportar de acordo com os interesses homossexuais, revelar ou não os 

sentimentos e desejos sexuais (“saída do armário”), autoaceitação da sexualidade e síntese 

desse entendimento com outros aspectos da vida do sujeito continuam acompanhando o 

homossexual até sua morte.  

                                                 

134
 Site ACAPA: Estudo aponta que 63% dos gays brasileiros sofrem rejeição dos familiares. Disponível 

em < http://acapa.virgula.uol.com.br/politica/estudo-aponta-que-63-dos-gays-brasileiros-sofrem-rejeicao-

dos-familiares/2/14/26569> acesso dia 28/05/2015 
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Corroborando com os dados encontrados por outros pesquisadores especializados como: 

(Allen & Oleson, 1999; Friedman, 1998; Herek et al., 1997; Margolies et al., 1987; Silva, 

2007a; Shidlo, 1994), o professor e doutor Blumenfeld (1992) realizou uma pesquisa onde 

levantou vários aspectos referentes à homofobia internalizada. Segundo esse autor, por causa 

da internalização da homofobia, homossexuais podem manifestar alguns dos seguintes 

sintomas: negação da sua orientação sexual (falta de reconhecimento das suas atrações 

emocionais e sexuais) para si mesmos e outros. Tentativas de mudar a sua orientação sexual. 

Sentir que nunca se é “suficientemente bom” (por vezes tendência para o “perfeccionismo”). 

Pensamentos obsessivos e/ou comportamentos compulsivos. Fraco sucesso escolar e/ou 

profissional; ou sucesso escolar e/ou profissional excepcional, como forma de compensação, 

para ser aceito e reconhecido. Desenvolvimento emocional e/ou cognitivo atrasado. Baixa 

autoestima e imagem negativa do próprio corpo. Desprezo pelos membros considerados mais 

“assumidos” e “óbvios” da comunidade LGBT e por aqueles que ainda se encontram nas 

primeiras fases de assunção da sua homossexualidade. 

Negação de que a homofobia, o heterossexismo, a bifobia, a transfobia e o sexismo são 

de fato problemas sociais sérios. Desprezo por aqueles que não são como si mesmos e/ou por 

aqueles que se parecem consigo mesmo. Projeção de preconceitos num outro grupo alvo 

(reforçado pelos preconceitos já existentes na sociedade). Tornar-se psicológica ou 

fisicamente abusivo; ou permanecer num relacionamento abusivo. Rebaixar-se ao outro ao se 

desvalorizar perante ele. Colocar-se vulnéravel e permissivo demais, como busca de 

aceitação, carinho e afeto. Tentativas de passar por heterossexual, casando, por vezes, com 

alguém do sexo oposto para ganhar aprovação social ou na esperança de “se curar”. Crescente 

medo e afastamento de amigos e familiares. Vergonha e/ou depressão; defensividade; raiva 

e/ou ressentimento. Esforçar-se pouco ou abandonar a escola; faltar ao trabalho/fraca 

produtividade. Controle contínuo dos seus comportamentos, maneirismos, crenças e idéias. 

Fazer os outros rirem por meio de mímicas exageradas dos estereótipos negativos da 

sociedade em relação aos homossexuais. 

Desconfiança e crítica destrutiva a líderes da comunidade LGBT. Relutância em estar a 

par ou em mostrar preocupação por crianças por medo de ser considerado “pedófilo”. 

Problemas com autoridades. Práticas sexuais não seguras. Outros comportamentos destrutivos 

incluindo risco de gavidez indesejada e ser infectado/infectar com o vírus do HIV, bem como 

outras (DSTs) doenças sexualmente transmissíveis. Separar sexo, amor e/ou medo de 

intimidade. Por vezes pouco ou nenhum desejo sexual e/ou celibato. Uso, abuso e adição às 
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substâncias (incluindo comida, álcool, tabaco, drogas ilícitas e outras). Desejo, ideação, 

tentativa e até mesmo concretização de suicídio. Isolamento, solidão, carência, 

vulnerabilidade, medo, fuga, alienação, depressão, ansiedade, tristeza, insônia, angústia, 

vergonha, ódio de si mesmo, revolta, falta de estímulo, falsidade, confusão, falta de 

concentração, timidez, embotamento afetivo, retraimento, etc. É importante lembrar que não é 

necessário que todos sintam todos os aspectos levantados. Cada indivíduo reagirá de forma 

muito própria. É preciso uma pesquisa em profundidade com cada um, para detectar se há ou 

não a homofobia internalizada. A seguir, veremos algumas de suas possíveis correlações de 

forma mais detalhada. 

 

3.1 – Considerações sobre a dinâmica de “saída, retorno ou permanência no 

armário” e a homofobia internalizada 

 

A educadora norte-americana Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009) definiu o armário 

como o regime de controle da sexualidade que rege e mantém a divisão binária heterossexual–

homossexual da sociedade ocidental desde fins do século XIX. O armário se caracteriza por 

um conjunto de normas nem sempre explícitas, mas rigidamente instituídas que faz do espaço 

público sinônimo único e exclusivo de heterossexualidade, relegando ao privado as relações 

entre pessoas do mesmo sexo (Miskolci, 2013). 

Quando um homossexual compreende que é homossexual, tem início um processo de 

auto-aceitação que não termina nunca. A maior parte do trabalho é feita nos primeiros anos, 

de acordo com o ritmo de cada um, e costuma culminar na decisão de “sair do armário”: fazer 

que família, amigos, conhecidos, mundo saibam que você sente atração por pessoas do 

mesmo sexo. Nunca é uma decisão fácil, mesmo quando se sabe viver num ambiente 

amigável à homossexualidade (o que, infelizmente, ainda não é comum).  

Nem todos os homens homossexuais passam pelas mesmas fases da mesma forma. A 

maneira como cada sujeito lida com sua sexualidade irá variar conforme a forma de ser do 

indivíduo e sua relação com seu contexto existencial 
135

. Uns preferem mantê-la somente para 

si mesmos, outros preferem revelá-la. Conforme mencionado anteriormente, a expressão “sair 

do armário” refere-se ao processo de revelação da orientação do desejo afetivo sexual, 

                                                 

135
 Neste caso, toda vez que o termo “contexto existencial” for mencionado, estará relacionado ao local de 

origem, etnia/raça, classe social, faixa etária, escolaridade, valores morais, cultura, crenças religiosas, 

situação familiar, rede de amigos, qualidade dos relacionamentos, local onde mora, trabalho, saúde física 

e mental, etc. do indivíduo em questão. 
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primeiro para si mesmos, depois para família, em seguida para os amigos e finalmente para o 

restante da sociedade (Cass, 1984).  

O sujeito não revela para todos os mencionados, na mesma ordem relatada. Tal 

assunção depende de muitos fatores. Para evitar agressões homofóbicas, parte deles irão 

assumir-se em determinados contextos e lugares onde se sentem protegidos. Alguns irão 

revelar apenas para alguns amigos e familiares, por exemplo. Enquanto outros, terão 

dificuldades de experimentar, revelar e vivenciar seus desejos até para si mesmos. Já, parte 

deles nunca terá necessidade de revelar seu desejo para ninguém, além de si mesmo. Poderão 

inclusive administrar uma vida mentirosa, dupla, ser casados com mulheres e terem filhos. 

Entretanto, em segredo, mantêm contato com outros homens. O que pode lhes trazer alguma 

vicissitude psicológica ou não. Conforme já dissemos, será muito particular e única a maneira 

como cada um irá lidar com essa situação. Porém, de acordo com o contexto, o movimento 

será ora dentro, ora fora do “armário”. A seguir, vejamos um exemplo de um homem que está 

“dentro do armário”. Verossímel ou não, serve de ilustração. Trata-se de um desabafo feito 

em um site de conteúdo pornográfico, fetichista e sadomasoquista: 

“Olá Guttão, sou leitor da B.G já há algum tempo, e finalmente tomei 

coragem pra participar e me confessar pra cuecada que acompanha. Eu 

confesso que tenho um pecado que carrego comigo há 10 anos. Para 

entenderem tudo, vou contar desde o início. Sou casado, tenho 35 anos. 

Desde os meus 13 anos de idade percebi que sentia um desejo de ser 

abusado sexualmente por algum cara mais velho. O tempo foi passando e 

cada vez mais sentia vontade de dar meu cu, mais sempre reprimi esse 

desejo. Nunca tive sonho erotico com mulher so com homem chegava até 

gozar. Mais nunca tive coragem de paquerar nenhum homem e fui 

guardando esse desejo e o tempo foi passando. Com 21 anos de idade me 

casei com minha esposa, eu era virgem ainda do cu e do pau. Sempre 

tansamos gostoso, mais vivia imaginando um pauzãp entrando e rasgando 

minha bunda. Quando eu estava com 5 anos de casado, apareceu na minha 

vida um cara e fez todo o meu desejo ser realizado, o marido da minha 

cunhada. Ele devia ter uns 19 anos, bonitinho e mais safadinho ainda. 

Ficamos amigos, ai começou aquelas brincadeiras de macho héteros: pegar 

na bunda um do outro, dar dedadas, às vezes quando eu estava dormindo ele 

ia e ficava pegando na minha bunda, eu acordava e fingia que ainda tava 

dormindo só pra sentir aquele dedão no meu cu, meu corpo estremecia de 

tesão, ai disfarçava acordando e dizendo sai porra, porque não dava pra 

dar bobeira que tava gostando. Mais com o passar do tempo a coisa foi 

ficando mais séria e mais quente, pois um dia eu estava no banheiro da casa 

da minha sogra tomando banho quando ele entrou só de toalha dizendo que 

estava avexado e não podia esperar eu terminar, eu nunca tinha tomado 

banho e nem visto um homem pelado na minha frente, quando ele tirou a 

toalha, quase morri de tesão em ver aquele cacetão grande e grosso ali 

perto de mim. Senti uma coisa estranha, minhas pernas ficaram bambas, 

meu deu uns calafrios  no corpo e na barriga, foi ai que não resisti, meu pau 
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começou a ficar durão e logo vi que o dele também, ai percebi e não tive 

mais dúvida que ele curtia homem também, então peguei no pau dele e ele 

no meu e nos abraçamos e nos beijamos. Ele logo sussurrou no meu ouvido 

(nossas esposas estavam na sala meio perto do banheiro) que queria comer 

meu cu, disse pra ele ke não, apesar de querer tanto, mais ele insistiu e logo 

virei minha bundinha para ele, ele meteu so a cabeça. Nessa hora, quase 

gritei de dor e tesão,  doeu pra caralho, mais aguentei o pau dele todinho ai 

ele gozou, mais caguei bosta, gala e sangue e sai do banheiro e fui pro 

quarto sentindo uma dor gostosa e uma sensação que nunca havia sentido 

antes porque foi o maior tesão que eu ja havia sentido na vida. E até hoje 

depois de 10 anos de romance, ja transamos de todos os jeitos e em vários 

lugares como no mato, casa em construção, dentro de rio, na casa dele, na 

minha casa. E nossas esposas, nem desconfiam de nada.  E aí, seus putos da 

Bagaça, comentem ai, Parabéns pelo site Guttão.(SIC)”  
136

 

 

No mesmo endereço eletrônico encontramos outro anúncio onde há exaltação do 

masculino e inferiorização do feminino, ligados ao desejo de quem se expressa. Verossímel 

ou não, esta confissão também serve de ilustração. Percebemos que há também elementos de 

fetichismo, sadomasoquismo e racismo, já que o dono do site se apelida de Macaco
137

.  

“Guttão, nego sem vergonha. Bah, que tesão falar contigo. Sou fã do teu site 

há muito tempo e só agora tenho coragem de enviar esse e-mail. Tenho 22 

anos, 1,80 e 75kg. Sou casado (sim, com mulher) há 3 anos, tenho um filho 

pequeno e isso talvez comece a justificar minha falta de coragem. Sempre fui 

aquele menino tímido da escola que todo mundo chamava de putinho, talvez 

por ser branquinho demais ou por ter uma bundinha arrebitadinha… A 

surpresa do mundo foi quando eu engravidei minha namorada, e sabe como 

é, embarrigou tem que casar. Mas to te mandando essa cartinha porque eu 

confesso que o  fato é que na verdade eu gosto mesmo é de um pau com 

sebo, aquele fedor delicioso de banheiro, o gosto de mijo, de ter comido uma 

buceta, sabe? Gosto de pensar que to de boca enfiada no meio das pernas de 

um homem pauzudo e ele me dá tapas na minha cara branquela e me chama 

de piranha, cospe em mim, mija na minha boquinha delicada e macia e me 

faz comer toda a sujeira do pau dele. Me acabo na punheta no teu site e 

infelizmente tive poucas experiencias com machos de verdade. Então venho 

aqui pedir (IMPLORAR NA VERDADE) por machoS casados que gostem de 

uma cadelinha submissa, adoro mijo, pau suado, ser submisso, tudo, faço 

qualquer coisa por um pau (de preferencia bem sujo, com fimose -adoro). 

Moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e adoro tudo que vc posta, 

embora não seja experiente o suficiente para ter experimentado de tudo. 

Enfim, deixo aqui meus contatos de putaria pra quem quiser abusar de mim , 

e uma fotinho pra mostrar o quanto estou precisando de vara. Mas Guttão, 

minha amada esposinha não pode nem sonhar na puta que mora dentro do 

                                                 

136
 “Guttão, sou amante do marido da minha cunhada. Disponível em 

<http://abagacadoguttao.com.br/confessionario-do-guttao-leitor-joao-confessa-guttao-sou-amante-do-

marido-da-minha-cunhada/> Acesso dia 11/11/2015. 
137

 O dono do site consultado procura passar uma imagem de rusticidade, força, hipermasculinidade e 

poder. Para isso exalta características consideradas masculinas e deprecia as femininas, pois estas são 

diretamente associadas à homossexualidade. São estereótipos construídos pela cultura machista que ainda 

domina nossa sociedade. No Capítulo 3, item 3.3 desta tese veremos melhor como esta imagem do 

“homem ideal” foi construída. 
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meu cu. Embora eu sempre fui tachado como educadinho demais pra um 

macho, tenho uma família,, sou pai (de um filho lindo) e tenho que manter as 

aparências. Então, por favor so me escrevam caras discretos e que não 

curtam embassar o complicar a vida dos outros. Tudo pelo prazer. Prometo 

ser a puta que tu nunca encontrou em nenhum puteiro. Meu perfil numa rede 

social para encontros (secretos) CLIQUE E VEJA (SIC)” 
138

. 

 

O termo “sair do armário” funciona como analogia para algo que está bloqueado ou 

oculto, enquanto sentimento marcado pelo confinamento e obscuridade daquelas pessoas que 

necessitam dissimular ou esconder a sua orientação para evitar que sejam estigmatizadas e 

agredidas. Quando saem do armário, expõem aspectos de suas vidas, que haviam sido 

escondidos até então. A atitude de “sair do armário” deve ser muito bem trabalhada, pois pode 

gerar consequências indesejáveis (Herek, 1996b). 

Já, a expressão “estar no armário” denota um conjunto de mecanismos comportamentais 

e psicológicos para evitar o reconhecimento dos desejos homossexuais. Por causa da 

homofobia, machismo, heterossexismo e violência sofridas contra a população LGBT, há a 

necessidade por parte desse segmento social de ocultar a orientação sexual. Mesmo aqueles 

indivíduos que não sofreram violência, expressam preocupação em sofrer ataques físicos e 

verbais no futuro. Neste caso, “estar no armário” pode estar diretamente relacionado a 

autoproteção. Porém, permanecer no armário pode gerar vários conflitos e problemas 

psicológicos, tais como: estresse, ansiedade, depressão e carência. Apesar de todo o 

preconceito a ser enfrentado, a experiência de “saída do armário” possivelmente proporciona 

melhor integração psicológica, enriquecimento da vida, trabalho e maior qualidade nos 

relacionamentos (Drescher, 2014).  

Segundo o historiador Chauncey (1994), antes da década de 1960, a expressão “sair do 

armário” era parte da cultura feminina. Ela fazia referência a entrada da moça, que é 

formalmente convidada a “sair do armário” de sua família e adolescência, para penetrar na 

alta sociedade do mundo adulto. O rito oficial era realizado por meio dos bailes de debutantes 

que as apresentavam a alta sociedade. Assim, todos podiam verificar que elas não eram mais 

meninas e sim mulheres disponíveis a encontrar um marido de “boa” origem, com o objetivo 

de formar “boas” famílias. Em relação a assunção da orientação sexual, antes da Segunda 

                                                 

138
 Confessionário do Guttão: Leitor Hétero, pai de família, de Porto Alegre -RS, confessa: “Sou casado 

há 3 anos, tenho um filho, mas o que gosto mesmo é de um pau sujo (com fimose)”. Disponível em 

<http://abagacadoguttao.com.br/confessionario-do-guttao-leitor-hetero-pai-de-familia-de-porto-alegre-rs-

confessa-sou-casado-ha-3-anso-tenho-um-filho-mas-o-que-gosto-mesmo-e-de-um-pau-sujo-com-

fimose/> Acesso dia 11/11/2015. 

https://d4swing.com/putinhocasadopoa/preview
http://abagacadoguttao.com.br/confessionario-do-guttao-leitor-hetero-pai-de-familia-de-porto-alegre-rs-confessa-sou-casado-ha-3-anso-tenho-um-filho-mas-o-que-gosto-mesmo-e-de-um-pau-sujo-com-fimose/
http://abagacadoguttao.com.br/confessionario-do-guttao-leitor-hetero-pai-de-familia-de-porto-alegre-rs-confessa-sou-casado-ha-3-anso-tenho-um-filho-mas-o-que-gosto-mesmo-e-de-um-pau-sujo-com-fimose/
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Guerra Mundial (1939-1945), não se falava em “sair do armário” e sim sair e penetrar a 

“sociedade homossexual” ou “mundo gay”. 

A sexóloga norte-americana Evelyn Hooker (1907-1996) introduziu o uso do termo 

“sair do armário” para a comunidade acadêmica na década de 1950. Antes, o sentido se referia 

a entrada para “um novo mundo de esperança e solidariedade comunitária”. Após os conflitos 

ocorridos no bar nova-iorquino Stonewall em 1969, a expressão passou a significar a saída da 

opressão, solidão, auto-rejeição e isolamento que o armário proporcionava. A autora ainda 

destaca a importância da “saída do armário” como forma de luta política pela conquista de 

direitos cívis, conquistas de espaços, construção da auto-estima grupal e individual do 

segmento LGBT (Hooker, 1965). 

Quando falamos em “estar dentro do armário” significa estar ciente da própria 

orientação do desejo afetivo sexual, seja ela homossexual ou bissexual, porém, não revelá-la 

por motivações pessoais e sociais. Ou seja, o termo pode ser caracterizado pela negação ou 

recusa de revelar a própria orientação sexual. Obviamente, muitos motivos para a não “saída 

do armário” estão relacionados aos preconceitos e hostilidades sofridos pela população 

LGBT. As crenças religiosas, os elementos culturais, a homofobia internalizada, os 

sentimentos de medo e isolamento contribuem para o sujeito “estar no armário”. Caso o 

sujeito assuma sua orientação sexual, existe a possibilidade de passar por consequências 

negativas, tais como: problemas sociais, legais, profissionais, econômicos e familiares. No 

âmbito profissional, por exemplo, podem haver discriminações, demissões, dificuldades 

quanto à progressão de carreira, assédio moral, perdas financeiras, violências, abusos, 

chantagem e processos.  

Quanto à vida pessoal, pode ocorrer conflitos com familiares, amigos, conjuges e 

restrições quanto à adoção de crianças. Em casos extremos há a criminalização e até mesmo 

aplicação da pena capital em vários países, simplesmente pelo fato do sujeito ser 

homossexual. Diante disso, “estar dentro do armário” é uma forma de autoproteção para 

pessoas LGBT, independente do seu estatus social. Dependendo de como é seu contexto 

existencial, mais prejuízos poderá sofrer, caso “saia do armário”. Como exemplo, podemos 

citar o caso de um ator importante, que protagoniza papéis de galãs e/ou heróis, ao se assumir 

homossexual poderá deixar de desempenhar os papéis que desempenha, visto que estes não 

combinam culturalmente com sua homossexualidade. Provavelmente sua imagem será 

desqualificada, pois vivemos em uma sociedade que em geral considera unicamente os pares 

românticos formados por um homem e uma mulher (Castañeda, 2007; Chirrey, 2003). 
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Alguns modelos referentes ao processo de “saída do armário” foram propostos. Uns dos 

primeiros foi feito pela psicóloga australiana Vivienne Cass em 1979. Nele, a autora propõe 

que o indivíduo transita por seis estágios, até assumir completamente sua orientação. O 

primeiro é a confusão entre as identidades homossexual e heterossexual. Aí, ele percebe que é 

diferente de seus pares. Nessa fase há questionamentos, negações, inibições, repressões, 

evitações e rejeições quanto à própria homossexualidade. O segundo estágio é a comparação 

entre os pontos considerados positivos e negativos das identidades homossexual e 

heterossexual. É feita uma espécie de balanço entre perdas e ganhos sociais em relação a 

homossexualidade. O sujeito já se percebe homossexual, porém tenta se passar como 

heterossexual. 

O terceiro estágio já é caracterizado por certa tolerância da identidade homossexual. 

Ocorre a busca pelo contato com outros homossexuais para romper isolamento. Quando é 

positivo com a cultura LGBT irá ajudar na formação positiva do autoconceito. Caso seja 

negativo, a tendência será a formação negativa do autoconceito. Pode haver nessa fase a 

experimentação de modelos de identidades relativas ao universo cultural LGBT. As 

necessidades desse período podem ser a busca de apoio para superar sentimentos de vergonha, 

rejeição e homofobia internalizada advindos da cultura heterossexista. Por isso, é importante 

que o indivíduo encontre na comunidade LGBT, elementos positivos que o acolha bem. Por 

exemplo, conhecer os recursos da comundiade em questão, como centros especializados de 

apoio à população LGBT.  

O quarto estágio consiste em maior aceitação da orientação sexual, mais envolvimento 

com a comunidade LGBT e continuação da elaboração de expectativas frustradas em realção 

a perda de uma vida heterossexual  que não houve. Manter-se explorando os sentimentos de 

homofobia internalizada (vergonha aprendida advindas de uma sociedade heterossexista), 

buscar maior fortalecimento de aspectos do terceiro estágio e apoio para resolver quando, 

como, onde e para quem revelar a orientação sexual.    

O quinto estágio é consolidar o orgulho pela identidade homossexual, buscando na 

comunidade LGBT uma fonte de apoio sólido na aquisição de amigos homossexuais e redes 

sociais relacionadas. Há também a aquisição de habilidades e defesas para lidar com futuros 

preconceitos. Às vezes, nessa fase, o indíviduo pode até mesmo se engajar na luta pelos 

direitos LGBT, rejeitando a sociedade heterossexual. O sexto estágio do modelo de Cass é 

caracterizado pela síntese da identidade. Nele a pessoa integra sua identidade sexual a outros 



149 

 

aspectos do seu ser. Dessa forma, segundo a autora, a orientação sexual será apenas um 

aspecto da sua identidade, e não o único (Cass, 1979).  

Kaufman e Johnson (2004) criticam o modelo de Cass alegando que ele está um pouco 

ultrapassado e é muito linear. Ainda alegam que ele não leva em conta os impactos sócio-

culturais ao modelo. Estigmas sociais mudaram em relação a época que o modelo foi 

proposto. Segundo as autoras, Cass sugere que todos os homossexuais devem passar pelos 

seis estágios para conseguir integrar sua personalidade. Caso falhem em algum deles, não 

conseguem avançar para próximo estágio. Logo, conclui-se que serão pessoas desajustadas, o 

que nem sempre acontece de fato. Acadêmicos defendem que quem “está no armário” são 

estigmatizados por viverem vidas falsas e infelizes. 

 A filósofa e ativista Judith Butler (nascida em 1956) defende que a metáfora do dentro 

e fora cria a oposição binária que passa a ideia que “estar no armário” significa sempre o 

escuro, a marginalidade e a falsidade. Estar fora, representa estar sendo iluminado pela luz da 

verdade essencial (Butler apud Fuss, 1991). Para Fuss (1991), estar  realmente “fora do 

armário no mundo” é estar no mundo inteligível, visível, reconhecido e aceito pela cultura. 

Para a autora, quando o homossexual é visto como uma “espécie” e deixa de ser uma 

aberração temporária, também marca o momento do desaparecimento do homossexual, 

“dentro do armário”. 

O acadêmico Eli Coleman (nascido em 1948) propõe um outro modelo que foca mais no 

comportamento em relação ao processo de “saída do armário”. A primeira fase ele denominou 

de “pré-saída do armário”, quando a criança percebe que é diferente. A segunda fase é 

caracterizada pela “saída do armário”, quando o adolescente assume sua orientação sexual 

para os outros. A terceira fase é de exploração, quando o adolescente se envolve na 

comunidade LGBT e começa a ter as primeiras experiências sexuais com outros do mesmo 

sexo. A quarta fase é caracterizada pelas primeiras relações sexuais. Porém, após um tempo, o 

sujeito fica cansado de relações mais superficiais e busca relações mais profundas e 

duradouras. A quinta fase é chamada de integração. Nessa fase o sujeito vivencia 

relacionamentos mais duradouros podendo buscar o casamento (Coleman, 1981).   

Porém, o autor ressalta que nem todos passam por todos os estágios da mesma forma e 

no mesmo tempo. A “saída do armário” é um processo subjetivo que varia de pessoa para 

pessoa. Conforme já dito, tudo vai depender da forma de ser do indivíduo e sua relação com 

seu contexto existencial, impactos referentes a ganhos e perdas obtidos com tal atitude. As 
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fases descritas tanto por Cass como por Coleman não acontecem de forma linear com todos. 

Alguns podem alternar de uma fase para outra, pular uma delas ou mesmo criar outras tantas.  

Haverá indivíduos que irão estacionar em alguma fase. A faixa etária que a revelação do 

desejo sexual irá ocorrer, geralmente varia de sujeito para sujeito. Pode ser entre a infância e 

velhice, ou nunca acontecer. Em muitas culturas, por exemplo, a “saída do armário” na 

adolescência pode causar muito estresse e ansiedade. Por causa da sua depência financeira, 

adolescentes temem que possam sofrer algum tipo de rejeição ao revelarem sua orientação 

sexual. Quando fazem isso, podem sofrer violência verbal, física e até ser expulsos de casa. 

A pesquisa procurou entender a forma como adultos LGB (lésbicas, gays e bissexuais) 

revelavam sua orientação sexual para profissionais da saúde. Trezentos e noventa e seis 

adultos LGB com idades entre 18 e 59 anos foram recrutados na cidade de Nova Iorque. 

Tanto o número de participantes homens, como mulheres foram iguais. A quantidade de 

indivíduos por grupos étnicos também foi o mesmo para cada grupo. Os entrevistados foram 

acompanhados durante um ano após a primeira colheita de dados. Foram avaliadas as relações 

entre revelação da orientação sexual, características demográficas, condições de saúde e 

estresse sofrido por ser considerado um grupo de minorias.   

Revelou-se alta a taxa de enrustidos (“dentro do armário”) entre homens (39,3%) e 

mulheres (32,6%) bissexuais, comparado com 10% de homens e 12,9% de mulheres 

homossexuais. Dados indicaram que a revelação da orientação sexual depende de fatores 

significantes como idade, escolaridade, ser ou não estrangeiro, histórico de saúde, nível de 

homofobia internalizada, identidade sexual e grau de conexão com a comunidade LGBT. A 

não revelação da orientação sexual foi relacionada à saúde mental frágil e bem-estar no 

acompanhamento de um ano após o início da pesquisa (Durso; Meyer, 2013).  

Outro aspecto importante no processo de “saída do armário” está relacionado ao uso da 

internet e redes socias virtuais. A literatura científica sugere que homens mais reprimidos 

socialmente e que se interessam sexualmente/afetivamente por outros homens, conseguem 

explorar de forma menos conflituosa seus desejos, por causa do sigilo e anonimato que essa 

ferramenta tecnológica proporciona. Entretanto, isso não é uma regra. Homens assumidos e 

não reprimidos, também utilizam a internet como forma de vivenciar seus desejos devido a 

praticidade, rapidez, nova forma de comunicação e interação largamente adotadas na 

atualidade (Miskolci, 2012).  

No processo de autodescoberta da orientação sexual esses sujeitos podem conhecer e 

explorar seus desejos e fantasias sexuais/afetivas, frequentar salas de bate-papo virtuais, 
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montar perfis com o objetivo de atrair parceiros românticos e sexuais, criar personagens, 

encontar vasto material pornográfico, erótico e de fetiches (filmes, fotos, imagens em tempo 

real, etc), conhecer lugares especializados e marcar encontros reais com seus pares, trocar 

experiências, fotos, vídeos pessoais, imagens, realizar fantasias e até mesmo praticar sexo 

virtual anônimo, onde muitas vezes seus rostos são ocultados (Miskolci, 2012; Etengoff & 

Daiute, 2015). Pesquisas apontam que o uso da internet para tais fins diminuem após o sujeito 

assumir sua orientação sexual. Porém, ele é muito importante antes e durante o processo de 

“saída do armário” (Szulc & Dhoest, 2003). Outro estudo, além de corroborar com os achados 

acima, ainda alerta que se o sujeito se mantiver apenas no mundo virtual, poderá atrasar ou até 

mesmo impedir o desenvolvimento de sua identidade homossexual (Crowson & Goulding, 

2013; Miskolci, 2012).   

Assumir a orientação sexual é um processo muito pessoal, conforme já dito. Porém, a 

orientação sexual é culturalmente e diretamente associada à identidade e expressão do modelo 

de gênero impostos socialmente. Se um homem biológico apresentar identidade e expressão 

do papel de gênero considerados femininos, ele será considerado automaticamente 

homossexual. Pois, de acordo com o que vimos no primeiro capítulo, a complexidade da 

construção do conceito de homossexualidade masculina está ligada à feminilidade. Mas isso 

veremos logo mais adiante, quando abordaremos a homofobia internalizada e as questões de 

gênero. 

Conforme percebemos, a homofobia internalizada está diretamente relacionada ao 

processo de “saída do armário”. O sujeito por medo de ser hostilizado e não mais aceito, 

oculta sua orientação sexual. Ou então, a revela em determinadas situações, para determinadas 

pessoas que o acolherão. Porém, a questão entre autoproteção e homofobia internalizada 

permanece (Balsam & Mohr, 2007; Schrimshaw et al., 2013). Outro estudo examina o 

processo de “saída de armário” e o impacto da homofobia internalizada para família, amigos e 

colegas de trabalho em 291 pessoas LGB. Verificou-se que se assumir como homossexual 

para a família nuclear é mais fácil que para a família estendida (Weber-Gilmore et al., 2011). 

Porém, neste estudo, 220 participantes recrutados completaram um questionário que 

procurava investigar os seguintes pontos: (a) se a homofobia internalizada prevê sintomas 

depressivos, ansiosos, suicídio, adição às drogas, e (b) os períodos de desenvolvimento da 

identidade gay, que foram particularmente relacionados ao risco de suicídio. Os resultados 

indicam que a homofobia internalizada é responsável por 18% da variância de pontuação para 

depressão e 13% para ansiedade. A homofobia internalizada não previu a ocorrência de 



152 

 

suicídio independentemente de já haver um quadro de depressão instalado. O período de 

maior risco para a ideação suicida e tentativas de suicídio foi o período de divulgação da 

homossexualidade para a família nuclear. Ou seja, foi concluído que o momento de maior 

risco de planejamento e tentativa de suicídio ocorre mais durante o processo de “saída do 

armário” (Igartua et al., 2003). Porém, nem sempre “sair do armário” significa aceitação total 

de si mesmo. Por vivermos em uma sociedade homofóbica, a homofobia internalizada ainda 

se manifesta, mesmo que em níveis menores tanto em gays como em homens bissexuais 

assumidos. Além disso, ela pode influenciar em problemas psicológicos, de intimidade e 

práticas sexuais sem o uso do preservativo (Jeffries & Dodge, 2007; Meyer & Dean, 1998). 

Entre os indivíduos bissexuais, por exemplo, embora haja registros que mostrem que 

suas saúdes mentais sejam mais frágeis que a dos homens homossexuais, poucos estudos 

investigam estes motivos. Os homens bissexuais tendem a esconder mais sua orientação 

sexual que os homens homossexuais. Teorias sugerem que a saúde de homens bissexuais pode 

ser afetada. Um grupo de 203 homens com comportamento bissexual, porém enrustidos em 

relação às esposas e namoradas foram recrutados na cidade de Nova Iorque, para responder a 

um conjunto de testes. Foi constatado que a ocultação da orientação sexual entre esses sujeitos 

está associada à alta renda financeira, identificação com a heterossexualidade, habitar a 

mesma casa que a namorada ou esposa e ter mais sexo com mulher do que com homem.  

Esconder a orientação sexual de amigos e família foi significativamente associado a 

baixos níveis de saúde mental. Análises mostraram que a homofobia internalizada e a 

sensação de apoio emocional mediaram a associação entre ocultamento da orientação sexual e 

saúde mental. O estudo concluiu que tanto o processo de “saída” como de “permanência no 

armário” são construtos independentes entre homens bissexuais. É recomendado que 

intervenções relativas ao ocultamento, suporte emocional e homofobia internalizada podem 

ser mais benéficas para saúde mental desses indivíduos do que a promoção de suas “saídas do 

armário” (Schrimshaw et al., 2013).  

Outra pesquisa investigou o poder de adaptação e o estigma sofrido pelas minorias 

sexuais. Alguns aspectos foram estudados: “saída do armário”, ligação com a comunidade e 

quatro varáveis relacionados à identidade (homonegatividade internalizada, sensibilidade ao 

estigma sofrido, confusão identitária e sensação de superioridade por causa da identidade) 

com 613 adultos LGB. A orientação sexual afeta três dessas variáveis. Os adultos bissexuais 

relataram altos níveis de confusão de identidade e menos sentimento de conexão à 
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comunidade LGBT. As seis variáveis indicaram influência no funcionamento psicossocial 

desse segmento populacional (Balsam & Mohr, 2007). 

 Um estudo feito com 461 jovens LGB israelitas apontou que a bissexualidade era 

associada a baixos níveis de bem-estar, em idades mais jovens, com maior nível de sofrimento 

psicológico. Nos bissexuais essa relação é inteiramente mediada pelo apoio familiar, 

aceitação, homofobia internalizada e contato social com outros LGB. A religiosidade foi 

associada à alta taxa de homofobia internalizada, baixos índices de auto-aceitação, apoio de 

familiares e amigos. Esses achados mostram a vulnerabilidade psíquica que jovens LGB se 

encontram, bem como entre setores religiosos. A pesquisa aponta para a importância de haver 

apoio social no aprimoramento e cuidado com a saúde mental dessas pessoas (Shilo & 

Savaya, 2012).   

O número de indivíduos que apresentam comportamentos e interesse bissexual é maior 

do que se supõe. Isto acontece, pois há pouca discussão sobre o tema e a uma forte tendência 

a polarizar a sexualidade em heterossexualidade e homossexualidade. Segundo muitos 

homossexuais, a bissexualidade pode ser mais aceita que a homossexualidade justamente por 

conter em si mesma a heterossexualidade. A verdade é que em geral, há preconceito contra 

pessoas bissexuais tanto por parte de certos homossexuais quanto por parte de heterossexuais 

(Klein, 1993).  

Por exemplo, muitos heterossexuais acreditam que o vírus do HIV foi trazido dos 

homossexuais para os heterossexuais por meio dos bissexuais. Outra face do preconceito se dá 

quando certos homossexuais consideram a bissexualidade pouco mais que um meio-termo 

“confortável” entre a heterossexualidade estabelecida e a identidade homossexual pela qual 

lutam para estabelecer. Em geral, bissexuais são “malvistos” não só por heterossexuais, mas 

também por homossexuais. Muitos heterossexuais e homossexuais acreditam que os 

bissexuais só querem “o melhor de ambos os mundos”. São considerados não confiáveis, 

promíscuos, “vampirescos”, mal resolvidos, confusos, imprevisíveis, instáveis, problemáticos 

e dissimulados. Por causa da bifobia internalizada, muitos não se assumem, tornando-se 

invisíveis. A questão é complicada. Alguns bissexuais simplesmente não entendem que 

podem ter desejos por ambos os sexos sem que isso signifique uma patologia. Afinal, a 

“norma” de saúde ainda é ser heterossexual, embora a ciência já tenha afirmado que existem 

variações na orientação sexual e que ela pode ser bem fluída (Garber, 1997).  

A sociedade pressiona para que as pessoas sejam monossexuais. Ou seja, sentir se 

atraído somente por um sexo/gênero em específico, ou masculino ou feminino. O termo 
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“monossexual” geralmente utilizado em oposição ao termo bissexual. A palavra é composta 

pelo prefixo grego mono que significa o número “um” e sexus do latim referente a “sexo”. Ser 

bissexual, em vez de monossexual, é visto como uma questão de valores morais “duvidosos”. 

Muitos bissexuais ficam confusos e aí pensam: “ainda não me defini”. Alguns não “se 

definem” nunca. Há uma grande pressão social para que as pessoas sejam sempre 

monossexuais. A bissexualidade não necessariamente implica na relação sexual: alguém que 

fantasie com ambos os sexos pode se identificar como bissexual, ainda que não exerça a dupla 

orientação (Abdo, 2000, 2004; Houaiss, 2004).  

Em um estudo, verificou-se que 16 homossexuais casados com uma mulher, foram 

motivados a fazê-lo por causa de baixa autoestima, o que dificultou na aceitação da sua 

sexualidade. Ao longo de seus matrimônios, alguns buscam ajuda psicológica para lidar com a 

situação (Isay, 1998). Nesta outra pesquisa realizada por Higgins (2002), verificou-se 26 

homossexuais que foram casados com mulheres, suas experiências anteriores com homens, 

infância, vida familiar, “saída do armário” e razões pelas quais se casaram. O preconceito 

contra homossexuais por parte desses indivíduos, tanto do sexo feminino, como do sexo 

masculino, tornou-se maior após se casarem. As maiores razões para se casarem foram: a 

percepção de que era mais natural o casamento heterossexual do que a vida homossexual. 

Além disso, apresentaram o desejo por filhos e vida familiar, como se isso servisse de 

proteção, evitando que a sociedade percebesse seu desejo homossexual. Os dados levam a 

hipótese que nesse caso, a homofobia internalizada leva ao casamento heterossexual, embora 

ainda exista o desejo homossexual. 

Em uma pesquisa mais antiga, 31 homens casados com mulheres expressaram 

preocupação quanto a seus desejos e práticas pelo mesmo sexo. Foram tratados no grupo de 

bissexuais, com o objetivo de aceitarem seus desejos pelo mesmo sexo. Trinta e seis por cento 

decidiram acabar seus casamentos, sessenta e quatro por cento decidiram continuar casados. 

Porém feito um trabalho de acompanhamento, apenas quarenta e cinco por cento continuaram 

casados (Coleman, 1981/1982). Porém, em um estudo da mesma época, homens que vivem 

com mulheres e, ao mesmo tempo, têm relações significativas de amor e sexo com homens 

são em grande parte um grupo invisível em nossa sociedade.  No entanto, há evidências que 

sugerem que eles não são raros, porém raramente identificados. A pesquisa foi realizada com 

60 homens que mostram grandes variações em seus padrões de desenvolvimento 

psicossexual. A maioria deles tem encontrado realização e não tem nenhum desejo de mudar o 

padrão de sua vida. A principal conclusão é que alguns homens são capazes de expressar com 
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o mínimo de conflito os seus impulsos homossexuais e heterossexuais no âmbito de um 

casamento convencional (Brownfain, 1985). 

No entanto, em outro estudo mais atual com 4.824 indivíduos, Jorm et al. (2002) 

mostraram que os bissexuais sofriam mais que o grupo de homossexuais. O primeiro grupo 

mencionado apresentou alto nível de ansiedade, depressão, carência, vulnerabilidade, 

emoções negativas, abuso, vício de álcool e drogas ilícitas, risco de suicídio e saúde mental 

debilitada. Também apresentaram maiores adversidades em suas vidas atuais, infância, 

pequeno apoio de familiares, amigos e alto nível de problemas financeiros. O grupo de 

homossexuais apresentou problemas na infância, risco de suicídio, sentimentos negativos de 

rejeição, abandono, solidão, culpa, vergonha, exclusão, depressão, carência, ansiedade e 

pouco apoio familiar. 

Os estudos em relação à bissexualidade ainda são poucos se comparados com os 

dedicados à homossexualidade, mas, de uma maneira geral, já se concluiu que alguém que 

hoje seja convictamente heterossexual pode, amanhã ou depois, envolver-se em uma relação 

homossexual - e vice-versa. Em alguns casos, pode-se ficar alternando os tipos de 

relacionamento (heterossexual ou homossexual) e, em outros, fixar-se em apenas um deles. É 

importante ter em mente que essa possível alternância tanto pode ser por puro desejo como 

também por dificuldades de se aceitar ou se sentir aceito como bissexual (Ochs & Rowley, 

2009).  

Seja como for, a imagem do bissexual ainda é negativa, e, por isso, é importante que se 

entenda que a alternância não indica necessariamente uma estratégia “para se dar bem”, 

levando vantagem em tudo. Muitas vezes, acontece, do bissexual lutar desesperadamente 

contra seus próprios desejos, para se sentir pertencendo a um dos grupos. Por outro lado, a 

variedade de comportamentos entre os bissexuais gera insegurança em seus parceiros, sejam 

eles homossexuais, sejam heterossexuais. Ao mesmo tempo, dificulta as pesquisas, já que as 

pessoas muitas vezes não assumem a identidade bissexual, preferem usar temporariamente a 

de um e a de outro grupo (Garber, 1997). Conforme vemos, por causa do aspecto 

homossexual e a questão da dualidade, a bissexualidade é discriminada. Bissexuais também 

encontram mais dificuldades para “sair do armário”.  

Contudo, parece ser mais importante “sair do armário” para si mesmo. Quando o sujeito 

está ciente de si, poderá traçar estratégias em relação ao que fazer. Conforme vimos, “sair do 

armário” para os outros vai depender de muitas variáveis: forma de ser, relação com seu 

contexto existencial, suporte psicológico, homofobia internalizada, etc. Cada um irá lidar de 
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uma forma com a situação. Dependendo da situação, não vai “sair do armário” nem para si 

mesmo. Entretanto, em determinados ambientes, o indivíduo sabe que a cultura é homofóbica, 

então não poderá se manifestar quanto a sua orientação sexual. Está ciente que poderá ser 

agredido verbal ou até mesmo fisicamente. Portanto, qual é o limite entre a autoproteção 

(receio em relação à cultura homofóbica heterossexista) e a autorejeição por ser homossexual 

(homofobia internalizada)?  

Vimos que há grande associação histórica entre feminilidade e homossexualidade. Por 

outro lado, há a tentativa de desconstruir essa associação. Talvez o sujeito queira se proteger, 

pois sabe que poderá ser estigmatizado. Conforme já abordado, os homens homossexuais e 

suas comunidades geralmente são considerados transtornados psiquicamente, afetivamente 

imaturos, embotados, retraídos, frustrados, revoltados, agressivos, escandalosos, carentes, 

dramáticos, imorais, perversos, infectados por doenças sexualmente transmisíveis, como o 

vírus do HIV, por exemplo, pedófilos, promíscuos, tarados, estupradores, fúteis, vaidosos, 

orgulhosos, preocupados muito com a estética, femininos, volúveis, problemáticos, 

perturbados, criminosos ou, na melhor das hipóteses, estão moralmente abaixo do ideal, em 

relação aos heterossexuais (Herek & Glunt, 1993; Herek & Capitanio, 1995; Silva, 2007a).  

Conforme observou Foucault (1993), aqueles que praticavam a sodomia, foram 

transformados em sodomitas. O que no século XIX seria substituído pela figura do 

homossexual. Logo, revelar o desejo homossexual corre o risco de ser associado a todos os 

estigmas relacionados ao homossexual. Portanto, “sair ou permanecer no armário” e suas 

possíveis correlações são questões que irão permear o que se refere à homofobia 

internalizada. Já vimos como a homofobia foi sendo construída em várias partes do mundo em 

diferentes épocas. Examinamos também seus componentes de rejeição e violência, bem como 

seu processo de internalização pelos próprios homossexuais e demais membros da sociedade, 

possíveis correlações em relação à “saída ou permanência no armário”. No próximo item 

examinaremos alguns dos possíveis impactos das crenças religiosas, um dos principais 

elementos que auxiliam na composição da homofobia e dos estereótipos negativos quanto à 

homossexualidade. 

 

3.2 – Considerações sobre crenças religiosas e homofobia internalizada  

 

Um dos grandes formadores da homofobia foram as religiões, que por sua vez 

auxiliaram a ditar as normas de gênero. As crenças religiosas foram os primeiros “códigos de 
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conduta” oficiais de comportamento adotados pelos povos, desde os tempos mais antigos. 

Religiões são compostas por dogmas, termo de origem grega que tem a idéia de “aquilo que 

se pensa é a verdade”. Na antiguidade, o termo estava ligado ao que parecia ser uma crença ou 

convicção, um pensamento firme ou doutrina. Posteriormente passou a ter um fundamento 

religioso em que caracteriza cada um dos pontos fundamentais e indiscutíveis de uma crença 

religiosa. Ou seja, eles são inquestionáveis, verdades absolutas (Houaiss, 2004). Vimos no 

primeiro capítulo, que a heteronormatividade faz parte dos dogmas religiosos.  

Veremos agora como eles impactam a dinâmica de “saída, retorno ou permanência no 

armário” e internalização da homofobia. Os mecanismos de controle se apropriam daquilo que 

agrupava o maior número de pessoas possível. Um simples comportamento, a atividade 

sexual, que era exercida no cotidiano por grande número de indivíduos, agora passa a sofrer 

categorização e disciplina. Nos meios religiosos e científicos defendeu-se por muito tempo 

que o sexo era algo reprimido. Isso ocorreu principalmente após o estabelecimento do 

Cristianismo como religião principal no continente europeu na Idade Média. Qual o sentido 

em dizer que o sexo é reprimido? A quem interessa a idéia do sexo ser reprimido? Qual é a 

relação de poder que isso produz? A estratégia principal do poder é reprimir? Liberar o sexo é 

contrariar o poder? Qualquer intervenção no sentido de prevenir algo, aciona um dispositivo 

de controle sobre esse algo. Tentar evitar a manifestação do sexo provoca o controle do 

próprio sexo (Foucault apud Bento, 2008; Castro, 2009; Muchail, 2004). 

Portanto, dizer que o sexo é reprimido aciona dispositivos de controle sobre a vida 

sexual das pessoas. Depois do quarto concílio de Latrão, ocorrido no século XIII, a confissão 

torna-se obrigatória pela Igreja Católica. O confessionário é criado dentro da própria Igreja. 

Aquele que confessa incita o especialista que ouve e classifica. Foucault (1993) ainda diz que 

o método psicanalítico de tratamento clínico criado pelo médico alemão Sigmund Freud 

(1856 - 1939), também se inspirou na confissão religiosa.  

Para Foucault apud Muchail (2004), o psicanalista tem a função de ouvir, interpretar, 

categorizar e disciplinar, de acordo com as normas sociais vigentes, aquele que fala. Foi sendo 

estabelecido que a vida sexual do indivíduo dizia “a verdade última” sobre quem ele era de 

fato. Sua subjetividade estava sendo manifestada por meio de desejos, fantasias e ações 

sexuais. Subjetividade (mente) e corporalidade (corpo) encontram na sexualidade sua 

conexão. De acordo com os preceitos religiosos cristãos, é entendido que a carne passa refletir 

a alma ou subjetividade da pessoa. Eles acreditam que ali se encontra o espírito ou mente que 

por sua vez expressam a “identidade real” do sujeito. Então, aquilo que era considerado 
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pecado se manifestava na carne em forma de desejos (Foucault apud Pelúcio, 2009; Muchail, 

2004).  

Por meio da prática da confissão, os desejos consumados e até mesmo imaginados eram 

revelados. Em manuais de confissão, o desejo vai sendo mapeado e estudado para ser mais 

bem controlado. A vida sexual das pessoas passa a ser exposta pelas confissões. O sexo era 

revelado e liberado. Era pregado que a liberação das fantasias e atos sexuais, por meio do 

confessionário, iria libertar a alma do pecado. A igreja provocou a confissão. O sexo foi 

transformado em algo poderoso. A sexualidade era estimulada. Os desejos foram 

categorizados em pecado e não pecado. Com a liberação daquilo que foi denominado de 

sexualidade, tornou-se possível construir um padrão de certo e errado, normal e anormal em 

relação a isso (Foucault, 2010a). 

 O falar de si inaugurou o espaço de reconhecimento e captura. Da culpa e pecado o 

sexo passa a ser considerado normal ou patológico. A profusão de discursos normatiza o sexo. 

O Ocidente dessa forma acaba inaugurando a ciência da sexualidade humana. É um saber que 

se constitui engendrado por relações de poder que regulam a vida. Por fim, acaba sendo um 

conjunto de saberes que objetiva e subjuga o sujeito. O corpo não pertence ao sujeito e sim às 

instituições que o definem como, por exemplo: a igreja, a família, o Estado, as ciências 

biomédicas, químicas, físicas e humanas, a filosofia e demais setores da sociedade (Muchail, 

2004).  

Com o passar do tempo, já no século XIX, o tipo de atividade sexual que era 

considerada pecaminosa e anormal, começa a ser controlada e incorporada pelas ciências 

biomédicas, representadas principalmente pela medicina e psiquiatria. Manuais médicos 

foram sendo escritos contendo a forma “normal” e “anormal” de como a recém “criada” 

sexualidade “deveria” ser praticada. Os manuais eram baseados em padrões de normalidade. 

Tal padrão era submetido à moral religiosa, social, jurídica, médica, burguesa e européia do 

século XIX. Até essa época, o discurso religioso era praticamente responsável por mapear e 

organizar a disciplina do corpo. Conforme vemos então, aquilo que chamamos de sexualidade 

acabou sendo produzida por meio de conexões entre vários discursos e dispositivos de poder. 

Dentre os principais vistos estão: Igreja, Estado, medicina, psicologia, pedagogia, família e 

outras instituições sociais de forma geral (Foucault, 1993; Giumbelli, 2005; Muchail, 2004; 

Santos, 2013).  

No primeiro capítulo, vimos que um dos componentes principais que formam a 

homofobia são as crenças religiosas. Elas foram as primeiras “leis formais” que surgiram, 
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corroborando com práticas, hábitos e tradições já existentes, as quais já condenavam a 

homossexualidade. Os principais versículos bíblicos anti-homossexualidade, que orientam as 

três principais religiões monoteístas do planeta estão transcritos no capítulo anterior. Tais 

orientações são elementos poderosos que organizam a vida de muitos povos, desde os tempos 

mais remotos. Não se pode subestimar o impacto negativo que ensinamentos religiosos 

contrários à homossexualidade podem contribuir para o desajustamento psicológico dos 

homossexuais (Giumbelli, 2005). 

Vamos relembrar que no capítulo anterior, pudemos ver o quanto às três principais 

religiões monoteístas se apropriaram daquilo que chamamos de sexualidade para regular e 

controlar as massas. As crenças religiosas ajudaram a traçar o pensamento filosófico, jurídico 

e médico que ainda condenam a homossexualidade, em muitas partes do mundo, em pleno 

século XXI. As filosofias epicuristas e estóicas influenciaram a moral cristã e o regramento da 

atividade sexual. Além disso, muito da religião judaica reforçou a normatização sexual cristã 

e islâmica. A posição oficial da Igreja Cristã quanto à homossexualidade foi influenciada pelo 

apóstolo Paulo, os escritos de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Influenciados pelo 

pensamento finalista de Aristóteles e essencialista de Platão, esses religiosos pregavam que os 

órgãos reprodutivos tinham a finalidade natural para procriação. Em nenhuma hipótese 

poderiam ser usadas para outro propósito, como a busca de prazer, por exemplo. Para eles, a 

homossexualidade era uma perversão que pertencia a mesma categoria que a masturbação, o 

coito anal, oral e a zoofilia (Boswell, 1980; Rubin, 1999). 

Logo, tal como aponta Lynch (1996), as religiões de origem cristã, judaica ou islâmica, 

tendem a ser preconceituosas em relação à homossexualidade, proibindo esta orientação 

sexual. Não reconhece a homossexualidade como uma expressão válida, além de discriminar 

e excluir os homossexuais de rituais religiosos (e, conseqüentemente, tornando-os invisíveis). 

Simplesmente condenam como pecaminosa ou imoral qualquer expressão da sexualidade que 

não se encaixe ao padrão heterossexual tradicional pregado pelas religiões (LeVay, & Nonas, 

1995; Lopes, 2004).   

 Nesse estudo, por exemplo, 422 pessoas LGB responderam um questionário que 

relacionava religião e sexualidade. Resultados quantitativos mostraram que religiões 

conservadoras provocavam altos níveis de vergonha, culpa e homofobia internalizada. 

Estudos qualitativos destacaram oito temas. Desses, os mais dominantes indicavam questões 

relacionadas à orientação sexual que serviram de catalisadores, os quais questionavam, ou até 

mesmo mudavam crenças e afiliação religiosa. Cento e setenta pessoas afirmaram que 
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questões relacionadas à sexualidade os fizeram questionar suas crenças religiosas. Setenta e 

cinco disseram que preferem ter uma relação espiritual própria com Deus que seguir algum 

tipo de religião. Ou seja, identificam-se mais como espiritualistas do que religiosos. Para 71 

indivíduos, questões relativas à suas próprias sexualidades, não tinham nada a ver com suas 

práticas e crenças religiosas. Alegaram que suas sexualidades nunca foram um empecilho para 

que pudessem praticar suas religiões.  

 Quarenta e oito participantes da pesquisa relataram que rejeitaram a religião por outros 

motivos que também não tem nada a ver com suas sexualidades. Tais motivos foram: 

hipocrisia dentro da própria religião, limites ao crescimento e/ou que nunca gostaram de 

religiões em geral. Quarenta e três pessoas disseram que ainda estão buscando uma religião 

que se identifiquem. Já, outros 41 afirmaram que atitudes de opressão por parte das religiões, 

os fizeram deixá-las. Vinte e cinco responderam que deixaram a religião por algum fator 

traumático que houve em relação a ela. Exemplo: abuso sexual por parte dos padres, tentativa 

de terapia de mudança de orientação sexual, etc. (Sherry et al., 2010). 

Veremos agora como as crenças religiosas impactam a vida de determinado sujeito com 

desejos homoafetivos. Verossímil ou não, serve de ilustração. A seguir, leremos somente a 

primeira parte do desabafo feito em um site pornográfico, fetichista e sadomasoquista. No 

relato percebemos claramente a depreciação do feminino, exaltação do masculino, uso de 

drogas, bem como elementos de fetichismo e sadomasoquismo ligados ao desejo daquele que 

se expressa: 

“Primeiramente, “A paz” Guttão!!! Meu nome é irmão “A”, sou o filho 

caçula do pastor da minha igreja, um rapaz temente, dedicado à obra e 

muito abençoado (É o que pensam). Semana passada entrei nesse site e ví 

um vídeo meu onde o meu vizinho  expulsava os demônios do meu cu e me 

agredia com surra de cinto.  VEJA O POST AQUI  Liguei pra ele pra saber 

como meu vídeo foi parar nesse site e ele me passou seu contato. 

Fiquei extasiado com tudo que ví aqui no seu santuário de profanidade e 

sujeira. Pensei em lhe processar, botar a boca no mundo, fazer um 

escândalo… mas ví nessa oportunidade uma forma de eu contar pro mundo 

o “crente viado” que eu sou. Ví que tem essa sessão de confessionário e vim 

participar. Só não divulga minha cara, valew? Bom, eu confesso que sou o 

homem mais respeitado da minha igreja, todos se espelham em mim, sou 

líder de jovens, membro do grupo de homens, faço os sermões dos cultos 

quando meu pai está viajando em outras obras. Todas as meninas oram pra 

serem minhas esposas (kkkk) e quando ministro é fogo puro!!!! Mas na 

verdade o que queima mesmo é o meu rabo. Sempre senti um fogo louco na 

bunda, desde novinho. Nos cultos de escolinha dominical (espaço pras 

crianças das igrejas) eu sentava, atento ouvindo a palavra, as musiquinhas 

infantis, e já ficava de pintinho duro vendo o “Tio” ministrar a escolinha. 

Meu reguinho queimava e eu não entendia o que era aquilo. Até que fiquei 

adolescente, fui crescendo, apareceram os primeiros pentelhos do cu, no 

http://abagacadoguttao.com.br/bomba-filho-do-pastor-resolve-exorcizar-os-demonios-do-seu-rabo-com-uma-surra-de-cintadas-na-bunda/
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pau e na cara. Já não aguentava mais de vontade de sentir a rola daquele 

bando de crente do grupo de jovens da minha igreja…. Guttão, é cada 

“Varão” (é como chamamos os homens na igreja evangélica) que puta 

merda, “pelo amor do meu cu arrombaaado…” Um dia eu tava numa 

vigilha (é como chamamos as reuniões de madrugada nas igrejas) e ficou só 

eu e o Dênis, o outro irmão do grupo de homens. Ali, em meio a campanha 

de oração pude tomar meu primeiro pau na bunda. Eu glorificava, quicando 

naquela benção, gemia muito no salão da igreja, agradecendo pela vitória 

alcançada. Com muita fé e unção engoli cada gota do esperma do Dênis, 

que me mostrou do que eu realmente gostava. Continuei sendo o irmão 

abençoado que todos pensavam, mas o fogo no rabo só aumentava… Até 

que conheci a cocaina, o Dênis se desviou da igreja, e um dia me chamou na 

casa dele, bateu na minha cara, me chamou de crentinha otária e me 

obrigou a vestir a calcinha da Damaris, a sua irmã (de sangue). Ele me 

sentava a mão no rosto, no cuuu, e chamava de gostosa, me obrigava a orar, 

enquanto dava o rabo, ele pedia: “Mais alto, irmã… Glorifica, agradeça 

pela rola dessa noite. Vaaai, sua vadia, com mais fé porraaaaa, pede leite 

santo no fundo da buceta, crentinha babaca”. Eu chorava, mas não 

adiantava, fui clamando cada vez mais alto e o suor tomando conta do meu 

corpo, aquele irmão Dênis tão puro, tão educado, tão companheiro de obra 

tinha se transformado num carrasco duro, violento… ele me comia com 

raiva de mim, do mundo… Tinha ira naquele rosto, aquele pau tão duro, e 

uma gosma santa sujando meu rego, minha alma… Me possuindo, trazendo 

à realidade a puta vadia que sempre morou dentro de mim. Passei a usar 

cocaina e era obrigado a dar pro Dênis todo domingo assim que saia do 

culto. Ele fazia questão que eu fosse na sua casa de terno, gravata e com a 

bíblia na mão. Me fazia ler passagens, glorificar e agradecer a cada 

pistolada no rabo. Com isso comecei a usar pó no banheiro da 

congregação, o meu pai no púlpito pregando, e eu no banco, piscando o cu, 

imaginando o tamanho das jebas dos diáconos (Auxiliares das igrejas) e 

tentando ver as malas dos irmãos, quando tavam de olhos fechados 

buscando unção. Essa foto foi do culto dessa semana passada, onde 

ministrei a palavra. Antes de subir no altar, enfiei um consolo de 30 cm na 

bunda e fui levar a benção, com a buceta toda ardida. FOI UMA 

MARAVILHA DE SERMÃO, TODOS SAIRAM BEM SATISFEITOS E 

TOCADOS. E MEU CU??? ESFOLADO, (RISOS) ÔÔH 

GLÓRIA!!!”(SIC)... 
139

 

 

As atitudes religiosas em relação à homossexualidade mudam de acordo com a religião, 

local e época em questão. Podem variar desde o desencorajamento de atividades 

homossexuais, passando por proibições explícitas em relação a seus membros, punições, 

penitências. Podem chegar ao extremo do encarceramento e até a execução, principalmente 

em países islâmicos. Os fundamentalistas religiosos cooperam para a construção, 

fortalecimento, disseminação e internalização do preconceito contra homossexuais por todos. 
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 Confessionário do Guttão: Leitor “A”, de Brasília -DF confessa: “Guttão, sou filho do pastor da igreja, 

enquanto meu pai está no púlpito pregando, eu cheiro cocaína e manjo a pica dos irmãos”. Disponível em 

<http://abagacadoguttao.com.br/confessionario-do-guttao-leitor-a-de-brasilia-df-confessa-guttao-sou-

filho-do-pastor-da-igreja-enquanto-meu-pai-esta-no-pulpito-pregando-eu-cheiro-cocaina-no-banheiro-da-

congregacao/> Acesso dia 11/11/2015. 
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Ou seja, independentemente da orientação sexual a maioria das pessoas acaba internalizando 

em algum nível tais preconceitos.  

A homossexualidade é tradicionalmente proibida pela lei islâmica, por exemplo. O 

Alcorão, o texto central do Islã, condena a homossexualidade, embora talvez não ela em 

específico, e sim a lascívia homossexual. Parecido com a moral judaico-cristã, os islamitas 

tradicionais alegam que o Islã é uma “religião da natureza”, que só reconhece o que é 

“natural” e nesse contexto seria antinatural ser homossexual. São admitidas somente as 

relações sexuais dentro do matrimônio heterossexual. Os textos específicos os quais a 

condenação se baseia são os da história de Ló, já relatada no primeiro capítulo desta tese. Está 

na sétima surata do Alcorão. Trata-se de um texto religioso que lembra muito o relato bíblico 

(Castetbon, 2010).  

A homossexualidade tem um estatus legal diferente em cada canto do mundo islâmico, 

mas ainda é um crime em muitos países muçulmanos; as penalidades aplicadas variam muito, 

conforme já mencionado, podem incluir desde prisões e castigos até a pena de morte. O 

chamado Estado Islâmico, por exemplo, proíbe a homossexualidade nos territórios que 

controla e as penas incluem tortura e execuções. Na cidade síria de Palmira, um homem de 32 

anos chamado Hawas Mallah e um de 21 anos chamado Mohammed Salameh foram 

condenados à morte, acusados de formar um casal homoafetivo. Questionados sobre suas 

sentenças, os condenados teriam dito que preferiam "levar um tiro na cabeça", porém foram 

atirados de um edifício, em plena luz do dia, na presença de uma multidão 
140

. Outro caso 

muito parecido ocorreu em Deir Ezzor, na Síria. Quase um mês depois, o mesmo Estado 

Islâmico matou outro jovem gay de apenas 15 anos, atirando-o do alto de um edifício. 

Enquanto isso, Abu Zaid al-Jazrawi, o terrorista acusado de estuprar o garoto, teve sua vida 

poupada, sendo condenado apenas a algumas chicotadas. Depois disso, ele foi enviado para 

lutar na linha de frente no Iraque 
141

. 

 Conforme já vimos, as grandes organizações de direitos humanos como a Human 

Rights Watch e Anistia Internacional condenam as leis que consideram as relações 

homossexuais consentidas entre adultos como crime. Desde 1994, o Comitê de Direitos 
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 ISIS extremists throw Syrian ‘gay couple’ off a roof in Palmyra. Disponível em 

<http://aranews.net/2015/12/isis-extremists-throw-syrian-gay-couple-off-a-roof-in-palmyra/> Acesso dia 
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 Teenager thrown from roof 'for being gay' - but the ISIS chief who raped boy is spared. Disponível em 
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Humanos das Nações Unidas decidiu que tais leis violam o direito à privacidade garantida 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pelo Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos. No entanto, a maioria das nações islâmicas afirma que essas leis são necessárias 

para a manutenção da moralidade e da virtude muçulmanas.  

De acordo com McDermott et al. (2014), religiões de origem judaico-cristã apresentam 

apenas três escolhas morais aos homossexuais: arrependimento/conversão, celibato ou o 

casamento heterossexual “de faz de conta”. De um modo geral, adota-se a postura de “ame o 

pecador, mas rejeite o pecado”, isto é, a idéia de que a homossexualidade não é 

necessariamente uma escolha, porém, os atos homossexuais são. Diversos estudos têm 

destacado a correlação entre religião/espiritualidade e saúde física e mental, incluindo bem-

estar psicológico (Levin et al., 1996), redução de sintomatologia depressiva (Ellison, 1995) e 

geração de sentimentos de esperança durante períodos de estresse (Ross, 1990).  

No caso dos homossexuais, no entanto, a participação em grupos religiosos organizados 

tende a prejudicar a saúde mental destes sujeitos (Rodriguez & Ouellette, 2000). Isto parece 

ocorrer, pois o preconceito das instituições religiosas tradicionais com relação à 

homossexualidade gera conflitos psíquicos em indivíduos que acreditam que seus 

comportamentos estão em desacordo com seu sistema de valores. Em outras palavras, o 

sujeito passa a acreditar que sua orientação sexual e sua religião são incompatíveis e que, 

portanto, deve escolher entre uma das duas (Horne & Noffsinger-Frazier, 2003).  

Este conflito, por sua vez, gera sentimentos de vergonha, falta de sentido, desamparo, 

baixa autoestima, depressão, carência, vulnerabilidade, ideação suicida e dificuldade de 

aquisição de uma identidade homossexual positiva (Schuck & Liddle, 2001). Para Ritter e 

O´Neill (1989), por exemplo, homossexuais que acreditam estarem presos em um conflito 

entre sua orientação sexual e sua fé religiosa podem tentar solucioná-lo por meio das terapias 

de conversão. Os mesmos autores apontam para o fato que os homossexuais freqüentemente 

não têm acesso a modelos de indivíduos que foram capazes de integrar sua orientação sexual a 

uma vida de comprometimento espiritual e podem, portanto, acreditar que esta síntese não 

seja possível. 

Segundo Wagner et al. (1994), quando o homossexual rejeita uma parte integral de si 

(seja a fé religiosa, seja a orientação sexual), pode gerar efeitos profundamente negativos na 

sua saúde mental. Em alguns casos, a rejeição também pode ser acompanhada de um 

sentimento de rebelião e de resistência à homofobia internalizada, exacerbando a auto-

aceitação. Ainda sobre este tema, de acordo com Lynch (1996), há algumas saídas para o 
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conflito entre fé e orientação sexual. A primeira seria a rejeição hostil a qualquer elemento 

ligado à espiritualidade ou à religiosidade considerada tradicional (Barret & Barzan, 1996; 

Clark et al., 1990). A pesquisa de Carrara & Ramos (2005), aponta para o fato de que 43% 

dos homossexuais entrevistados se declararam “sem religião”.  

A segunda opção para a resolução do conflito entre fé e homossexualidade é a afiliação 

a instituições religiosas chamadas afirmativas, inclusivas ou reconciliadoras, isto é, 

especificamente voltadas para minorias sexuais ou que incluem a chamada população LGBT 

nas suas doutrinas, rituais e cerimônias. Nos Estados Unidos existem diversas congregações 

deste tipo, ao passo que no Brasil as mais conhecidas são a Igreja da Comunidade 

Metropolitana 
142

 (de orientação cristã, com filiais em diversos estados brasileiros) e a 

Acalanto (de orientação evangélica pentecostal, sediada em São Paulo). A pesquisa de Lease 

et al. (2005), por exemplo, revelou que participar de grupos religiosos afirmativos da 

homossexualidade (ou seja, que aceitam, positivamente, membros de minorias sexuais) 

aumenta a espiritualidade e reduz a homofobia internalizada, o que, por sua vez, promove 

bem-estar psicológico.  

Dessa forma, o indivíduo tende a reconquistar a autoestima destruída pela homofobia. 

Segundo os autores, a mudança poderia ocorrer, pois as atitudes e comportamentos positivos 

em relação à homossexualidade, proporcionados por estes grupos religiosos, seriam 

implementados nas igrejas inclusivas. No caso brasileiro, existe ainda a possibilidade de 

migração para religiões de origem africana (tais como o Candomblé e a Umbanda) que 

tendem a ser mais receptivas a homossexuais. O Espiritismo Kardecista, o Budismo e a 

religião Wicca também acolhem muitos homossexuais. Este fenômeno foi verificado em 

Nunan (2003) e corroborado em estudos posteriores (Carrara & Ramos, 2005). 

Porém, a maioria dos espaços religiosos não é inclusiva. Em uma pesquisa realizada na 

cidade de Nova Iorque, com 355 LGB, divididos igualmente em brancos, negros e latinos, 

mostrou que aqueles que eram expostos à ambientes religiosos não inclusivos apresentavam 

maior nível de homofobia internalizada, depressão, carência e menor bem-estar psicológico. 

Os dados ainda mostram que os negros e latinos tendem a freqüentar mais locais religiosos 
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 As Igrejas da Comunidade Metropolitana (ICM) são uma comunhão brasileira e internacional com a 

Universal Fellowship of Metropolitan Comunity Churches, de comunidades cristãs da vertente 
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Disponível em <http://www.icmbrasil.com/nacional/index.php> Acesso dia 23/01/2015. 
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não inclusivos que os brancos. Portanto, apresentam maior nível de homofobia internalizada 

que os últimos. Em relação aos negros, os latinos apresentaram maior nível de homofobia 

internalizada, justamente por estarem mais em contato com igrejas não inclusivas (Barnes & 

Meyer, 2012). 

Grupos religiosos consideram que a homossexualidade não existe. Dizem que ela é fruto 

de uma escolha antinatural, possessão demoníaca, doença ou vício. Algumas pessoas que 

sentem desejos homossexuais podem optar por não vivenciá-los. O grupo que se denomina 

Ex-Gays é formado por indivíduos com orientações homossexuais e bissexuais que buscaram 

alterar sua orientação para heterossexual. Este tema vem causado polêmicas porque ativistas 

homossexuais não admitem que seja possível existir um ex-gay, pois acreditam que a 

homossexualidade nasce com a pessoa e não é uma opção sexual (Throckmorton, 1998). 

Tratam a “cura gay” como uma pseudociência. Alertam que a mudança é temporária e 

que o resultado é o grupo de ex-ex-gays. Ou seja, é um termo utilizado especialmente por 

pessoas pertencentes a grupos específicos de evangélicos, ou de outras religiões que, após 

terem participado ativamente em público dando seu testemunho de que haviam conseguido a 

“cura” de sua homossexualidade através de terapias religiosas, voltam a assumir que 

continuam tendo o desejo homossexual. O cidadão norte-americano Wayne Besen, que passou 

oito anos em um cargo de liderança da organização de ex-gays Exodus International, é um 

exemplo notável de um ex-ex-gay (Besen, 2003). 

Contudo, ignorando tais fatos, as terapias de conversão se tornam um caminho 

procurado, voluntariamente, por muitos indivíduos, sobretudo por aqueles que sofrem de 

homofobia internalizada, em especial os adolescentes ou aqueles que são profundamente 

religiosos, fundamentalistas, preconceituosos e conservadores. No caso de indivíduos casados 

heterossexualmente, o apelo das terapias de conversão é ainda maior, dado a infelicidade de 

manter um relacionamento baseado em aparências, ou a possibilidade de haver conseqüências 

negativas, caso revelem sua orientação homossexual (Ford, 2001; Tozer & Hayes, 2004; 

Silva, 2007a).  

Sentindo-se doentes, condenados ou com necessidade de mudar, estes sujeitos acabam 

procurando um tipo de terapia que promete encontrar uma solução congruente com seus 

valores morais e religiosos. De um modo geral, conforme já dissemos, podemos reiterar que 

indivíduos que procuram terapias de conversão (sejam estas de base psicológica ou religiosa), 

geralmente são muito religiosos, (endossando uma ideologia fundamentalista que se opõe à 

aceitação do “pecado” da homossexualidade), são apreensivos a respeito de respostas 
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negativas por parte de outros indivíduos, possuem auto-conceitos mais baixos que os da 

maioria da população e estão de um modo geral, deprimidos. 

Quando este sujeito descobre que há uma possibilidade de se tornar heterossexual, 

mudar de vida, deixar de sentir ódio por si mesmo e for aceito pela sociedade, ele tende a 

sentir um alívio profundo e uma sensação de esperança jamais vivenciada por si mesmo. 

Membros do movimento ex-gay ou terapeutas que trabalham com conversão também 

oferecem, na maior parte das vezes, apoio e uma explicação “racional” externa para a 

homossexualidade do sujeito, desculpabilizando e normatizando os sentimentos homossexuais 

como uma característica de indivíduos que tiveram problemas com seus pais ou sofreram 

abuso sexual infantil, por exemplo (Weinberg & Williams, 1974; Silva, 2007a). 

Outra conseqüência das terapias de conversão é o reforço dos estereótipos negativos em 

relação à homossexualidade, agora travestidos com uma roupagem científica. Os riscos 

potenciais da “terapia reparativa ou de conversão” são grandes, incluindo depressão, carência, 

ansiedade e comportamento autodestrutivo, visto que o alinhamento do terapeuta com 

preconceitos sociais contra a homossexualidade pode reforçar o ódio contra si próprio. Muitos 

pacientes que se submeteram à “terapia de conversão ou reparativa” relataram que lhes foi 

erroneamente contado que homossexuais são indivíduos sempre solitários e infelizes, que 

nunca alcançam aceitação ou satisfação (APA apud Drescher, 2001).  

Como vimos acima, Haldeman (2001) tem se dedicado a estudar as conseqüências 

nocivas das terapias de conversão nos indivíduos que se submetem a elas. Assim, dentre os 

problemas apresentados por pacientes após uma tentativa mal-sucedida de mudança de 

orientação sexual citamos: baixa autoestima, culpa relacionada a múltiplas perdas, depressão, 

carência, vulnerabilidade, isolamento social, evitação de intimidade, disfunções sexuais, perda 

do sentimento de masculinidade e preocupações religiosas e espirituais. O indivíduo pode 

apresentar apenas um destes problemas, vários ou todos eles simultaneamente. A solução para 

este dilema parece ser afiliar-se a Igrejas ou congregações religiosas especificamente voltadas 

para homossexuais que os acolham, conforme já apontado (Silva, 2007a). 

Cada homem com desejos homossexuais irá vivenciar sua religiosidade de forma única. 

Ou seja, a maneira como cada um irá lidar tem a ver com a relação entre a forma de ser de 

cada um e a relação com seu contexto existencial. Portanto, há infinitas possibilidades. 

Conforme falamos, mesmo que o sujeito não seja religioso, a sociedade e a cultura são. No 

Brasil, por exemplo, há uma bancada religiosa bem fundamentalista e radical. Um número 

expressivo de seus componentes é eleito para cargos públicos nas três esferas do poder. 
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Religião, leis e política são muito misturadas em nosso país, embora a Constituição Federal 

assegure que o Estado seja laico. O que dificulta que pautas favoráveis à comunidade LGBT 

sejam aprovadas. Não somente em nosso país, como muitas leis e formas de estruturar o 

funcionamento social foram e ainda são baseadas na religião em praticamente todos os povos 

desde os tempos mais antigos. Portanto, os dogmas religiosos são um componente 

extremamente importante, que influenciam a internalização da homofobia e o processo de 

“saída ou permanência no armário”. Vale lembrar que dos 193 países membros das Nações 

Unidas, 77 ainda possuem leis que penalizam a homossexualidade, considerando crime ou 

delito. 

Foi relatado em uma das pesquisas (Rodriguez & Ouellette, 2000) que as crenças 

religiosas e a vivência da orientação homossexual podem gerar conflitos psicológicos e 

psiquiátricos. Veremos mais adiante como tais conflitos podem se manifestar, quando 

relacionados à homofobia internalizada. Com o surgimento do HIV/AIDS, crenças religiosas 

corroboraram com a idéia que a doença era uma forma de punição divina contra os 

homossexuais, pois eles desrespeitam as leis “naturais” de sexualidade (Herek & Glunt, 1988; 

Silva, 2007a). Isto será explorado melhor no Capítulo 3, item 3.6 desta tese. Até agora já 

verificamos como a homofobia foi sendo construída em várias partes do mundo em diferentes 

épocas. Examinamos também seus componentes de rejeição e violência, bem como seu 

processo de internalização pelos próprios homossexuais e demais membros da sociedade. 

Agora vamos estudar como as normas de gênero podem desempenhar papel importante em 

relação à homofobia internalizada. 

 

3.3 – Considerações sobre corpo, normas de gênero, “masculinidades”, 

terminologias sexuais e homofobia internalizada  

 

Segundo Bourdieu (2009) o corpo é o lugar onde cultura e natureza se encontram. Nele 

se situam os principais esquemas de percepção e apreciação do mundo, os quais são formados 

a partir de estruturas básicas fundamentais. Como por exemplo, as construções binárias: 

baixo/alto, forte/fraco, claro/escuro, masculino/feminino, etc. A cultura é incorporada por 

meio do que o autor denomina como sendo o habitus. Para este pesquisador, o habitus é o 

próprio processo de naturalização da cultura, pois é o operador lógico que promove a ligação 

entre o simbólico (visto como cultural) e o corpo (visto como natural).  
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Habitus traz em si um processo de inculcação, ou seja, interiorização da exteriorização. 

É um sistema de disposição durável, pois não foi produzido pelo indivíduo, sendo anterior a 

ele. Funciona praticamente como uma bússola, determinando as condutas “razoáveis” ou 

“absurdas” para qualquer agente inserido em determinada estrutura social. Além disso, é a 

matriz que gera sentidos. No caso do gênero, o que dará inteligibilidade e sentido será a 

heterossexualidade. A partir dessa matriz que se justificam e se constroem corpos 

hierarquizados como “entidades diferentes”. No momento do agir, o ator social exterioriza 

uma leitura própria, fruto da interiorização da exteriorização, da situação vivida (Bourdieu 

apud Bento, 2006).  

Não há um estrato puramente biológico do corpo, governado por leis naturais, como 

insistem as ciências biomédicas e psicológicas. Nossa percepção sobre o corpo já é 

imediatamente mediada por representações e símbolos culturais que variam conforme o local 

e a época em questão. O corpo tanto produz, como é o cenário primeiro dos significados 

(Csordas apud Benedetti, 2005). Para Miskolci (2009), a matriz essencializadora e 

hierarquizadora criada pela sociedade seria formada pela conexão entre etnia e sexualidade. 

Nela há um nó que evidencia o mesmo processo normatizador que acaba criando seres 

considerados mais humanos e menos humanos (seres abjetos). Os seres humanos só se tornam 

viáveis por meio de categorias socialmente reconhecidas (Miskolci, 2007). 

Portanto, conforme vimos no primeiro capítulo, aspectos considerados culturalmente 

femininos já eram associados ao homem homossexual desde a Idade Antiga. O que auxiliou a 

formar as normas de gênero que foram reguladas pela Igreja, Estado e finalmente ratificada 

pela medicina do século XIX. Elas fundamentam as estruturas de poder do funcionamento 

social e salientam que para que um homem tenha desejo afetivo sexual por outro homem, 

“deve” haver necessariamente uma “mulher” que “habita” seu interior. As normas de gênero 

nos fazem acreditar que é como se houvera uma espécie de “essência” de gênero coerente e 

natural que estaria dentro de cada um de nós. Logo, espera-se que cabe ao sujeito apenas 

manifestar essa “essência”. De acordo com essa lógica, corpos de homens naturalmente 

“devem” manifestar a “essência masculina” enquanto que corpos de mulheres, a “essência 

feminina”.  

Para Butler (2003) gêneros inteligíveis são aqueles que, em certo sentido, instituem e 

mantém relações de coerência e continuidade entre aquilo que foi estabelecido como sexo, 

gênero, prática sexual e desejo. A autora ainda critica o gênero como uma modalidade de 
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regulação de identidades e defende a ampliação do reconhecimento de formas de ser que 

escapem do binarismo homem-mulher, impostos pelas ciências do corpo e da mente.  

Tal coerência inteligível foi socialmente construída, essencializada e naturalizada da 

seguinte forma para os homens: sexo biológico (pênis-macho) - identidade de gênero 

(masculina) - papel social de gênero (masculino) - expressão do papel social de gênero 

(masculino) - orientação do desejo afetivo-sexual (heterossexual) - prática sexual 

(heterossexual) - posição sexual (ativa). Já, para a mulher foi: sexo biológico (vagina-fêmea) - 

identidade de gênero (feminina) - papel social de gênero (feminino) - expressão do papel 

social de gênero (feminina) - orientação do desejo afetivo-sexual (heterossexual) - prática 

sexual (heterossexual) - posição sexual (passiva). O conceito de "gênero" reúne aspectos 

biológicos, psicológicos, sociais e históricos associados aquilo que foi denominado de 

feminino, por um lado, e masculino, por outro. Assim como o gênero, as faixas etárias, 

raças/etnias, religiões, os níveis escolaridades e classes socioeconômicas também são 

revestidos de estereótipos e naturalizados pela sociedade (Rubin & Butler, 2003; Saffioti, 

2004; Santos, 2013; Sedgwick, 1993). 

As concepções daquilo que é considerado masculino e feminino variam de cultura para 

cultura e de época para época. No “corpo de homem” vão sendo inscritas as “marcas do 

macho”, a partir de uma cuidadosa observação daquilo que é considerado masculino. Vão 

desde vestuário, calçados, maneirismos, comportamentos, modo de andar, falar, pensar, ser, 

agir, viver, etc. As referências são buscadas em imagens de homens estabelecidas pela cultura 

como modelo a ser seguido. Atores
143

, modelos, músicos, esportistas, cientistas, estadistas, 

militares, policiais, bombeiros, médicos, engenheiros, juízes e outras figuras públicas do 

universo masculino, como os famosos “machões”, por exemplo (Bourdieu, 2009; Castañeda, 

2006, 2007; Connell, 2000; Fry & McRae, 1983; Minton, 1986; Perlongher, 2008). 

Portanto, o gênero é uma construção cultural deliberada e não um processo natural. 

Porém, há certa insistência por parte das ciências biomédicas em essencializar e naturalizar o 

gênero. No entanto, ele faz parte da lógica social que estabelece significado aos corpos, 

práticas, relações, crenças e valores. Mesmo que seja variável e diverso culturalmente, parece 

fazer parte de um princípio que confere sentido à realidade que vivemos. Tanto o corpo 

produz o gênero, como o gênero produz o corpo em uma relação simultânea (Benedetti, 2005; 

Scott, 1990).  

                                                 

143
 Principalmente os galãs românticos e heróis de filmes de ação. 
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Butler (1993) e Fausto-Sterling (2002) perguntam se existiria um sexo biológico 

anterior e independentemente dos significados culturais a ele atribuídos. Ou seja, haveria um 

sexo pré-discursivo? Para essas pesquisadoras, não. Se o sexo for tomado como naturalmente 

dado, independentemente do gênero socialmente construído, nada impede que sobre o sexo 

masculino se inscreva o gênero feminino e vice-versa. Como exemplo disso, encontramos o 

que chamamos de travestis, transexuais e trangêneros. Para as autoras, o corpo não é neutro, 

ele já está inteiramente sedimentado por discursos sobre aquilo que foi denominado de sexo, 

gênero, orientação sexual e sexualidade. Ou seja, o corpo ao surgir é imediatamente mediado 

pela cultura. Não há separação, pois a mediação entre cultura e natureza acontece mesmo 

tempo. 

Entretanto, as ciências biomédicas nos fazem acreditar que o gênero está na cabeça. 

Essa por sua vez é considerada por excelência como instância superior, pois pode assim 

dominar o corpo, adequando esse último à alma. Por exemplo, a “cabeça de homem” é 

considerada a dimensão íntima e “verdadeira” do ser. Tal cabeça pede um “corpo de homem” 

que é considerado a dimensão física e social do ser. Adequando-se a “cabeça de homem” ao 

“corpo de homem” produz-se coerência social e sexual (Benedetti, 2005). As regras de gênero 

são específicas e produzem efeitos constitutivos sobre a subjetividade. São regras que 

governam a identidade inteligível onde o masculino é considerado superior ao feminino e a 

heterossexualidade é compulsória. O gênero não é nem a expressão de uma essência interna 

nem um artefato de uma construção social. Ele se torna uma norma (Áran et al., 2007; Fausto-

Sterling, 2002).   

Influenciadas pelo pensamento essencialista e finalista, as normas de gênero foram 

sendo construídas pelas regras religiosas, médicas, políticas e jurídicas. Portanto, o raciocínio 

heteronormativo estabelecido foi o seguinte: aquele que é definido como homem biológico foi 

feito com um pênis. Depois foi dotado de uma “essência masculina”. Sua finalidade é buscar 

uma mulher biológica que foi feita com uma vagina e dotada de uma “essência feminina”. A 

partir desse encontro, os dois estabelecerão uma relação complementar e serão os 

responsáveis pela perpetuação da espécie humana. Conseqüentemente estarão cumprindo as 

normas religiosas, legais e médicas estabelecidas para o “bom” funcionamento social. Caso 

haja alguma diferença de trajetória, existirá a tentativa de corrigí-la. Isso se dá, por exemplo, 

com os homens homossexuais. 

No entanto, os estudos queer se propõem a compreender as práticas sociais que 

organizam a sociedade como um todo por meio da “sexualização,” “heterossexualização”, 
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“homossexualização” de corpos, desejos, atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, 

cultura e instituições sociais. São interrogados os processos sociais normatizadores que criam 

classificações gerando a ilusão de que existem sujeitos estáveis, identidades naturais e 

comportamentos regulares (Miskolci, 2007; Seidman apud Miskolci, 2009; Pereira, 2006; 

Preciado, 2002). 

Tais estudos começaram a ser desenvolvidos nos EUA a partir da década de 1980 por 

uma série de pesquisadores e ativistas bastante diversificados, sendo, portanto, 

interdisciplinar. O termo queer, em português pode ser traduzido como “estranho”, “ridículo”, 

“excêntrico”, “raro”, “viado”, “bicha”, “extraordinário”, “esquisito”. Sua conotação em inglês 

é mais ofensiva. Tratando-se de uma injuria que identifica o injuriado como desviante, 

anormal, defeituoso e impuro. O queer geralmente é usado como insulto. Procura denunciar 

no insultado “a esquisitice” estreitamente ligada à sexualidade, bem como a detectável 

“inadequação ao gênero”. Tal “xingamento” imputa aos assim designados certa marginalidade 

quanto à sua forma de ser, segundo o sistema de valores morais daquele que profere o insulto 

(Miskolci, 2006-2007).   

No campo teórico, o livro Between Men: English Literature and Male Homosocial 

Desire, da educadora norte-americana Eve Kosofsky Sedgwick (1950-2009), publicado em 

1985, pode ser tomado como um marco dos estudos queer.  Partindo de idéias de filósofos 

franceses como Michel Foucault (1926-1984), Jacques Derrida (1930-2004) e Gilles Deleuze 

(1925-1995), que procuram escapar dos binarismos rigidamente estabelecidos e desnaturalizar 

identidades, gêneros e corpos. A palavra queer muda de sentido e passa a colocar-se contra 

qualquer tipo de normatização como: “a mulher”’, “o homem”, “o homossexual”, “o corpo”, 

“o sexo”, “a travesti”, “o idoso”. Dualidades como: sexo-gênero, masculino-feminino, ativo-

passivo, homossexualidade-heterossexualidade, normal-patológico, jovem-idoso, homem-

animal e natureza-cultura foram questionados (Leite Junior, 2008; Pelúcio, 2009).  

Conforme já vimos, o objetivo da sociedade é formar todos para serem heterossexuais e 

organizarem suas vidas a partir de um modelo que parece ser absolutamente “coerente, 

superior, lógico e natural”. É institucionalizada assim, a heterossexualidade obrigatória e 

compulsória. Neste sentido, um dos maiores esforços reside na crítica ao que se convencionou 

chamar de heteronormatividade homofóbica, defendida por aqueles que vêem no modelo 

heterossexual, conhecido também como heteronormatividade compulsória, como o único 

correto e saudável. Por isso, os primeiros trabalhos dos teóricos queer apontam que este 

modelo foi construído para normatizar as relações sexuais, segundo conveniências complexas 
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de organização social. Assim, pesquisadores e ativistas pretendem desconstruir o argumento 

de que a sexualidade segue um curso natural (Milkolci, 2007; Rich apud Bento, 2006; Wittig 

apud Bento, 2006; Pereira, 2006; Preciado, 2002). 

A teoria queer desafia a sociologia a não estudar mais aqueles que rompem as normas, 

nem os processos sociais que os criaram como desviantes. Ao invés disso, insiste em focar 

nos processos normatizadores marcados pela produção simultânea do hegemônico (neste caso, 

heterossexuais) e do subalterno (neste caso, os homossexuais). Tais estudos se preocupam em 

criticar os processos normatizadores. Portanto, segundo Pelúcio (2009), os estudos queer 

procuram desvelar mecanismos de naturalização e essencialização dos termos e relações por 

eles significados (Miskolci, 2005). 

A patologização de determinadas identidades autoriza e confere poder àqueles que são 

considerados normais, a realizar com as próprias mãos a “assepsia” que deixará a sociedade 

livre da “contaminação” (neste caso, as agressões homofóbicas). As normas de gênero só 

conferem inteligibilidade, ou seja, existência e direito a vida, àqueles que estão alocados em 

“gêneros apropriados” aos seus respectivos “corpos sexuados” (neste caso, os heterossexuais). 

Além disso, elas possibilitam a emergência de conflitos identitários com essas mesmas 

normas. Portanto, o saber religioso-jurídico-médico, um dos principais “fabricantes” das 

normas de gênero, não descreve a natureza e sim a produz. Conforme já vimos, nenhuma 

formação de saber que estrutura determinado conceito é neutro. Ele sempre está a serviço de 

algo que é conveniente (Bento, 2008; Miskolci, 2009; Pereira, 2006). 

Para Butler apud Benedetti (2005), o gênero não deve ser uma inscrição cultural de 

significado sobre um sexo pré-dado. Ele deve designar também o próprio aparato de produção 

no qual os sexos são estabelecidos. O sexo não está para a natureza assim como o gênero está 

para a cultura. O gênero é um meio discursivo cultural pelo qual uma natureza sexuada ou 

sexo natural é produzido e estabelecido como realidade pré-discursiva. Como se o sexo fosse 

anterior à cultura e atuasse sobre uma superfície politicamente neutra. 

O que os “especialistas do corpo” tentam encontrar como o “gênero” é, antes de tudo, a 

competência esperada de desempenho de “gênero” daquele que está sendo analisado e 

julgado. Tais normas organizam e justificam socialmente hierarquias, salários, terapias, 

tratamentos, encarceramentos, privilégios, visibilidades e legislações que ditam quais vidas 

“devem” continuar existindo e quais devem ser “banidas”. O sexo não é simplesmente aquilo 

que alguém tem ou uma descrição daquilo que alguém é. Ele se torna uma das normas pelas 
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quais alguém é viável como existência no interior do domínio da inteligibilidade cultural. 

(Butler apud Leite Junior, 2008; Miskolci, 2009; Pereira, 2006; Preciado, 2002). 

Dessa forma, os conceitos de gênero são instituídos no tempo e no espaço por meio de 

regulamentos sociais que os definem como tais. Como não há nenhum gênero “original”, 

“natural”, “essencial”, “universal”, “imutável”, “fixo”, “neutro” e “verdadeiro”, a noção de 

cópia de gênero perde o sentido. Nesse caso, não há como copiar aquilo que não se 

concretizou. Todas as variações de gênero são válidas. Elas só se concretizam enquanto 

performatividades. Para serem reconhecidos e legitimados, os gêneros necessitam da 

ratificação e aceitação social (Butler, 2004; Milkolci, 2009; Santos, 2013).  

Da mesma forma que o gênero, a reiteração das normas daquilo que é considerado “o 

homem”, “a mulher” ou “o homossexual” são anteriores àqueles que as reiteram. Ao serem 

permanentemente reiterados, materializam aquilo que nomeiam. São performativas, pois 

reiteram aquilo que já foi regulado. O conjunto de normas é materializado nos corpos, os 

quais exigem práticas estilizadas, mediante os quais se produzem generalizações. As normas 

de gênero não são escolhas, e sim de uma coerção social que produz nos corpos de homens e 

mulheres um efeito naturalizado e atemporal (Preciado, 2002; Salih, 2012). 

Segundo Butler (2003), o gênero não é expressão do que alguém é, e sim expressão do 

que alguém faz. Para o gênero tornar-se manifesto e uma experiência concreta, a ação do 

gênero requer performatividade reiterada. Tal repetição é em um só tempo reencenação e 

nova experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente para cada 

gênero. O conjunto desses atos forma aquilo que chamamos de gênero. O efeito resultante de 

estilos, gestos, falas, pensamentos, sentimentos, comportamentos, vestimentas, ornamentos, 

movimentos e costumes corporais de vários tipos formam a ilusão de que há um “eu” que é 

composto por uma “essência” permanente, marcado pelo gênero em questão (Miskolci, 2009; 

Preciado, 2002).  

Logo, não há uma forma mais verdadeira de ser homem, por exemplo, mas sim, 

configurações de práticas que se efetivam mediante interpretações negociadas com 

idealizações do que a sociedade entende por ser “homem” ou “mulher”. Entretanto, é 

estabelecida uma relação direta entre o “verdadeiro sexo”, o “verdadeiro gênero”, o 

“verdadeiro homem”, a “verdadeira mulher” e o “verdadeiro corpo humano”. Os saberes se 

perpetuam pelos discursos científicos, jurídicos e religiosos. Estabelecem quais 

performatividades serão reconhecidas e quais serão condenadas (Leite Junior, 2008). 
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 Se sociedades inventam formas de materializar e regular o sexo nos sujeitos, e elas 

precisam ser repetidas, podem sofrer lapsos ou torções no processo. Os corpos nem sempre se 

conformam completamente as normas que impõe as suas materializações. É justamente aí que 

os conflitos, brechas, fissuras e disjunções que possibilitam que os sujeitos subvertam as 

normas de gênero como é o caso de travestis e transexuais, por exemplo. A invenção dos 

corpos pressupõe, portanto, reinvenção contínua. Portanto o gênero é múltiplo, inacabado, 

dinâmico, mutante e performático, pois ele varia de acordo com a época, local e cultura em 

questão (Butler, 2004; Mead, 2000; Preciado, 2002; Santos, 2013). 

O processo de “saída do armário” também está relacionado às normas de gênero. Quem 

é considerado efeminado ou expressa a chamada identidade de gênero feminina, 

automaticamente é rotulado como homossexual. A coerência de gênero construída 

socialmente para homossexuais é: sexo biológico (pênis - com o provável desejo de retirá-lo) 

- identidade de gênero (feminina) - papel social de gênero (feminino) - expressão do papel 

social de gênero (feminina) - orientação do desejo afetivo-sexual por homem - posição sexual 

(passiva) (Fry & McRae, 1983).  

As imagens do homem e do gênero masculino passaram a ser construídos de maneira 

estereotipada, geralmente complementar ao feminino como sendo a dos fortes, rápidos, 

corajosos, valentes, agressivos, competitivos, racionais, práticos, ágeis, guerreiros, incisivos, 

defensores, dominadores, objetivos, sábios, firmes, provedores, potentes, fecundadores e 

reprodutores. Já, a mulher e o gênero feminino foram estereotipados, como sendo a dos 

frágeis, lentos, delicados, vaidosos, preocupados muito com a estética, subjetivos, cautelosos, 

medrosos, emocionais, afetivos, sensíveis, sentimentais, dramáticos, geradores, procriadores, 

cooperadores, cuidadores e indefesos. Ou seja, praticamente o oposto complementar do 

homem. 

Conforme já dito, durante o processo de construção histórica dos gêneros, a princípio, 

ser homem significa ter o poder de fecundar e reproduzir. Em seguida, de penetrar, 

independentemente do sexo biológico de quem é penetrado. Por fim, um constante desejo 

sexual por mulheres (heterossexualidade). Não ser homem está relacionado a não capacidade 

de fecundação e reprodução (ser estéril). Ser penetrado pode estar ligado à incapacidade física 

de penetrar, devido à disfunção erétil e/ou a falta de desejo sexual exclusivo por mulheres 

(Alves & Pitanguy, 1981; Bento, 2006, 2008; Borrillo, 2010; Bourdieu, 2009; Braz, 2010; 

Castañeda, 2006, 2007; Connell, 2000; Fry & McRae, 1983; França, 2009; Giddens, 2003; 
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Leite Junior, 2008; Mead, 2000; Miskolci, 2013; Naphy, 2006; Perlongher, 2008; Revenin, 

2013; Saffioti, 2004; Stearns, 2010; Tamagne, 2013; Taylor, 1997).  

Os aspectos biológicos são revestidos de significados culturais para aquilo que a 

sociedade considera como sendo pertencente ao gênero “masculino” ou “feminino”. Em 

homens, eles são expressos por músculos bem definidos, pêlos bem distribuídos, formas de se 

comportar, falar, pensar, gostar, vestir, trabalhar, viver, agir, ser, etc. Para a sociedade em 

geral, a expressão de gênero geralmente revela qual é a orientação sexual do sujeito. De 

acordo com o que vimos, se a expressão for entendida como feminina, o indivíduo “deve” 

gostar e sentir atração por homens. Se for masculina, ele “deve” gostar e sentir atração por 

mulheres (Preciado, 2002).  

Por exemplo, em uma pesquisa realizada pela internet, 751 homens homossexuais com 

idade média de 32 anos responderam que acham importante a expressão de características 

consideradas masculinas em si que em seus parceiros. Ou seja, preocupam-se com a 

manifestação de comportamentos considerados femininos em si e em outros homens gays. Os 

colaboradores demonstraram que a percepção do que se entende por masculinidade em 

detrimento ao de feminilidade é um construto importante entre os homens homossexuais. Para 

eles, quanto mais efeminado, maior será o sentimento negativo em relação à própria 

homossexualidade (homofobia internalizada). Neste estudo, percebeu-se que a impressão que 

os pesquisados desejam passar é a seguinte: a expressão daquilo que é considerado masculino 

acabará ocultando a associação entre feminilidade e homossexualidade em homens (Sánchez 

& Valain, 2012). 

Conflitos com as normas de gênero afetam a todos, inclusive os heterossexuais. Este 

estudo examinou as relações entre conflito de papéis de gênero, discriminação heterossexista, 

heterossexismo interno e depressão entre 203 homens heterossexuais, que foram considerados 

minoria. Conflitos entre o desempenho de papéis de gênero na família e no trabalho se 

mostraram grandes causas de depressão. O heterossexismo interior mediou conflitos nas 

relações entre desempenho de papel de gênero, restrição quanto à demonstração de 

comportamentos afetivos entre homens, discriminação heterossexista e depressão. Conflitos 

no desempenho do papel de gênero também estão relacionados ao que é exigido socialmente 

do homem. Tais aspectos mencionados são: poder, sucesso, competição e restrição na 

expressão das emoções, principalmente em relação a outros homens (Szymanski & Ikizler, 

2013).  
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Psicólogos que trabalham com homens homossexuais constataram que a aparência, 

idealização e o desempenho de papéis considerados tradicionalmente masculinos servem 

como elemento para a estigmatização do comportamento considerado efeminado nos demais 

homossexuais. Uma das hipóteses é que tal atitude reflete sentimentos negativos (abandono, 

solidão, culpa, vergonha, rejeição) sobre ser homossexual. O estudo foi sustentado por uma 

pesquisa realizada pela internet com 622 participantes que se auto-identificaram como sendo 

homens homossexuais. Muitos participantes valorizaram a aparência física e também 

relataram que gostariam de parecer mais masculinos do que sentiam que pareciam 

demonstrar. O grau de valorização daquilo que é considerado masculino, mostrou que isso era 

uma forma de compensar o sentimento de auto-rejeição (homofobia internalizada) por ser 

homossexual. É como se a aparência culturalmente idealizada de masculinidade pudesse 

esconder sua orientação sexual. Esse estudo mostrou a importância de procurar compreender 

os ideais de masculinidade dos pacientes homossexuais. Tal processo de idealização muitas 

vezes resulta em sentimentos negativos que afetam a saúde mental e a qualidade de vida dos 

próprios entrevistados (Carper et al., 2010; Sánchez et al., 2010; Siconolfi et al., 2009).  

 Nesse estudo foram acompanhados os ideais de corpo almejados e culturalmente 

reconhecidos entre homens homossexuais no intervalo de 25 anos (1980-2005). Os ideais de 

corpo que foram sendo construídos ao longo do tempo foram baseados em imagens físicas 

que remetessem àquilo que foi culturalmente denominado como sendo o “corpo masculino”. 

Eles variaram entre o corpo jovem e magro, que foi se modificando, até atingir o corpo 

musculoso com cintura fina e “barriga tanquinho” 
144

. O ideal de corpo socialmente 

construído foi sendo buscado por muitos homens homossexuais que acabaram desenvolvendo 

transtornos alimentares como: bulimia, anorexia nervosa e vigorexia.  

Bulimia é um distúrbio que se caracteriza por episódios recorrentes e incontroláveis de 

grandes quantidades de alimentos, geralmente com alto teor calórico, seguidos de reações 

inadequadas para evitar o ganho de peso, tais como indução de vômitos, uso de laxativos e 

diuréticos, jejum prolongado e prática exaustiva de atividade física. Nos portadores de 

bulimia, não é a magreza que chama a atenção. Em geral, são mulheres jovens de corpo 

escultural, que cuidam dele de forma obsessiva. Seguem dietas rigorosas. De repente, perdem 

o controle e ingerem uma quantidade absurda de alimentos, na maior parte das vezes, às 

                                                 

144
 A chamada “barriga de tanquinho” é aquela que além de seca, sem gordura é bem definida. Quando se 

exercita corretamente a musculatura abdominal, elimina-se a gordura. Os músculos são então definidos e 

ficam com aquele aspecto de tanquinho. Ou seja, é justamente uma alusão à parte ondulada do tanque 

onde as roupas são esfregadas (Houaiss, 2004). 
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escondidas. Depois, são tomadas por sentimentos de remorso ou culpa. Os recursos de que se 

valem para não engordar provocam complicações ao organismo. 

Anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da preocupação exagerada com o 

peso corporal, que pode provocar problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho 

e, embora extremamente magra, se enxerga obesa. Com medo de engordar ainda mais, 

exagera na atividade física, jejua, vomita, toma laxantes e diuréticos. A anorexia se manifesta 

principalmente em mulheres jovens, embora sua incidência esteja aumentando também em 

homens. Às vezes, os portadores do transtorno chegam rapidamente à caquexia, um grau 

extremo da desnutrição. 

A vigorexia é também é conhecida como síndrome de Adônis, bigorexia ou transtorno 

dismórfico muscular. É um distúrbio já classificado como uma das manifestações do espectro 

do transtorno obsessivo-compulsivo. Em certos aspectos, vigorexia e anorexia nervosa são 

desordens semelhantes, na medida em que interferem na visão desvirtuada que os portadores 

têm do próprio corpo. Diante do espelho, anoréxicos esquálidos e desnutridos se enxergam 

obesos, e os vigoréxicos se veem fracos, magrinhos, franzinos, apesar de fortes e musculosos. 

A autoimagem distorcida leva os portadores de vigorexia à prática exagerada de exercícios 

físicos, em busca do corpo perfeito, de acordo com os padrões de beleza impostos pelos 

valores da sociedade contemporânea. Ainda pode levar ao uso de anabolizantes, trazendo 

vários riscos à saúde (Brennan et al., 2011; Sadock & Sadock, 2007). 

Neste estudo, o corpo idealizado musculoso serve para combater a homofobia 

internalizada dos entrevistados. Verificou-se que os músculos definidos funcionam como uma 

“armadura” para se proteger contra a associação social recorrente entre feminilidade e 

homossexualidade. Afinal o corpo musculoso e definido representa socialmente “a 

masculinidade”. Para os entrevistados, o corpo idealizado além de "esconder" a orientação 

homossexual, ainda combate a imagem de que todos os homens homossexuais são 

efeminados, portadores do vírus HIV e desgastados por uma vida intensa de sexo, drogas e 

festas. A pesquisa ainda mostra que a imagem corporal é muito importante para os homens 

homossexuais, pois ela reflete uma espécie de essência interior, simbolizada por 

características físicas externas, como músculos bem definidos, que são considerados símbolos 

culturais do universo masculino (Kane, 2010; Levesque & Vichesky, 2006). 

Russell & Keel (2002) sugerem que homens homossexuais que sofrem de algum tipo de 

transtorno alimentar relatam um grande desconforto com relação à sua orientação sexual, 

além de um número significativo de sintomas de anorexia ou bulimia nervosa, maior 
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insatisfação corporal, baixa autoestima e depressão. Williamson & Hartley (1998) também 

apontam a homofobia internalizada como uma das explicações para o elevado índice de 

transtornos alimentares entre homens homossexuais, sugerindo que, nestes casos, o conflito 

que o indivíduo experiência com relação à própria orientação sexual é deslocado para seu 

corpo, transformando-se em repulsa a este e ao que representa. De acordo com os autores 

acima, comportamentos tais como comer compulsivamente, restringir a ingestão de alimentos 

e vomitar, por exemplo, poderiam ser interpretados como um desejo do indivíduo de punir o 

próprio corpo, considerado “doentio” por ele. Outras pesquisas mostram, também, que 

elementos de preconceito internalizado parecem estar correlacionados com imagem corporal, 

autoestima e comportamentos bulímicos (Reilly & Rudd, 2006). 

O hábito de se bronzear entre homossexuais também é examinado. O estudo propõe que 

a imagem corporal, autoestima e homofobia internalizada estão conectados e servem de 

motivos para que 103 homens homossexuais se bronzeassem, fossem ao salão de beleza e 

consumissem cosméticos relacionados ao bronzeamento. Tais homens acreditam que assim 

parecerão mais masculinos e atraentes para possíveis parceiros futuros; ser mais interessantes 

para a socialização em geral; atingir o padrão esperado; obter satisfação pessoal. Os 

resultados revelaram que os componentes de imagem corporal e homofobia internalizada 

estão relacionados à procura de vários métodos de bronzeamento corporal, com o objetivo se 

encaixar ao padrão de beleza considerado mais masculino (Reilly & Rudd, 2008). 

Estudos examinaram a relação entre homonegatividade internalizada, imagem corporal, 

distúrbio alimentar e autoestima entre homens homossexuais. Acredita-se que 

homonegatividade internalizada é vivenciada por todos os homens gays e está relacionada à 

baixa autoestima. Etiologicamente essa última compõe os distúrbios de imagem corporal e 

transtornos alimentares. No total, 213 homens gays participaram da pesquisa via internet que 

mostrou que componentes específicos de homonegatividade internalizada indicaram 

comportamentos relacionados a distúrbios quanto à imagem corporal, baixa autoestima e 

bulimia. O nível de homonegatividade internalizada se mostrou viável para avaliar a 

autoestima e a imagem corporal entre homens gays (Reilly & Rudd, 2006).  

O presente estudo examinou a relação sociocultural e correlatos psicológicos referentes 

a sintomas de transtorno alimentar em uma amostra de 231 homens que fazem sexo com 

homens. A internalização de padrões de beleza, particularmente mediou as relações de 

vigilância dos modelos culturalmente impostos de corpo e as experiências de se sentir um 

objeto nas relações sexuais. A vigilância dos padrões de corpo socialmente impostas 
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mediaram as relações de internalização de vergonha em relação ao próprio corpo. Essa por 

sua vez, mediou a relação entre vigilância corporal e sintomas de transtorno alimentar.  

A homofobia internalizada foi relacionada a maiores sintomas de transtorno alimentar 

por meio da vergonha sentida do próprio corpo. Intimidações na infância também foram 

lembradas pelos participantes. Eles relataram que isso acontecia, pois suas expressões de 

gênero não estavam de acordo com aquilo que a sociedade esperava. As conseqüências foram 

o desenvolvimento de sintomas de transtorno alimentar por causa de internalizações de 

padrões culturais de beleza, vigilância corporal e vergonha do próprio corpo (Wiseman & 

Moradi, 2010). Neste estudo com 311 homens que fazem sexo com homens, verificou-se que 

6% fizeram o uso de esteróides para aumento da massa muscular, meio ano antes da 

realização desta pesquisa. Os resultados mostraram que quem os utiliza tende a ser branco, 

mais velho e soropositivo. Embora, por causa dos efeitos colaterais causados pelos 

medicamentos que tratam do vírus do HIV, muitos pacientes acabam desenvolvendo 

lipodistrofia (grupo heterogêneo de desordens do tecido adiposo, caracterizadas pela alteração 

seletiva de gordura de várias partes do corpo 
145

 ). Neste caso, é indicada a musculação e o 

uso controlado de anabolizantes. Além disso, muitos deles usam cocaína, remédio contra 

disfunção erétil e definem sua masculinidade por meio da aparência e comportamento social. 

O uso de esteróides parece estar relacionado à saúde física e mental, homofobia internalizada, 

aparência física e aspectos psicossociais que caracterizam grande parte da comunidade gay 

(Halkitis et al., 2008).      

Atualmente, o mercado associa valores subjetivos a valores estéticos quando desenvolve 

e dissemina a seguinte mensagem: a beleza externa aparente em músculos bem torneados, 

firmes e definidos, nada mais é do que o reflexo direto da existência de uma beleza interna 

correspondente. A associação feita pela propaganda entre o cuidado com o corpo e a 

sexualidade humana, provoca nas pessoas excesso de autoerotismo, narcisismo, 

individualismo, competitividade, sensualidade e hedonismo. O comportamento humano é 

motivado pela busca do prazer e evitação do desprazer. Portanto, a energia sexual, quando 

estimulada, torna-se muito poderosa e principalmente rentável financeiramente. Tal estratégia 

publicitária movimenta cifras bilionárias, especialmente na “indústria do sexo” e suas 

ramificações indiretas. Além disso, o corpo bem cuidado vai receber atenção, elogios, 
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 Lipodistrofia. Disponível em <http://www.aids.gov.br/pcdt/10> Acesso dia 07/01/2016 
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aceitação, reconhecimento e aprovação do outro que está sempre examinado e avaliando se 

ele se enquadra ou não nas normas impostas (Mansano, 2007; Miskolci, 2006; Sant’Anna, 

2001).  

Por meio dos veículos de comunicação, valores positivos são agregados ao mundo 

daqueles que conseguem atingir determinado padrão de beleza estabelecido. Dimensões 

tipicamente humanas como passagem do tempo, velhice, infortúnios, doenças, sofrimento, 

conflitos e mortes não encontrariam formas de se expressar em um mundo de “tamanha 

beleza”. É a propaganda moral-estética da vida prometendo que a melhora de aspectos 

emocionais acontece à medida que há melhora dos aspectos físicos (Mansano, 2007; 

Miskolci, 2006; Sant’Anna, 1993). 

Já, a obesidade, por exemplo, é associada à preguiça, lentidão, acomodação, falta de 

saúde, baixa agilidade, pequena produtividade, falta de cuidado, desleixo, dificuldade de 

adaptação, falta de flexibilidade, predisposição a outras doenças fatais, exigência de cuidados 

especiais adaptados, problemas emocionais e falta de beleza estética. No final, o que importa 

para o mercado da saúde e estética é que muitas pessoas tenham sempre uma vida longa e 

saudável. Quanto mais tempo todas elas viverem de forma “saudável”, mais lucros geram. 

Cuidar da saúde virou um negócio que movimenta altas cifras financeiras. 

A “indústria da saúde” e culto ao corpo tem tido o objetivo de corporificar “identidades” 

pautadas em modelos inalcançáveis, onde cada um se torna individualmente responsável pelo 

corpo que tem. Quanto mais considerado apropriado, maior atribuída será sua capacidade de 

autodisciplina e cuidado. A disciplina corporal cria nichos de mercado, corpos 

padronizados
146

 e subjetividades controladas. Ou seja, na atualidade, quem não tem um corpo 

bronzeado, malhado, “barriga tanquinho”, magro, lipoaspirado, por vezes tatuado, com 

piercings
147

, brincos, alargadores de orelha e siliconado, é visto como alguém que fracassou 

inclusive em outras dimensões da vida, como: finanças, profissão, família, vida sentimental, 

amizades, dentre outras. Além disso, o corpo bem cuidado vai receber atenção, 

reconhecimento, elogios e aprovação do outro que está sempre examinado e avaliando se ele 

se enquadra ou não nas normas impostas (Miskolci, 2006; Sant’Anna, 2001). 

A idéia de normalidade não é imposta. Seu poder se estabelece por meio da sedução do 

indivíduo prometendo saúde, felicidade, longevidade e beleza. Tais promessas aprisionam 

                                                 

146
 Por exemplo, de acordo com o tema do nosso doutorado, o corpo considerado hipermasculinizado é o 

bem musculoso, definido, liso e/ou peludo.  
147

 Perfuração feita em alguma parte do corpo para incrustação de adorno metálico (Houaiss, 2004). 
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pessoas em um dispositivo de eterno exame e correção. Dessa forma, o ideal de normalidade 

se sofistica, ficando cada vez mais inalcançável e frustrante. Aqueles que tiverem maiores 

condições socioeconômicas, poderão consumir mais tecnologia para estar mais próximo do 

conceito inatingível de normalidade (Foucault, 2008c; Miskolci, 2002/2003). Na década de 

1960, Goffman (1988) definiu que o que era considerado desvio se tratava da não adequação 

às normas estabelecidas. O que era considerado normal era um homem jovem, casado, pai de 

família, branco, urbano, do norte dos EUA, heterossexual, protestante, educado em boa 

universidade, bem empregado, bom aspecto, peso, altura compatíveis e sucesso nos esportes. 

Qualquer desvio desse modelo resultaria em diferenças que seriam socialmente avaliadas 

como desvios. Porém, este modelo de homem ainda é quase o mesmo para os homossexuais. 

Aqueles que forem considerados efeminados e fora dos padrões descritos, serão discriminados 

por todos, independentemente da orientação sexual (Silva, 2007a).    

Diferenças de classe, raça/etnia, gênero e geração, historicamente criadas tendem a ser 

percebidas como naturais e corporalmente visíveis. Por isso mesmo, modificável por meio de 

técnicas de adequação corporal. É como se alguém pudesse deixar de ser pobre, “negro”, ou 

feminino, apenas por meio de técnicas, cosméticos, drogas e cirurgias para se adequar ao 

“padrão de sucesso”. A idéia é que o corpo considerado “fora da forma” padrão é o reflexo 

direto de uma alma que também está “fora da forma” padrão. O processo prescrito atualmente 

é a busca da materialização daquilo que é considerado feminino para mulheres e aquilo que é 

considerado masculino para homens. O físico masculino “deve” ser forte, dominador e 

definido. O físico feminino “deve” ser delicado, passivo e definido. O sujeito internaliza o 

controle. Passa a se controlar e se avaliar na construção do corpo esperado (Miskolci, 2006). 

Dessa forma, vemos que o visual reconhecido como masculino ou hipermasculino serve 

como uma espécie de defesa contra a associação entre feminilidade e homossexualidade. Pois, 

o homossexual que se enquadra às normas de gênero, pelo menos na aparência e/ou 

comportamento, dificilmente será alvo de preconceito. Ser ou parecer masculino é como 

“permanecer no armário”. Porém, se ele apresentar uma postura feminina seja na vida ou 

durante a relação sexual sofrerá preconceito por parte do outro homossexual. Portanto, ser ou 

parecer feminino é como “estar fora do armário”.  

Durante a relação sexual, ele “deve” ser ou parecer “masculino”, mesmo na posição 

passiva. Muitos homossexuais relatam sentir atração justamente por aspectos considerados 

masculinos em detrimento ao feminino. Visto que, conforme vimos, aspectos de feminilidade 

são culturalmente desvalorizados por todos, independentemente da orientação do desejo 
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afetivo sexual. Porém, é importante frisar que sentir atração pelo masculino, não significa 

necessariamente desqualificação do feminino (Braz, 2010; Costa Neto, 2005; França, 2009; 

Gambôa, 2013; Miskolci, 2013; Saffioti, 2004; Tamagne, 2013). Vimos nesse item que a 

orientação do desejo afetivo sexual não tem nada a ver com a expressão de gênero do sujeito. 

Homens considerados másculos podem ser homossexuais tanto quanto homens considerados 

mais delicados podem ser heterossexuais. No entanto, as normas de gênero nos fazem supor 

que isso não seja possível (Perlongher, 2008).  

Também foi levantado que transtornos alimentares e insatisfação corporal entre homens 

homossexuais estão correlacionados à baixa autoestima e homofobia internalizada, assim 

como com a internalização da crença de que “ser magro, musculoso e atraente é importante”. 

A preocupação com a imagem corporal é maior entre homens homossexuais que entre 

heterossexuais (Tiggemann et al., 2007). Os sujeitos pesquisados por estes autores 

mencionaram também que a atratividade física era altamente valorizada por outros membros 

da comunidade gay. No entanto, estes mesmos autores verificaram que indivíduos que 

participavam de eventos organizados pela comunidade LGBT (tais como festivais, paradas, 

atos políticos, etc.), apresentavam índices de transtorno alimentar mais baixos do que sujeitos 

que freqüentavam a “cena comercial LGBT” (tais como bares, boates, saunas, clube de sexo, 

etc.), que tendem a alienar indivíduos que não se adéquam a um padrão estético pré-

determinado (Williamson & Spence 2001).  

Agora veremos como a homofobia internalizada pode influenciar algumas terminologias 

na dinâmica de “saída, retorno e permanência no armário”. Com a revolução sexual iniciada 

na década de 1960, outras denominações foram surgindo, como exemplo: “homo-flexível” ou 

“hétero-curioso”. É o indivíduo que se considera predominantemente homossexual, porém 

ocasionalmente está aberto ao contato com o sexo oposto. Assim como o “homo-flexível” há 

também o “hetero-flexível” ou “bi-curioso”, ou seja, aquele que se considera heterossexual, 

mas pode ocasionalmente estar aberto ao contato com o mesmo sexo; seja por desejo, 

curiosidade, experimentação, exploração ou indefinição. Pode ocorrer uma única vez ou se 

manter por vários períodos alternados ao longo da vida (Hubbard, 2008). A denominação “bi-

curioso” pode ainda ser utilizada de várias formas. Por exemplo, o sujeito se denomina “bi-

curioso”, pois está em conflito e tem receio de ser rotulado como homossexual ou bissexual 

preferindo o termo “bi-curioso” (Garber, 1997).  

Pode não se identificar como bissexual e/ou homossexual por causa da homofobia 

internalizada, por preconceito, medo ou “estar no armário”. O termo “bi-curioso” pode ser 
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usado, pois acreditam que ao se denominar desta forma, o preconceito será amenizado. Há 

quem defenda que a diferença entre o bissexual e o “bi-curioso” seja a quantidade de 

experiências, bem como sua intensidade (Frank, 2008). Alguns homens que se considerem 

heterossexuais podem até utilizar o título de “bi-curioso”, pois desejam atrair relações sexuais 

com outros homens “másculos e não afetados”. Assim, desejam parecer mais excitantes, ser o 

“fruto proibido”. Tal denominação sugere que possuem todos os atributos socialmente 

estereotipados para o seu gênero. Acreditam que se colocarem como homossexuais, esses 

sujeitos temem que suas imagens sejam associadas à feminilidade. O termo “bi-curioso” 

também é utilizado por casais adeptos do swing (troca de casal) e/ou sexo os quais se 

consideram heterossexuais, porém um dos membros, ou os dois, desejam ter contato com 

outros do mesmo sexo (Garber, 1997).  

Homens que fazem sexo com homens (HSH) é uma expressão que se refere aos homens 

que se dedicam a uma atividade sexual com outros homens, independentemente da forma 

como se identificam. Muitos deles optam por não aceitar identidades sociais de homossexuais 

ou bissexuais. Em geral, são homens que se consideram heterossexuais, porém, 

ocasionalmente, têm algum tipo de contato sexual com outros homens apenas por prazer, sem 

envolvimento afetivo. Eles acreditam que se denominar como homossexual ou bissexual se 

refere a uma identidade, estilo de vida, sexualidade, afetividade e contato maior com outros 

homens que vai além da relação sexual propriamente dita.  

Muitas vezes, as relações sexuais entre os HSH são mantidas em segredo por causa do 

preconceito em relação a esse tipo de comportamento. Cada vez mais pessoas estão dispostas 

a viver os relacionamentos e a sexualidade de outras formas, além dos modelos tradicionais. 

Outros ainda utilizam esse termo, pois conforme já vimos, consideram que aquele que penetra 

é o homem, e o que é penetrado, a mulher. Alguns alegam que são “muito homens” no dia a 

dia, mas se quiserem sentir outro pênis serão homossexuais por minutos, horas. Depois disto, 

suas vidas voltam ao “normal”. Para eles, o que importa é o meu prazer (Braz, 2010; Costa 

Neto, 2005; França, 2009; Gambôa, 2013; Miskolci, 2013; Young & Meyer, 2005).  

O termo foi criado na década de 1990 por epidemiologistas, a fim de estudar a 

propagação de doenças entre os homens que fazem sexo com homens, independentemente de 

identidade sexual. No mundo e no Brasil, o termo também passou a ser usado pelo Ministério 

da Saúde em campanhas de prevenção a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. O 

objetivo é combater o comportamento sexual de risco, independentemente da forma como o 

sujeito se denomina ou com qual sexo ele se relaciona (Tun et al., 2008). Apesar de 
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acreditarmos que este conceito seja útil para pesquisas em saúde pública, ele tem sido 

duramente criticado por setores do movimento homossexual que postulam que sua utilização 

reforça a invisibilidade dos gays.  Entretanto, o professor Mott (2003) sugere que o termo 

“HSH” seja substituído pela expressão “homens com práticas homossexuais”. 

Conforme já vimos, a orientação sexual é construída socialmente como categorias 

rígidas e excludentes, com implicações que afetam a identidade individual e social. 

Forçosamente, alguém precisa se encaixar em alguma destas quatro classificações: 

heterossexual, homossexual, bissexual ou assexual. Por outro lado, a prática sexual é mais 

flexível, fluída e livre. Em 2006, um estudo sobre a discordância entre comportamento sexual 

e identidade sexual realizado por pesquisadores da Universidade de Nova York revelou que 

um total de 4193 entrevistados, cerca de 8,9% admitiu ter relações sexuais com homens 

apesar de se definirem como heterossexuais. Pelos cálculos dos especialistas, esse grupo 

representa por volta de 3,5% da população (Pathela et. al., 2006).  

Vimos que os médicos e especialistas empregam a sigla HSH para se referir ao conjunto 

dos homens (heterossexuais ou gays) que fazem sexo com outros homens. Contudo, 

recentemente, aflorou outro termo para definir HSH: “SMSM” (“straight men who have sex 

with other men”, que pode ser traduzido como: “homens heterossexuais que fazem sexo com 

outros homens”). Para a professora Jane Ward, do departamento de sexualidade da 

Universidade da Califórnia, estas relações eróticas podem esconder a necessidade de afeto que 

o homem não está acostumado a expressar em relação a outro homem. Segundo ela, os 

homens são geralmente socializados para a genitalização. Entre a cabeça e os genitais há o 

coração, que representa os sentimentos. Há também os intestinos, que simbolizam os 

comportamentos mais viscerais e as emoções mais intensas. É como se os homens tivessem 

aprendido culturalmente a fazer um “desvio”: passam da cabeça diretamente para os genitais, 

sem viver plenamente as emoções (Ward, 2015).   

Conforme já vimos, emoções são vistas como sinais de fraqueza e próprias do “universo 

feminino”. No caso das mulheres, por tanta repressão da sua sexualidade e por medo da 

gravidez, acontece o contrário: elas têm dificuldade de genitalizar. Uma mulher que faz sexo 

com outra não é necessariamente identificada como lésbica ou bissexual. Então por que não é 

assim com os homens? Os desejos sexuais femininos tendem a ser mais fluídos e receptivos, 

enquanto os masculinos – independentemente de serem ou não homossexuais – tendem a ser 

inflexíveis e imutáveis. Outra prática que gera polêmica é o tal do bro-job (junção das 

palavras brother mais job). O sentido está relacionado à seguinte situação: é quando um 
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homem que se considera heterossexual faz sexo oral em um brother (neste caso, algo como 

amigo-irmão) o qual também se considera heterossexual, com o objetivo de “quebrar um 

galho”. O nome é uma alusão ao termo blow-job, que significa felação (sexo oral no homem).  

Segundo a professora Ward, alguns homens assistem pornografia e se masturbam 

juntos, e por vezes tocam pênis, nádegas e ânus dos amigos. Estes comportamentos são 

encarados como uma brincadeira entre “brothers”, um trote, algo que aconteceu quando todos 

estavam bêbados, não é considerado sexual porque não foi feito entre homens gays – embora 

todos eles concordem que o mesmo comportamento seria um comportamento homossexual se 

envolvesse dois homens gays. Para a pesquisadora, tais atitudes apenas revelam a fluidez e 

complexidade que caracteriza o desejo sexual de todos os humanos. Segundo a autora, a 

imensa maioria dos casos, as atividades descritas acima, não são necessariamente indícios de 

uma homossexualidade enrustida. Apenas são maneiras de homens heterossexuais 

extravasarem a vontade de experimentar a atividade sexual com outros homens (Ward, 2015). 

Garotos de programa, dançarinos de casas noturnas (Go-go boys) ou atores 

pornográficos que não se consideram homossexuais preferem o termo “gay-for-pay”. A 

tradução literal é “gay-por-dinheiro”. Ou seja, estes dizem que não são homossexuais e que 

desempenham profissionalmente o sexo com homens estritamente por causa de dinheiro, 

proveniente do mercado pornográfico. Muitos alegam que têm namoradas, esposas e filhos, 

estão no ramo da prostituição por necessidade, pois o que os excita na verdade é o quanto vão 

receber por seus serviços sexuais (Perlongher, 2008).  

“G0y” é um termo relacionado à sexualidade, usado exclusivamente para homens. Serve 

para designar homens que não se situam nas chamadas categorias tradicionais - homossexual, 

heterossexual, bissexual. Um “g0y” não pratica sexo anal com outros homens e, portanto, por 

não praticarem sexo entre iguais, não se consideram homossexuais ou bissexuais. No entanto, 

praticam diversas outras formas de contatos íntimos e por isso são considerados 

homoafetivos. “G0y” é um homem que brinca sensualmente com outros homens, abraça, 

beija, acaricia, faz até sexo oral, mas não há penetração. 

O termo “g0y” nasceu nos Estados Unidos em meados da primeira década dos anos 

2000. Há fortes indícios que o termo tenha surgido no meio dos surfistas, skatistas e das frat 

houses (fraternidades masculinas universitárias). O uso do zero no lugar do “a” na palavra gay 

é para identificar homens que não praticam sexo anal com outros homens. A substituição do 

"A" pelo "0" (zero) também é um modo de expressar a negação ao sexo anal, A de anal. Para 

os membros do grupo, não há a prática de submissão (ser penetrado) e dominação (penetrar). 
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As relações “g0ys” são igualitárias e horizontais. Também são chamadas de bromance 

(junção das palavras brother, “irmão”, mais romance). São homens que se permitem 

demonstrar carinho e sentimentos uns pelos outros. Consideram-se fora das normas 

homossexuais e heterossexuais solidificadas na sociedade.  

“G0ys” geralmente não são considerados afeminados e prezam muito pelo estereótipo 

da masculinidade. Trouxe também a adesão de homossexuais, principalmente os “mais 

machos”, que por algum motivo, não se sentiam totalmente à vontade com a cultura 

homossexual estabelecida. Por exemplo, se um macho “g0y” transa com mulher ele é 

heterossexual ou, mais precisamente, “heterog0y”. Ou seja, um homem heterossexual 

considerado “liberal” ou “moderno” em contraposição ao heterossexual “tradicional”.  Mas se 

os carinhos são apenas com homens e não passam disso, podemos dizer que ele é um “g0y” 

puro (Wiik, 2012).  

Outro termo que tem sido utilizado em sexualidade é “gouinage”. A palavra advém do 

francês, “lesbianismo”, porém não se associa somente às lésbicas em geral, mas remete à 

prática sexual delas, que consiste em sexo sem penetração. Pode também ocorrer entre dois 

homens. Ou seja, há práticas como: preliminares, beijos, carícias, masturbação e sexo oral. 

“Gouines” são chamados aqueles que são praticantes do “gouinage”. Alguns comparam a 

“gouinage” ao “sexo tântrico”. Porém, na “gouinage” não é preciso de técnicas para aumentar 

o prazer, necessitando apenas de criatividade, e quanto mais, maior o prazer. Outros a 

descrevem erroneamente como “sexo preliminar”, que consiste em promover a excitação do 

parceiro para a penetração, o que daria à prática do “gouinage” uma ideia de sexo 

incompleto
148

. 

Assim como os “g0ys”, na “gouinage” não existem ativos nem passivos, ambos 

possuem a mesma vantagem sexual, ou seja, os dois indivíduos detêm a mesma capacidade de 

proporcionar prazer mútuo. Os dois possuem a mesma responsabilidade, que é 

exclusivamente o objetivo do prazer. Como não há penetração não há também tensão, dor ou 

desconforto, podendo ser considerado como uma fuga dos clássicos estereótipos hierárquicos 

heteronormativos, onde os papéis de masculino-ativo/feminino-passivo são bem definidos na 

relação. Assim, se utiliza de todo o ato sexual para a exploração dos sentidos, ou seja, o 

olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Isso permite levar o prazer a um nível 
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satisfatório. Nos poucos lugares do mundo onde o tema já está sendo discutido, há opiniãos 

divergentes. Alguns chegam a considerar que as práticas dos “gouinage” e “g0ys” são uma 

negação do sexo homossexual, por causa de problemas de auto-aceitação e falta de coragem 

para se assumir. Afirmam que para ser considerado sexo, é indispensável que haja penetração. 

Ou seja, a reprodução da heteronormatividade nos relacionamentos homossexuais
149

. 

A “metrossexualidade” ou o “metrossexualismo”, logo o “metrossexual” é um termo 

originado no final da década de 1990, pela junção das palavras metropolitano e sexual. É uma 

gíria para um homem urbano, excessivamente preocupado com a aparência, que gasta grande 

parte do seu tempo e dinheiro em cosméticos, acessórios e roupas. Suas condutas são pautadas 

pela moda e as “tendências” de cada estação. Os “metrossexuais” são conhecidos por não 

viver sem a sua marca predileta de hidratante, um bom vinho e o sonho de ter o último 

modelo de carro esportivo. Preocupam-se com a calvice, aparência e gostam de comprar 

roupas de marcas famosas. Estes homens vaidosos, geralmente na faixa etária superior aos 35 

anos, estão bem colocados profissionalmente e com dinheiro para gastar 
150

.  

O termo também se aplica aos homens excessivamente preocupados com o corpo e 

aparência física, chamados de “ratos-de-academia”, fazendo com que a obsessão pelo próprio 

corpo transgrida os desejos sexuais e fortaleça a atração por pessoas de mesma aparência. O 

metrossexual de academia, em geral pode apresentar vigorexia e ortorexia. Ou seja, essa 

última se caracteriza pela preocupação com horários de alimentação, quantidade de proteína 

ingerida e hora do início do processo catabólico. Suas refeições são padronizadas e todas 

selecionadas para evitar perda de massa muscular para manter a definição mais próxima do 

corpo “perfeito”. São conhecidos como “spornosexual” 
151

. 

  Os anos se passaram e ser metrossexual é coisa do passado. O que está na moda 

atualmente é ser “spornosexual”. Alguns consideram que este seja a evolução do 

“metrossexual”. Com a febre das redes sociais, sociedade do espetáculo, mundo da imagem, 

“indústria do corpo, beleza e ostentação”, a estética pela vida “perfeita” predomina. Isto atrai 

a atenção da grande massa. Ser apenas cuidadoso com beleza, estética e estilo, não é mais 

suficiente. No mundo contemporâneo é preciso mostrar muito mais. O abdômen “tanquinho”, 

corpo escultural, tatuagens ousadas, uma alimentação saudável acompanhada de suplementos 
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alimentares e uma imagem que atrai seguidores do mundo inteiro nas redes sociais. Conforme 

já dizemos, aquilo que é considerado externamente perfeito é entendido como reflexo direto 

de uma subjetividade igualmente perfeita.   

“Spornosexuais” são homens que assim como os “metrossexuais” continuam obcecados 

pela estética, porém agora, mais focados nos aspectos físicos. Para isso, vivem na academia. E 

gostam de se mostrar na internet. Talvez esse padrão de beleza tenha sido influenciado pelos 

reality shows, em que homens musculosos, “barriga tanquinho”, tatuados, com piercings, 

alargadores de orelha e brincos, vivem sem camisa na frente das câmeras. As tatuagens 

também ajudam a chamar a atenção para as partes malhadas do corpo. Aliás, estas também 

cresceram e hoje cobrem partes inteiras como: braços, pernas, barriga, costas e peito. A fusão 

de esportes e sexo ajudou a alimentar esta nova geração. A auto-obsessão do “spornosexual” 

pode ser identificada em ações como: passar muito tempo em frente ao espelho, demorar a se 

arrumar e acreditar que a camisa é uma peça totalmente dispensável. Seus músculos sarados e 

bem definidos se transformam em sua principal vestimenta 
152

.  

Outro termo que tem surgido é o “highsexual” 
153

. Esta seria uma pessoa que se 

considera heterossexual, mas após o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, alega que passaria a 

sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Alguns psicólogos afirmam que o termo é válido, 

porém ressaltam que a maconha deixa a pessoa mais desinibida, assim como o álcool, o que 

levaria uma menor preocupação sobre seu comportamento. Outros afirmam que a droga não 

tem absolutamente nenhuma ligação com isso, e que, na verdade, a pessoa sempre reprimiu 

seus desejos sexuais e se sente livre quando está “drogado”. 

Vejamos agora um pouco da história de três grupos bem distintos, entre os vários 

“tipos” de homens homossexuais, construídos pela cultura: os “leathers” (couro), “bears” 

(ursos) e “barbies” (musculosos). Interessante que são opostos em alguns aspectos. Um 

valoriza o cuidado excessivo com a saúde e estética. Os outros valorizam a naturalidade de ser 

dos corpos e a rusticidade na aparência. Muito embora na atualidade, há uma espécie de fusão 

entre os dois últimos grupos mencionados. Em geral, os que são mais aceitos dentro do grupo 

“bear” são os “muscle bears” (ursos musculosos). Eles reunem na apararência dois símbolos 

culturais fortes da chamada masculinidade: músculos e pelos. Pois bem, quando o movimento 
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homossexual se tornou público principalmente por causa da revolução sexual iniciada na 

década de 1960, surgiu uma estética que combatia os estereótipos do homossexual efeminado.  

Por volta da década de 1950, começaram a aparecer nos EUA, homossexuais que 

preferiam reforçar de propósito os estereótipos considerados bem masculinos e 

heteronormativos. Foram principalmente influenciados pela estética dos galãs de Hollywood 

como: Humphrey Bolgart (1899-1957), John Wayne (1907-1979), Marlon Brando (1924-

2004), James Dean (1931-1955) e Paul Newman (1925-2008), por exemplo, além dos 

motociclistas apaixonados pelo ícone das motos: a lendária Harley-Davidson. Alguns homens 

gays dessa época eram contra o estilo culturalmente imposto a todo homossexual, ou seja, ser 

vaidoso, ter o corpo magro, franzino, sem pêlos, delicado e efeminado. Começaram a vestir 

roupas de couro e/ou militar, fumar charutos, manter seus corpos naturalmente peludos, usar 

barba, bigode, ter barriguinha, costeleta e cavanhaque. Ou, seja, incorporaram símbolos do 

que se entendia como natural e masculino (dominador e ativo). Tal atitude derivou em dois 

grupos: os “leathers” (couro) que acabaram se ligando ao movimento fetichista BDSM 
154

 e os 

“bears” (ursos) (Rubin, 1998).  

Para esses grupos de homossexuais, isto era uma forma de mostrar que o homem que 

gostava de outro homem não precisava ter uma “mulher” dentro de si, nem apresentar 

características consideradas femininas. Com o advento do aumento significativo das 

academias de ginástica, outra estética foi sendo bastante retomada dos gregos antigos: o culto 

ao homem bem musculoso, “barriga tanquinho”, tatuado, com piercings, brincos, alargadores 

de orelha, eternamente jovem, sarado, depilado, definido, simétrico, bronzeado e obcecado 

pelos cuidados com a saúde. Os três grupos são formas peculiares e opostas de ser, porém 

parecem ter algo em comum: rejeitam os estereótipos daquilo que é considerado feminino. 

Sabemos que quanto menos “feminilidade” demonstrada, mais o desejo homoerótico estará 

oculto. Pois, quanto mais “masculino” na aparência, seja “bear”, “leather”, ou “barbie”, mais 

o sujeito estará de acordo com as normas de gênero estabelecidas. Então, por causa das 

normas de gênero, a maioria das pessoas deduz que seu desejo é heterossexual (Braz, 2010; 

Miskolci, 2013; Perlongher, 2008; Tamagne, 2013). 
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“Lumbersexual” é um termo de origem inglesa formado pela junção da 

palavra lumberjack, que significa “lenhador” e sexual, cujo sentido se refere a um estilo de 

moda masculino em que predomina a aparência e o comportamento rústicos, tipicamente 

associados aos homens heterossexuais. Na tradução literal, “lumbersexual” pode ter o sentido 

de “lenhador sexy”. Este modismo é formado por um conjunto de homens que são 

considerados rudes, ou seja, que preferem um aspecto físico mais natural e desleixado, 

evitando, por exemplo, o uso de cremes hidratantes, condicionadores, gel de cabelo, barba 

cortada e outras coisas do gênero. A imagem do homem “lumbersexual” é o oposto do 

“metrossexual”, homem urbano que tem uma grande preocupação com sua aparência física
155

. 

“Homo-flexível”, “hétero-curioso”, “hétero-flexível”, “bi-curioso”, “HSH”, “SMSM”, 

“gay por dinheiro”, “g0y”, “gouines”, “metrossexual”, “spornosexual”, “leathers”, “bears”, 

“barbies” e “lumbersexuais” são alguns termos que surgiram ultimamente para definir a 

sexualidade de homens que sentem atração afetiva/sexual por outro homem, porém entram no 

padrão de heteronormatividade. Portanto, podem servir para aqueles que não se apresentam de 

acordo com as normas de gênero estabelecidas, como é o caso dos “metrossexuais”, que 

“cuidam” da sua aparência, como se “fossem mulheres”. Ou seja, contestam que a imagem do 

“homem macho”, o qual se relaciona sexualmente apenas com mulheres deve sempre estar 

associadas à rusticidade e brutalidade. Logo, percebemos que esses termos foram criados na 

tentativa de desconstruir as conexões culturais milenares entre a presença do desejo 

homossexual em homens e a feminilidade. Tais termos também podem indicar homofobia 

internalizada, pois servem como uma espécie de amenização dos estigmas que a 

homossexualidade carrega (Frank, 2008; Ridge et al., 2006; Tamagne, 2013).   

Sabemos que o que chamamos de sexualidade é mais um aspecto construído e 

convencionado para organizar as estruturas de poder do funcionamento social . Não há uma 

sexualidade pré-existente e natural que será descoberta e revelada pelas ciências que as 

estudam. As pessoas que não se enquadram às normas de gênero estabelecidas, as quais 

impõem determinada coerência entre sexo biológico, identidade de gênero, desejo e práticas 

sexuais, são discriminadas. As travestis e transexuais são consideradas em desacordo com 

seus corpos biológicos e identidades de gênero. Por causa disto, são patologizadas pelas 

ciências biomédicas com os seguintes diagnósticos: “transexualismo” e “transvestismo de 
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duplo papel” pelo CID-10 (OMS, 1993). Pelo DSM-V os diagnósticos são: “transtorno de 

identidade de gênero” ou “disforia de gênero” (APA, 2013). Logo, elas fazem o possível para 

se “passar” por mulheres. Quanto mais “femininas” e parecidas com mulheres, menos 

preconceito e agressões sofrerão (Bento, 2006; Pelúcio, 2009).   

Isto também acontece com homens homossexuais. Quanto mais “masculinos” forem, 

menos preconceito sofrerão. Se comparada à identidade de gênero, a orientação sexual 

homossexual não é considerada mais uma doença. Isto pode acontecer por ela ser menos 

evidente que a expressão da identidade de gênero. Nem todo homem considerado efeminado é 

homossexual, e nem todo homem tido como masculino é heterossexual (Braz, 2010; Hunt et 

al., 2012; Miskolci, 2013; Revenin, 2013; Tamagne, 2013). Talvez por isso haja tantos termos 

qualificadores descritos acima. Fruto da cultura homofóbica e machista, a ordem parece ser: o 

sujeito pode até ter o desejo homossexual, porém isso não deve ser denunciado por meio da 

infração às normas de gênero. Ou seja, quanto mais “masculino” ele for mais aceito e 

respeitado será.  

Por exemplo, um estudo procurou mensurar como experiências de discriminação 

influenciam em sintomas depressivos e de ansiedade. Uma amostra de 218 mulheres 

homossexuais e 249 homens gays que participaram de uma pesquisa pela internet. O modelo 

de pesquisa incluiu dois mediadores que influenciaram diretamente nos resultados: 

homonegatividade internalizada e sensibilidade à rejeição. Os resultados ainda mostraram que 

homens gays sofrem mais preconceito na infância, do que as mulheres homossexuais, quando 

sua expressão de gênero não está de acordo com aquilo que é esperado socialmente. 

Experiências de discriminação externa foram internalizadas e resultaram em sentimentos de 

auto-rejeição por parte dos indivíduos pesquisados (Feinstein et al., 2012).  

Antes de terminarmos esse item, é importante fazer uma observação em relação a 

questões de gênero dos seguintes grupos estereotipados: “bears (ursos)”, “barbies 

(musculosos)” e “leathers (couro)”. Com o advento da peste negra do século XIV, responsável 

pela mortalidade de milhões de europeus, o objetivo dos governantes passou a ser ordenar e 

evitar as misturas populacionais. Era preciso localizar, identificar, catalogar, individualizar e 

separar os corpos “pestilentos” dos corpos “saudáveis”. O indivíduo considerado doente não é 

naturalmente dado. A doença é o resultado de um conjunto de enunciados de controle e poder 

que a define como tal. Os corpos identificados como infectados seriam tratados e 

“corrigidos”, para serem novamente considerados “normais” e “saudáveis” (Foucault, 2001).  
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Na situação de peste tudo era controlado e governado. Já na situação de lepra, por 

exemplo, os corpos eram identificados e isolados. A finalidade era que eles fossem 

eliminados, pois na época não havia terapêutica eficaz contra a lepra. A partir do século 

XVIII, com o início da Revolução Industrial, não era mais interessante tratar aqueles que 

eram considerados anormais como se fossem “leprosos”. Era mais rentável financeiramente 

tratá-los como “pestilentos”. Dessa forma seriam incluídos ao sistema e receberiam 

tratamento, para se “adequarem” o máximo possível ao funcionamento social vigente. Se 

fossem excluídos e eliminados provocariam diminuição no número de consumidores em 

potencial. Isto não seria interessante ao capitalismo burguês industrial que se afirmava como 

sistema econômico hegemônico mundial. (Foucault, 2007).  

Pois bem, conforme vimos em Rubin (1998), a imagem do homossexual era associada 

ao feminino, porém nem todos se encaixam nos estereótipos. Os chamados grupos de 

“barbies”, “bears” e “leathers” nada mais são que grupos bem masculinizados. Tais traços de 

masculinidade acabaram sendo formatadas e criam “outros tipos” de homossexuais. Assim 

como os pestilentos, os “novos” homossexuais foram “tratados” para se adequar ao desejado 

pelo sistema econômico e surgem com um estilo de vida próprio. Acabam ditando gostos e 

formas de ser. Tornam-se segmentos de mercado, pois movimentam setores da economia 

como as “indústrias da moda e saúde”. Determinam como devem ser os corpos, vestimentas, 

calçados, corte de cabelo, alimentação, postura, comportamento, identidades, diversões, 

atividade sexual, costumes, mentalidades, gosto musical, comida, formas de ser de cada um 

desses grupos.  

Conforme já visto, com o advento do pink money e influenciados pelo sistema 

econômico capitalista globalizado, seus estilos de vida serão capturados, construídos, 

significados e formatados pelos mercados
156

 que irão associar valores positivos de 

masculinidade a suas formas de ser, “criando identidades”, muitas vezes inatingíveis, quando 

na verdade o objetivo final é explorar financeiramente aqueles que desejam atingir tal ideal 

(Nunan, 2003). Como consequência do nicho de mercado construído, haverá roupas para 

“bears”, “barbies” e “leathers”, bem como danceterias, bares, restaurantes, saunas, clubes de 

sexo, filmes, livros, festas, estilos de vida, etc. Estereótipos são criados e reforçados para 

quem se enquadra ao padrão estabelecido do “homossexual masculino”. Para serem aceitos, 

                                                 

156
 Estes mercados geralmente são compostos pelas indústrias do corpo, sexo, saúde, entretenimento, 

estética e moda.  
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os atingidos transformam-se em “pessoas-produtos” que serão “consumidos/descartados”. Da 

mesma forma, também irão “consumir/descartar” outras “pessoas-produtos” (Bauman, 2008). 

Na verdade não se procura os músculos bem torneados, tatuagens, piercings, 

alargadores de orelha, couro, coturno, farda, corte de cabelo estilo militar, barba, costeletas, 

cavanhaque, bigode, peitoral peludo/liso definido, “barriga tanquinho”, “postura de macho”, 

estatura, voz grave, “cara de mau”, raça/etnia, órgão genital avantajado ou até mesmo as 

características do sêmen. O que de fato se busca são os sentidos culturais que revestem tais 

elementos físicos e comportamentais, considerados belos, normais, superiores e desejados. 

Vimos que estes significados foram historicamente construídos ao longo do tempo em 

diversos lugares. Remetem às características altamente valorizadas pelo social. Além disso, 

são exclusivamente atribuídas ao gênero masculino, tais como: força, liderança, 

competitividade, agilidade, assertividade, agressividade, segurança, firmeza, potência, 

racionalidade, proteção, etc. (Bourdieu, 2009; Braz, 2010; Connell, 2000; Costa Neto, 2005; 

França, 2009; Gambôa, 2013; Kane, 2010; Miskolci, 2013; Tamagne, 2013).  

Nos ambientes LGBT tais como: bares, casas noturnas, festas, pontos turísticos, 

passeios, clubes, saunas, cinemas eróticos, clubes de sexo, aplicativos de encontros para 

celulares, sites de relacionamento, salas de bate-papo virtuais, mídia em geral e até mesmo a 

busca por garotos de programa, aqueles que possuem as características de gênero masculinas 

valorizadas, tendem ser mais procurados e “fazer sucesso”.  

Logo abaixo, temos dois exemplos de anúncios de internet que ilustram os estereótipos 

de masculinidades descritos: 

“ANTES DE MAIS NADA LEIAM O ANUNCIO ATE O FIM!!!!! 

ATENTAMENTE!!! TAMBÉM NÃO PEÇAM PRA ADICIONAR NO 

WHATSAPP SE NÃO PODEM RESPONDER!!!! PESSOAS MAU 

RESOLVIDAS, INDECISAS, E CHEIAS DE FRESCURAS, TAMBÉM NÃO 

MANDEM MENSAGEM!!!! POUPEM O MEU TEMPO E O SEU!!! SEJA 

OBJETIVO, DETESTO GENTE PROLIXA!!!! O tesão de todo macho é ser 

mamado sem pressa, sentir o cacete pulsar de tesão numa boca, se você é 

casado e quer uma boa mamada, rolar uma putaria com outro macho, mas 

macho sem afetações ou trejeitos, coisa de macho pra macho, pegada de 

macho, tenho 40 anos, sou macho trabalho na área de segurança, separado, 

moro sozinho, na zona sul de São Paulo perto da Cupece, curto uma 

brincadeira entre machos, no sigilo absoluto!!! Procuro um amigo para 

bons momentos a dois, tenho disponibilidade durante a semana em horário 

comercial, se você é macho e curte o que há de bom entre dois machos no 

sigilo, estou aberto a novas amizades, preferência para machos fora do 

meio, casados, ou não, que queiram curtir uma boa sacanagem no sigilo. 

Sou FUMANTE, se não curte nem entre em contato, curto macho simples 

como eu, que queiram sair da rotina de seu casamento, com segurança e 

sigilo e que entre 04 paredes, que curta tudo sem frescuras, e que curta ser 
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mamado sem pressa por outro macho, ter as bolas lambidas, beijar, ser 

lambido e meter, que curta sentir o cacete pulsar de tesao na boca de outro 

macho. Entre em contato envie seu whastap para agilizar contato, sem 

whatsap - SEM RESPOSTA!!! Entre em contato e vamos nos conhecer e 

curtir bons momentos juntos... Caminhoneiros, mecânicos, policiais 

militares, seguranças, vigilantes, motoristas, taxistas, cobradores, serão 

bem vindos.”(SIC) 
157

 

 

 

“Olá, tenho 25 anos, prático musculação, corpo em forma, bonito e bem 

financeiramente... Primeiramente quero deixar claro que sou hetero e 

macho mesmo, gosto de mulher mas ultimamente tenho sentido atração por 

homem, fico imaginando eu sentindo o corpo dele, pegar no pau, chupar e 

até beijar se possível, gostaria de encontrar um cara que gosta de mulher 

também e que tenha postura de macho, podemos conversar e ver o que rola, 

eu não curto afeminado ok, nem tenho vontade de fazer penetração com 

outro homem, meu desejo é somente trocar punheta, conversar e sentir o 

corpo de outro homem junto ao meu. Abração”(SIC) 
158

 

 

Feitas estas observações, podemos passar ao próximo tópico, onde veremos quais foram 

alguns dos impactos possíveis em relação à homossexualidade, saúde mental, suicídio e 

homofobia internalizada. Aspectos estes muito importantes, que permeiam significativamente 

vários correlatos em relação à homofobia internalizada. Para maior aprofundamento nas 

questões de gênero masculino e corpo, consultar os três volumes de cada uma das seguintes 

coleções: História do Corpo, organizado por Alain Corbin, Georges Vigarello, Jean-Jacques 

Courtine, publicado pela editora Vozes em 2008 e a História da Virilidade organizado pelos 

mesmos autores e publicado pela mesma editora em 2013. 

 

3.4 – Considerações sobre saúde mental, suicídio e homofobia internalizada  

 

Tanto o DSM-V , APA (2013), como a CID-10, OMS (1993) ou qualquer outro manual 

de medicina psiquiátrica estabelecem critérios de classificações baseados naqueles que de 

alguma forma não se enquadram ao padrão de funcionamento socioeconômico “desejável” à 

reprodução da espécie, geração de lucros e consumo voraz. Os sintomas e diagnósticos são 

observados, “identificados”, descritos, catalogados, classificados e codificados. Em todos eles 

                                                 

157
 Macho procura macho ativo zona sul – Real sem enrolação. Disponível em <http://procuro-

gay.vivalocal.com/procurar-gay+cidade-ademar/realize-suas-fantasias-com-outro-macho-no-sigilo-

/124763744> Acesso em 22/11/2015. 
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 Hetero e macho procuro cara hetero para brincadeiras. Disponível em <http://procuro-

gay.vivalocal.com/procurar-gay+moema/hetero-e-macho--procuro-cara-hetero-para-

brincadeiras/125904828>  Acesso em 22/11/2015. 
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é possível identificar alterações emocionais, afetivas e de pensamento que comprometem a 

funcionalidade capitalista globalizada de como se “deve” viver. Isso sem falar nas altas cifras 

bilionárias, movimentadas pelas “indústrias farmacêuticas” e médicas no mundo inteiro. Seu 

objetivo é manter quimicamente os indivíduos na norma social estabelecida, para que o 

funcionamento social não seja interrompido. 

Por exemplo, o chamado sujeito depressivo não terá tanta energia para produzir, gerar 

lucros e consumir no mesmo ritmo que as pessoas consideradas não depressivas. Aquele que 

delira e alucina é percebido como estando fora da “realidade”, portanto vai atrapalhar o fluxo 

do funcionamento social. Ambos serão submetidos a um tratamento para se adequarem ao 

esperado. Vemos, portanto que o que é considerado doença mental não está de acordo com 

padrões do funcionamento social em determinado tempo e local (Foucault, 2010b). 

Transtornos psicológicos/psiquiátricos provocados pela homofobia 

internalizada/institucionalizada geram gastos indesejáveis para as instituições que cuidam dos 

afetados. 

Pois bem, em suas edições mais atuais, tanto o DSM-V, APA (2013), como a CID-10, 

OMS (1993) falam que as orientações afetivas do desejo homossexual e bissexual não são 

consideradas mais uma patologia. Porém, apontam para a configuração de patologia quando 

há sofrimento e dificuldades de relacionar-se por causa da orientação sexual. A questão a ser 

feita é: quais orientações sexuais causam sofrimento e dificuldades de relacionamento? 

Conforme vimos, a homossexualidade e a bissexualidade são discriminadas desde muitos 

séculos em vários lugares do mundo. A pessoa que for homossexual ou bissexual, 

provavelmente vai experimentar rejeição e será diagnosticada como tendo problemas em 

relação à própria orientação do desejo afetivo sexual. O preconceito vai trazer muitos 

problemas. 

Na terceira edição do DSM publicada em 1980, havia o diagnóstico de 

“homossexualidade ego-distônica”, a qual foi retirada da terceira edição revisada de 1987. 

Porém, na China, o código de doenças mentais deste país, publicado em 2001, ainda mantém 

o diagnóstico de “homossexualidade ego-distônica” em suas classificações. Parte-se do 

princípio que a orientação sexual do sujeito acarreta sofrimento. Por que as outras orientações 

(heterossexual, bissexual e assexual) não estão elencadas no código de doenças mentais 

chinês? Por que alguém que é heterossexual seria ego-distônico? Ou seja, somente quem sofre 

mais preconceito (homossexuais), poderá desenvolver ego-distonia. Portanto, conforme já 

mencionamos a homossexualidade ainda é patologizada, mesmo que veladamente, sob as 
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formas de "Orientação Sexual Ego-distônica" na CID-10 e de "sofrimento persistente e 

acentuado quanto à orientação sexual" no terceiro item do código 302.9 do DSM-V (APA, 

2013; OMS, 1993). 

Por causa da forma de ser e como cada indivíduo lida com a discriminação e homofobia 

internalizada, muitos homens homossexuais podem desenvolver transtornos psiquiátricos. Os 

principais transtornos relacionados à homossexualidade são: comunicação, déficit de atenção 

com hiperatividade, aprendizado, motor, esquizofrênico (delírios e alucinações), afetivo 

bipolar, depressivo, ansiedade, estresse pós-traumático, dissociativo de identidade, 

despersolanização, somáticos, dismórfico corporal (anorexia, vigorexia, ortorexia), 

alimentação, disforia de gênero, controle dos impulsos, personalidade (paranóide, esquizóide, 

esquizotípico, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, esquiva, dependente, obsessivo 

compulsivo) e parafílicos (APA, 2013). Além disso, há estudos que apontam a associação 

entre apetite sexual excessivo e homofobia internalizada. Trata-se de um tipo de vício com 

sintomas compulsivos, obsessivos e impulsivos. Seu tratamento é similar ao de outros tipos de 

dependências (Newcomb & Mustanki, 2009).  

Por causa da homofobia, por vergonha e medo muitos LGBTs sofrem em silêncio por 

muito tempo. A Associação Médica de Gays e Lésbicas dos EUA concorda que sintomas de 

ansiedade e depressão parecem afetar mais os homossexuais do que o restante da população. 

Parecem ser mais graves naqueles que estão “no armário” ou nos que não dispõe de ajuda 

adequada. Adolescentes e adultos jovens podem estar em risco de suicídio. Indivíduos 

estigmatizados apresentam maiores chances de serem expostos a experiências de vida 

negativas que podem afetar a aquisição de certas habilidades pessoais e sociais, tais como 

sensação de controle sobre a própria vida, autoestima e apoio social. Em homossexuais com 

homofobia internalizada os efeitos da vitimização podem ser ainda mais graves, pois esta 

experiência tende a afetar a auto-percepção do indivíduo, fazendo com que o sujeito se 

enxergue como desviante, reforçando a auto-imagem negativa (Borillo, 2010; Cochran et al., 

2003; Davis, 2012; Drescher, 2014; Herek, 1996b; Hatzenbuehler, 2009; Krajeski, 1996; 

Kuyper & Vanwesenbeeck, 2011; Naphy, 2006; Sandfort et al.; Silva, 2007a; Spencer, 1996; 

Stearns, 2010).        

Muitas pesquisas sobre homofobia internalizada relacionam-se com saúde mental e 

física. Esse estudo contou com a análise de outros 31 estudos que relacionam saúde mental e 

homofobia internalizada, totalizando 5.831 indivíduos. Altos índices de homofobia 

internalizada se associaram a altos níveis de desenvolvimento de problemas psiquiátricos 
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(depressão, ansiedade, estresse, carência, etc.). Dentre as médias de idades dos sujeitos das 31 

pesquisas, o índice de homofobia internalizada era mais elevado nas médias de idades mais 

elevadas. A relação entre homofobia internalizada e sintomas de depressão eram maiores que 

a relação com sintomas de ansiedade. Além disso, por causa da homofobia internalizada, 

foram observadas oscilações entre agressividade como defesa em alguns sujeitos. No entanto, 

em outros, extrema vulnerabilidade por causa da carência afetiva e baixa autoestima 

(Newcomb & Mustanski, 2010).  

Este outro estudo, com 422 homens do meio-oeste norte-americano mostrou que a 

homonegatividade internalizada estava associada com a saúde sexual, maturação 

psicossexual, conforto com a orientação sexual, saída do "armário" e socialização entre os 

pares. A homonegatividade internalizada foi associada a um quadro de má saúde em geral 

(Rosser et al., 2008). 

Apesar de a Holanda ser um país que aceita melhor a homossexualidade do que outros 

países do mundo. Um estudo realizado pelo governo holandês com 5.998 sujeitos entre 18 e 

64 anos, concluiu maior presença de indivíduos portadores de males psiquiátricos em sujeitos 

com orientação homossexual do que em sujeitos com orientação heterossexual (Theo et al., 

2001). Neste mesmo país, foi realizado um estudo com 389 indivíduos, destes, 118 homens 

homossexuais, 40 homens bissexuais, 184 mulheres homossexuais e 54 mulheres bissexuais. 

Aqueles com maior homonegatividade internalizada e vítimas de reações externas 

desfavoráveis quanto à sua orientação sexual, apresentaram mais problemas psiquiátricos. 

Este fato ocorreu mais com homossexuais do que com bissexuais. Quando “fora do armário”, 

a orientação sexual (homossexual ou bissexual) era mais bem aceita em mulheres do que em 

homens. Logo, elas gozavam de melhor saúde mental que homens assumidos (Kuyper & 

Fokkema, 2011).  

Em outro estudo sobre índice de depressão e sofrimento entre homens que fazem sexo 

com homens, nos EUA, concluiu-se que em uma amostra 2.881 destes sujeitos, o índice de 

depressão era 17,2% maior que nos demais homens em geral. Tal fator foi associado à falta de 

parceiro fixo, não identificação com a identidade homossexual, ter sofrido algum tipo de 

violência decorrente do preconceito contra homossexuais nos últimos cinco anos e alto nível 

de alienação social. A depressão também foi associada à tentativa de suicídio, abuso infantil e 

disfunção sexual (Mills et al., 2004).  

Além da Holanda, a Suécia é considerada um país muito avançado em relação ao 

desenvolvimento humano e social. No entanto, um estudo realizado procurou relacionar o 
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estresse sofrido e fatores familiares entre homossexuais. Em 2005, foram entrevistados 17.379 

sujeitos com idades entre 20 e 47 anos. Eles apresentaram depressão, carência, 

vulnerabilidade, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno alimentar, dependência 

alcoólica, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e homofobia internalizada 

(Frissell et al., 2010).  

Em uma pesquisa com 86 homens, tendo como base a teoria psicanalítica sobre a 

formação da identidade homossexual e o nível de homofobia internalizada, concluiu-se que 

quando havia alto índice de homofobia internalizada, a formação de identidade homossexual 

era comprometida em seus estágios de formação. Quanto maior a homofobia internalizada, 

menor o estágio alcançado. A homofobia internalizada também foi associada à baixa 

autoestima, instabilidade emocional, culpa sexual, baixo conceito sobre a própria imagem 

corporal. A repressão externa percebida por homossexuais aumenta o nível de homofobia 

internalizada desenvolvida. Tal estudo mostrou o quanto as homofobias internalizadas e 

institucionalizadas atrapalham no desenvolvimento da identidade dos sujeitos homossexuais 

(Rowen & Malcolm, 2002).   

Nesta pesquisa, os autores examinaram as associações entre homofobia internalizada, 

"saída do armário", conexão com a comunidade LGBT, sintomas depressivos e qualidade de 

relacionamentos entre um grupo bem diversificado (etnia, faixa etária, classe socioeconômica) 

de 396 indivíduos LGB. Resultados dessa pesquisa mostraram que a homofobia internalizada 

implica grandes problemas de relacionamento tanto consigo mesmo, com a parceria amorosa, 

bem como com os demais membros da comunidade LGBT, independentemente de estar "fora 

do armário" e se sentir conectado à comunidade LGBT.  Sintomas depressivos mediaram a 

relação entre homofobia internalizada e problemas de relacionamento. Esse estudo permite 

obter melhor compreensão sobre homofobia internalizada e qualidade nos relacionamentos, 

bem como suas correlações com o processo de "saída do armário" (Frost & Meyer, 2009). 

Este estudo explora a relação entre homofobia internalizada, esquiva experiencial e a 

severidade de sintomas de transtorno psicológico em uma amostra de 74 homens 

homossexuais que foram vítimas de agressão. Os resultados indicaram que a homofobia 

internalizada está associada a sintomas depressivos e transtorno de estresse pós-traumático. A 

homofobia internalizada influenciou mais que as consequências da agressão sofrida no 

prognóstico de intensidade dos sintomas de depressão e estresse pós-traumático. Esquiva 

experiencial e homofobia internalizada indicaram igualmente a gravidade de sintomas de 

estresse pós-traumático. Em comparação com a homofobia internalizada, a esquiva 
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experiencial contribui mais com a piora de sintomas de depressão. Resultados demonstraram 

que a esquiva experiencial mediou particularmente a relação entre homofobia internalizada, 

severidade de sintomas depressivos e estresse pós-traumático (Gold et al. 2007). 

Foi realizada uma pesquisa na Turquia, país predominantemente islâmico, com 132 

homens. Cento e doze desses indivíduos se consideravam em uma relação romântica, íntima, 

ou em relações sexuais com homem. Outros 20 se consideram bissexuais. Foi adaptada e 

aplicada uma escala para medir a homofobia internalizada nesses sujeitos. Os resultados 

mostraram correlações significantes com problemas psicológicos referentes a sintomas de 

depressão e ansiedade. Os indivíduos também apresentaram altos níveis de sentimentos 

negativos de abandono em relação a si mesmos e índices elevados de baixa autoestima. 

Geralmente aquele que apresenta sentimentos discriminatórios e negativos contra si mesmo 

acaba direcionando esses mesmos sentimentos para o próprio grupo. Porém, baixos resultados 

de atitudes de hostilidades apareceram (Gençöz & Yüksel, 2006). 

A escala para medir a homofobia internalizada que foi adaptada e aplicada na Turquia, 

foi primeiramente desenvolvida por Herek et al. (1997). Na época ela foi aplicada em uma 

feira LGBT em 75 homens homossexuais e 75 mulheres homossexuais na cidade de 

Sacramento, capital do estado da Califórnia. Os resultados quanto ao índice de homofobia 

internalizada eram menores nas mulheres do que nos homens. Tanto mulheres como homens 

que manifestaram altos níveis de homofobia internalizada apresentaram baixo índice de 

revelação da própria homossexualidade para amigos. Há também pouco sentimento de ligação 

com a comunidade LGBT. Eles também apresentaram níveis de depressão, carência e 

ansiedade elevada, além de sentimentos de autodesmoralização e baixa autoestima. Não foram 

constados resultados associados à revelação da sexualidade para os pais e algum tipo de 

marco no desenvolvimento desses indivíduos.  

Finnegan e McNally (2002) observam que a ansiedade generalizada em homossexuais 

pode ocorrer devido à supergeneralização de medos realistas de rejeição. Em casos severos, 

estes indivíduos podem se tornar muito medrosos, hipervigilantes e paranóicos. Estão 

constantemente preocupados com possíveis fontes de perigo, apresentam dificuldade em 

discriminar ameaças reais daquelas que são imaginárias, o que os prejudica em suas vidas 

(Silva, 2007a). Igartua et al. (2003) postula que o fato do indivíduo se enxergar 

negativamente, pode criar ansiedade em relação à ameaça real ou não de descobrirem sua 

orientação sexual, ou seja, é possível continuar sentindo vergonha de si, mesmo que ninguém 

esteja olhando ou percebendo. Nesse estudo curioso feito com 213 homossexuais masculinos, 
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mostrou que a homofobia internalizada está associada com a melhora da autoestima, quando 

os pesquisados relatam experimentar satisfação em fazer compras em shoppings (Reilly & 

Rudd, 2007). 

Para Cochran et al. (2003) homossexuais e bissexuais quando comparados a 

heterossexuais apresentaram três vezes mais chances de desenvolver depressão, 4,7 mais 

vezes para transtorno do pânico e de três a quatro vezes mais comorbidades, para dois ou mais 

transtornos mentais. Gilman et al. (2001) Aponta que homossexuais em situação de depressão 

grave apresentam mais pensamentos, ideações e tentativas de suicídio que heterossexuais na 

mesma situação. Este estudo é corroborado por Remafedi et al. (1998), que constatou que 

homossexuais com depressão grave apresentam sete vezes mais chances de cometer suicídio 

que heterossexuais em similar estado psíquico.   

Em pesquisa mais antiga, Buhrich & Loke (1988), em uma revisão de estudos 

australianos, também concluem que tentativas de suicídio são mais comuns entre 

homossexuais. O estudo de King et al. (2003), realizado na Inglaterra, relata que um quarto 

dos homossexuais de sua amostra tentou causar danos a si próprios, em comparação com um 

sétimo dos heterossexuais. Mais importante ainda parece ser o fato de que 65% dos gays que 

tomaram esta atitude relataram sua orientação sexual como o motivo.   

Para Cochran & Mays (2000), quando comparados a heterossexuais, os homossexuais 

teriam cinco vezes mais chances de tentarem se suicidar. Estariam mais predispostos a 

apresentar episódios recorrentes de depressão e a desenvolver este transtorno mais cedo 

durante suas vidas. Na amostra de Paul et al. (2002), por exemplo, 12% dos homossexuais 

entrevistados haviam tentado o suicídio (metade destes mais de uma vez), com a maioria 

fazendo a primeira tentativa antes dos 25 anos de idade. Este índice seria quatro vezes maior 

ao existente entre heterossexuais, cujas tentativas de suicídio girariam em torno de 2.4%. Os 

mesmos pesquisadores ainda identificaram, igualmente, fatores de risco que aumentariam a 

probabilidade de tentativas de suicídio entre adolescentes homossexuais, incluindo 

experiências constantes de preconceito e discriminação, tempo recente da primeira relação 

sexual com uma pessoa do mesmo sexo, e assunção da homossexualidade para a família.  

As explicações para a maior incidência de tentativas de suicídio entre adolescentes 

homossexuais são diversas. Em primeiro lugar, de acordo com inúmeros estudos (Chu et al., 

2010; Cloud, 2005; Nicholas & Howard, 1998), adolescentes homossexuais são expostos a 

graus mais elevados de preconceito, discriminação e violência do que adultos, e poucos 
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contam com fontes de apoio social (por parte de suas famílias de origem, amigos ou 

comunidade LGBT) que possam minimizar sentimentos de solidão, alienação e isolamento. 

Por meio do levantamento feito de vários artigos científicos sobre o tema, conclui-se 

que os homens que sentem atração sexual por outros homens podem sofrer maiores chances 

de desenvolver algum tipo de transtorno mental em virtude do preconceito ainda presente em 

nossa sociedade. Porém, em pesquisa feita com 1.541 homens homossexuais e bissexuais 

sobre resiliência, mostrou que aqueles que resolveram suas homofobias internalizadas ao 

longo do tempo, apresentaram melhores condições de saúde mental em relação aqueles que 

não resolveram (Herrick et al., 2013).  

Estes dados são confirmados por pesquisa feita que avaliou o nível de eficácia de 6 a 10 

sessões de psicoterapia, que ajudaram três homens e duas mulheres com homofobia 

internalizada. No período de 4 a 12 semanas de acompanhamento após o tratamento, os 

participantes demonstraram redução de sofrimento e dos pensamentos negativos sobre a 

própria orientação sexual, os quais interferiam em suas vidas. Por meio de anotações diárias, 

mudanças positivas foram sentidas em relação à homofobia internalizada, depressão, carência, 

vulnerabilidade, ansiedade, estresse, qualidade de vida e apoio social (Yadavaia & Hayes, 

2012). Mas nem todos os terapeutas estão prontos para lidar com os possíveis efeitos 

negativos da homofobia internalizada (Szymanski et al., 2008). 

Já vimos como a homofobia foi sendo construída em várias partes do mundo em 

diferentes épocas. Examinamos também seus componentes de rejeição e violência, bem como 

seu processo de internalização pelos próprios homossexuais e demais membros da sociedade. 

Percebemos que a questão da homofobia internalizada e saúde mental influenciam e são 

influenciadas pela dinâmica de “saída, retorno ou permanência no armário” e suas possíveis 

correlações. É importante destacar que cada indivíduo irá lidar com esta questão a sua 

maneira. Conforme já dissemos, isto irá depender da forma de ser, contexto existencial e da 

relação entre estas partes. Nem todos os homossexuais apresentarão saúde mental considerada 

ruim, assim como nem todo heterossexual terá uma saúde mental considerada boa. E nem 

todo homossexual que tiver algum transtorno mental será exclusivamente por causa da sua 

sexualidade. Procuramos mostrar neste item alguns estudos científicos onde há relação entre 

homofobia internalizada e saúde mental comprometida. Tal situação gera gastos indesejáveis 

para as instituições que cuidam da saúde destes indivíduos. Para maior aprofundamento nestas 

questões, sugerimos consultar (Levounis et al., 2014). No próximo item veremos possíveis 

relações levantadas entre o uso, abuso, adição às drogas e homofobia internalizada. 
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3.5 - Considerações sobre o uso, abuso, adição às drogas e homofobia internalizada 

 

O uso, abuso e vício em drogas é uma questão muito complexa e profunda para ser 

abordada com o devido rigor aqui nesta tese. Não é somente própria da população LGBT, 

porém de toda a sociedade. Contudo, vamos procurar nos focar nas relações entre tal uso e 

abuso no segmento LGBT e a homofobia internalizada. As razões que levam o indivíduo a 

fazer uso e abuso de drogas são diversas, complexas e extremamente particulares. Não há uma 

fórmula que sirva para todos os casos. Cada caso deve ser analisado, pois envolve contextos 

existenciais muito diferentes. O que é preciso ser levado em conta é a forma de ser do 

indivíduo e a sua relação com a vida.  

As ciências biomédicas consideram que um indivíduo é dependente químico quando ele 

mostra tolerância, sintomas de abstinência ou um padrão de uso compulsivo de substâncias 

associadas com um estado de intoxicação patológica (OMS, 1993). Vale ressaltar que a 

dependência química freqüentemente pode ocasionar e também é ocasionada por problemas 

de natureza pessoal, incluindo dificuldades nas áreas familiar, social e ocupacional. 

Conforme anunciado, estas substâncias podem ser lícitas ou ilícitas, enquadrando-se, 

didaticamente, em três grandes categorias gerais: depressoras, alucinógenas ou estimulantes. 

Entre as drogas depressoras podemos citar: álcool (no início desinibe, depois deprime); 

sedativos, ansiolíticos e hipnóticos (benzodiazepínicos, barbitúricos); opióides (heroína, 

morfina, codeína); inalantes (colas, solventes, propulsores de aerossóis, combustíveis, lança-

perfume) e gases anestésicos (óxido nitroso, éter, nitrato de amila, nitratos alquílicos
159

). As 

drogas psicodistrópticas, psicodislépticas ou alucinógenas incluem: maconha; LSD (“doce”, 

“ácido”), PCP; psilocibina (cogumelos); mescalina (do cacto “peiote”) e ketamina (também 

conhecida como “special k”, “super k”, “vitamina k”, ou simplesmente “k”).  

Por último, enquadramos na categoria de psicolépticas ou estimulantes as seguintes 

drogas: cafeína; nicotina (estimulante no início, depois tranquilizante); cocaína; “crack” 

(cocaína fumada); “free base”; anfetamina (conhecida popularmente como “bolinha”); 

metanfetamina (conhecida também como “crystal”, “speed” ou “crank”); “ice” 

(metanfetamina pura); anfetaminas de “designer” ou anfetaminas sintetizadas (“ecstasy” ou 

“bala”, “eve”, STP); GHB (“ecstasy” líquido) e “speedball” (cocaína ou “crack” misturado 

                                                 

159
 Mais conhecido como poppers. A inalação de nitritos desinibe, relaxa os músculos lisos, como o 

esfíncter anal, por exemplo, funciona como afrodisíaco, potencializando a sensação de prazer. Disponível 

em<http://web.archive.org/web/20061111105814/http://www.medsafe.govt.nz/Profs/datasheet/a/Amylnit

rateinh.htm> Acesso dia 17/03/2015 
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com heroína). A droga “speedball”, ainda sem nome em português, é uma tentativa de 

contrabalançar o efeito estimulante da cocaína (ou “crack”) com o efeito depressor da heroína, 

muitas vezes gerando reações fisiológicas fatais para o indivíduo que faz uso dela (Sadock & 

Sadock, 2007; Silva, 2007a).  

Além disso, há também no meio LGBT o famoso “boa noite cinderela”. O nome tem 

origem no uso de drogas para dopar vítimas em potencial. É definido como crime que consiste 

drogar a vítima para roubá-la ou estuprá-la. Em comum, estas drogas apresentam um efeito 

bastante depressor sobre o sistema nervoso central, principalmente quando combinadas ao 

álcool. Algumas vezes há lacunas de memória dos eventos no período de intoxicação. O golpe 

consiste em colocar a droga na bebida da vítima sem que ela perceba. Isto geralmente se dá 

em festas, saunas, danceterias, bares, etc. As vítimas são envolvidas por pessoas sedutoras e 

de má índole ou até mesmo por homofóbicos. É importante frisar que esta prática não é 

exclusiva do universo LGBT (DePresca, 2003).  

Pois bem, diversos autores têm postulado explicações para a elevada incidência de 

dependência química entre a população homossexual, a grande maioria centrando-se em duas 

alternativas. A primeira tem a ver com o preconceito, tanto institucionalizado quanto 

internalizado, experienciado diariamente por gays e lésbicas. De acordo com Finnegan & 

McNally (1995), por exemplo, muitos indivíduos tomariam álcool e outras drogas como uma 

forma de facilitar interações sociais e sexuais, reduzir a ansiedade, angústia, carência, 

vulnerabilidade, depressão, lidar com o preconceito, aliviar o sofrimento derivado da dúvida 

entre assumir-se ou não, e minimizar a sensação de isolamento de ser homossexual em uma 

sociedade altamente preconceituosa. Evidente que não são todos os LGBTs que lidam com 

esta questão, desta forma, conforme já frisamos (Silva, 2007a). 

Para Olson (2000), é muito provável que o álcool e outras drogas diminuam a inibição, 

negação, ansiedade e medo da relação sexual homossexual. Em outras palavras, substâncias 

químicas podem ajudar homossexuais com homofobia internalizada a terem relações 

homossexuais sem se sentirem culpados após o ato; podem reduzir sua ansiedade antes, 

durante e depois do sexo; e, podem, igualmente, minimizar o estigma experienciado por estes 

indivíduos caso eles venham a ser descobertos. Foi detectado que LGBTs alcoólicos 

apresentaram maior nível de homofobia internalizada que os não alcoólicos (Nicely, 2001; 

Silva, 2007a). 

Para Cabaj (2000), a dependência química e o preconceito internalizado apresentam 

uma série de semelhanças: negação, medo, ansiedade, paranóia, raiva, culpa, depressão, 
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carência, vulnerabilidade, desamparo, vida dupla, passividade, sensação de vítima, 

inferioridade, baixa autoestima, isolamento, alienação, solidão, fragmentação e confusão 

(Cabaj, 1996). Ressaltamos que o álcool, assim como alguns tipos de drogas podem causar 

depressão, o que tende a diminuir ainda mais a autoestima do indivíduo (Sadock & Sadock, 

2007; Silva, 2007a). Estas características fazem com que o uso de substâncias entorpecentes 

reforce a homofobia internalizada e vice-versa, criando um círculo vicioso do qual se torna 

extremamente difícil de escapar. 

Esse estudo procurou examinar o uso e abuso de álcool entre jovens italianos de gays e 

lésbicas. Foram pesquisados a influência do estigma sexual internalizado, a experiência de 

saída do armário para família e amigos, senso individual de conexão com a comunidade 

LGBT e o uso e abuso de álcool. Foram entrevistados 119 jovens gays e 83 jovens lésbicas, 

com idades entre 18 e 24 anos. Desses números, 2% apresentaram-se como não consumidores 

de álcool, 43,6% como consumidores sociais, 35,6% como abusadores do uso de álcool e 

18,8% como consumidores pesados (Baiocco et al., 2010). Em pesquisa realizada com 156 

LGB de 14-21 anos, mostrou que quando saíram do armário para seus colegas e eram mal 

acolhidos, tendiam a usar e abusar mais de álcool, maconha e cigarros (Rosario et al., 2009). 

Outra pesquisa sugere que os homossexuais que sentem sintomas de depressão e homofobia 

interna, bebem com mais freqüência (Amadio, 2006; Span & Derby, 2009).  

Finnegan & McNally (2002) afirmam que a homofobia internalizada pode ser uma 

característica freqüente entre homossexuais dependentes drogas lícitas e ilícitas. Se a auto-

aceitação não for alcançada, os efeitos do preconceito internalizado poderão colocar o 

processo de recuperação em xeque, deixando o indivíduo em um risco constante de sofrer 

recaídas. A dependência química entre homossexuais não só está correlacionada com a 

homofobia internalizada como também parece afetar negativamente o desenvolvimento de 

uma identidade homossexual positiva (Silva, 2007a).  

Outra explicação dada para a maior incidência de dependência química nesta população 

se refere ao fato de que bares, boates e festas têm sido, tradicionalmente, os principais centros 

de socialização dentro da comunidade homossexual. Estes locais, com sua ênfase no consumo 

de bebidas alcoólicas e drogas, e sua aura de permissividade, muitas vezes representam as 

únicas alternativas para obter informações relevantes dentro da comunidade, fazer amigos e 

conhecer possíveis parceiros. O uso (e abuso) de determinadas substâncias também é 

freqüentemente aceito como uma parte “normal” do “estilo de vida” e identidade 
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homossexual, sobretudo em determinados eventos, tais como festas e demais locais de 

socialização LGBT (Blackwell, 2012; Finnegan & McNally, 1995, Silva, 2007a).  

Segundo Cabaj (2000), homossexuais dependentes químicos que sofreram algum tipo 

de agressão verbal ou física podem possuir maiores chances de apresentar recaídas. É 

importante mencionar que o tratamento de homossexuais que sofrem de dependência química 

é um processo muito mais complexo do que tratar heterossexuais com o mesmo problema, 

pois preocupações ligadas à vergonha, estigma, preconceito, homofobia internalizada e 

assunção da orientação sexual tendem a complicar sobremaneira o processo de recuperação. 

Ou seja, homossexuais dependentes de substâncias químicas são duplamente estigmatizados, 

seja pela adição, seja por sua orientação sexual (Ziegler, 2000). 

Este estudo mostrou que os adolescentes fumam mais cigarros de tabaco que os 

heterossexuais de sua idade. Foram entrevistados 526 jovens em Los Angeles. Fatores diretos 

e indiretos relativos à comunidade LGBT foram utilizados para isolar mediadores cognitivos e 

psicológicos (sofrimento psíquico, valores em relação à saúde, homofobia internalizada). 

Entender como este processo acontece irá auxiliar em campanhas de tratamento e prevenção 

para novos tabagistas (Holloway et al., 2012).  

A prevalência de fumantes entre homens gays é maior do que entre não gays. Esse 

estudo investigou a relação entre a ocultação diária da orientação sexual, variáveis de papel de 

gênero masculino e o ato de fumar.  Foram escolhidos 136 homens homossexuais e 56 

homens heterossexuais com idade média de 20,5 anos. A partir disso, foi solicitado que 

preenchessem um questionário que abordava a infância, não conformidade de gênero em 

relação aquilo que a sociedade espera medição de quantos cigarros por dia, afetos negativos e 

senso de masculinidade ao longo de nove dias. Os participantes homossexuais ainda 

mensuraram o quanto ocultavam sua orientação sexual ao longo destes dias. 

Ambos os grupos de homens fumaram ao longo do estudo, porém os homens 

homossexuais fumaram mais ao longo dos dias do estudo. A não conformidade com aquilo 

que é esperado em relação ao gênero na infância e expressão atual de masculinidade 

influenciou na quantidade de cigarros fumados por todos os participantes. A auto-percepção 

da masculinidade também indicou maior quantidade de cigarros fumados entre todos os 

participantes, muito embora esse número tenha sido maior entre os heterossexuais do que 

entre os homossexuais.  

O fato de um indivíduo homossexual tentar esconder sua orientação sexual em 

determinado dia específico, indicou que ele fumou mais cigarros neste dia. Os resultados 
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sugerem a necessidade de considerar a homofobia internalizada nos participantes 

homossexuais, a não conformidade de gênero, em relação aquilo que é esperado socialmente, 

auto-percepção de masculinidade e estresse em relação à ocultação da orientação sexual em 

investigações futuras entre homens jovens que usam tabaco (Pachankis et al., 2011).   

Esse estudo procura entender os aspectos psicossociais e características 

comportamentais de 321 homens usuários de metanfetaminas e soropositivos que fazem sexo 

com homens em São Diego, Califórnia. Foram inquiridas características psicossociais e 

demográficas bem como o uso de drogas e práticas sexuais de risco. Para efeito de análise, os 

participantes foram classificados em relação ao local onde a prática sexual ocorria: privados 

(casa, festas fechadas, etc.), comercial (casas noturnas, saunas, clube de sexo, cinema, etc.) e 

públicos (parques, praças, banheiros, etc.).  

Os resultados mostraram que nos locais públicos os indivíduos eram mais jovens, mais 

escolarizados, mais propensos a se identificar como sendo homossexuais e com maiores 

chances de já terem consumido drogas (sintéticas, cocaína, maconha, etc.) em casas noturnas 

se comparado com aqueles que praticaram sexo em locais privados e comerciais. Homens que 

praticaram sexo em locais públicos e comerciais evidentemente o faziam de maneira mais 

arriscada do que aqueles que praticaram em locais privados. 

Aqueles que praticaram em locais públicos demonstraram fazer maior uso de álcool e 

outras drogas, terem mais sintomas depressivos, homofobia internalizada, preconceito e maior 

compulsão sexual do que aqueles que praticaram em locais comerciais e privados. No sentido 

de reduzir os comportamentos de risco em relação ao vírus do HIV e outras DSTs, futuros 

estudos devem estudar a viabilidade de modificação de modificação das condições 

psicossociais e estruturais associadas ao comportamento sexual de risco daqueles que estão 

sob o efeito de metanfetamina (Semple et al., 2010). 

Neste estudo verificou-se que, em geral, os casais de homossexuais enfrentam mais 

problemas com álcool, maiores índices de violência doméstica e menor procura por 

tratamentos. Por causa do medo, preconceito, vergonha e homofobia internalizada, muitos 

sujeitos não buscam ajuda e nem há denúncias por parte daqueles que sofreram agressões de 

seus parceiros. Pois, ao fazerem isto, terão que “sair do armário” (Klostermann et al., 2011).  

Esta outra pesquisa mediu e investigou a relação entre heterossexismo, homofobia 

internalizada, uso e abuso de drogas entre 824 LGBs. Gays e lésbicas reportaram 

experimentar mais heterossexismo que bissexuais. Gays e bissexuais por outro lado 

experimentaram mais homofobia internalizada que lésbicas. Aqueles que demonstraram ter 
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algum problema em relação ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, sofreram maior nível de 

heterossexismo e homofobia internalizada que aqueles que não apresentaram problemas 

quanto ao uso de drogas (Weber, 2008).  

Vimos apenas alguns estudos científicos que apontam para o uso de drogas lícitas e 

ilícitas correlacionado à homofobia internalizada. Evidentemente que o uso de drogas está 

conectado a um complexo sistema. Todas as pessoas de todas as idades, classes sociais, 

orientações sexuais, escolaridades, profissões, nacionalidades, religiões, etc. podem usá-las. 

Porém, vimos que o processo de construção histórica da homofobia, seus componentes, 

crenças religiosas, questões de gênero e saúde mental também influenciam o uso e abuso de 

substâncias químicas por parte de homossexuais que internalizaram a homofobia. A questão 

do preconceito, violência física/psicológica, auto-rejeição, ansiedade, estresse e depressão são 

alguns aspectos levantados nos estudos citados e o uso de drogas pelos homossexuais são 

justificativas encontradas para lidar com a questão. Em geral, as pesquisas mostraram que o 

uso de drogas lícitas e ilícitas proporciona alívio e prazer. Conforme segue este anúncio de 

internet, não podemos afirmar neste caso que o uso de maconha tem a ver com a homofobia 

internalizada. Porém, conforme os artigos consultados neste item, vimos que a associação 

entre sexo e drogas é comum:  

“Mas olha só quem  dá as caras, ou melhor, a rola aqui no chiqueiro 

novamente… Leitor Maconheiro Carioca, o  pentelhudo  da Lapa, zona 

boêmia do Rio, que causou frisson com seus posts anteriores mostrando a 

bundinha redonda, a barriga magrela e a jeba cabeluda. Agora, ELE TÁ DE 

VOLTA, com novo vídeo mexendo no jebão e pede pra dizer aos versáteis e 

fumadores de maconha que tiverem afim de curtir, que deixem contato nos 

comentários que ele retorna. Quer fumar maconha, pegar no pau, chupar e 

ser chupado, linguinha no furão, umas baforada na “danada” e sarro com 

dedadas, lambidas e socadas no rabo (nos rabos). E AE, QUEM CURTE 

UMA PUTARIA FUMANDO A ERVA DANINHA??? HEHEHE, BOTO 

FÉ!!! (SIC) 
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Ou seja, indivíduos com homofobia internalizada e correlatos podem utilizar tais 

substâncias químicas, como “remédio”. Porém, isto varia de pessoa para pessoa. Logo, a 

maneira de lidar com estas questões irá depender da forma de ser do indivíduo e a relação 

com seu contexto existencial. Nem todo homossexual irá usar drogas, como nem todo 

heterossexual deixará de usá-las. Procuramos mostrar neste item alguns estudos científicos 
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onde há relação entre homofobia internalizada e uso de drogas lícitas e ilícitas. No próximo 

item veremos possíveis impactos que os aspectos correlacionados à homofobia internalizada 

levantados até aqui podem influenciar no comportamento sexual de risco. 

 

3.6 - Considerações sobre comportamento sexual de risco e homofobia 

internalizada 

 

Comportamentos ou práticas sexuais de risco (relações sexuais sem o uso do 

preservativo) podem acontecer entre quaisquer indivíduos, independentemente da orientação 

sexual. Nosso objetivo neste item é examinar como a construção histórica da homofobia, seus 

componentes, processo de internalização, saúde mental, uso de drogas e contextos existenciais 

dos sujeitos podem influenciar em comportamentos sexuais de risco. Iremos focar no 

HIV/AIDS, pois ela ainda é uma doença sem cura, porém tratável e muito ligada à história da 

comunidade LGBT. Nosso objetivo não é explorar a vida dos homossexuais que já convivem 

com o vírus do HIV 
161

. Neste item estaremos mais atentos às formas de comportamento 

sexual de risco e suas correlações com a homofobia internalizada.  

Porém, supomos que além do estigma relacionado à homofobia internalizada e 

institucionalizada, há ainda o preconceito internalizado e institucionalizado de ser 

soropositivo. Além do HIV/AIDS, ressaltamos que outras doenças sexualmente transmissíveis 

também possuem elevada incidência entre homossexuais, incluindo Hepatite (que pode 

evoluir para cirrose ou câncer), Sífilis (que tem registrado um aumento de casos nos últimos 

anos), HPV (que pode causar câncer anal) e LGV (doença causada por uma bactéria do grupo 

da Clamídia que facilita a transmissão de Hepatite C e de HIV). Lembramos que, de um modo 

geral, qualquer doença sexualmente transmissível aumenta o risco de infecção pelo vírus HIV 

(Martins, 2003). 

Um relatório divulgado em julho de 2014 pela UNAIDS, a agência da Organização das 

Nações Unidas (ONU) dedicada à luta contra a AIDS, apontou que, entre 2005 e 2013, o 

Brasil registrou aumento de 11% em infecções por HIV. O número de mortes no país em 

decorrência da doença, por sua vez, subiu 7%. Os dados são ainda mais alarmantes quando 

                                                 

161
 Para saber mais indicamos dois sites que são referência no assunto: Agência de Notícias da AIDS, 

disponível em <http://agenciaaids.com.br/home/> e Portal sobre AIDS, doenças sexualmente 

transmissíveis e hepatites virais <http://www.aids.gov.br/> Acesso dia 08/07/2015 

 

  

http://agenciaaids.com.br/home/
http://www.aids.gov.br/


209 

 

comparados com os outros países: no mundo todo, houve queda de 27,6% nas infecções e de 

35% nas mortes. Se levarmos em conta apenas a América Latina, as diminuições foram de 3% 

e 31%, respectivamente. Outro levantamento divulgado em dezembro de 2014 pela Secretaria 

da Saúde de São Paulo mostrou que os casos aumentaram 23,2% no Estado entre jovens de 15 

a 24 anos de 2009 a 2013. Em 2009, foram notificados 687 novos casos; em 2013, 847. 

Fazendo uma associação com os dados apresentados pelo Ministério da Saúde em 2014, 

foi justamente entre 16 e 24 anos que subiu o número de infectados. O Estado também tem 

responsabilidade direta no aumento dos casos de HIV entre os jovens quando cede a pressões 

de setores conservadores da sociedade e evita criar publicidades direcionadas a LGBTs, que 

alertem sobre a importância da prevenção. Porém, quando é criada, como, por exemplo, no 

carnaval de 2012, foi retirada do ar pelo governo federal que cedeu às pressões de segmentos 

religiosos fundamentalistas. A campanha citada era voltada para o uso do preservativo e 

ilustrava a imagem de dois garotos homossexuais trocando carícias em um baile 

carnavalesco.
162

    

Neste outro estudo realizado em 2012, foram entrevistados 1.217 frequentadores de 

bares, cinemas e boates da região da República e da Consolação, no centro da cidade de São 

Paulo. Esse trabalho registrou taxas altas de infecção pelo vírus HIV, causador da AIDS, 

principalmente entre jovens homossexuais, e revelou situações que os tornam muito 

vulneráveis às infecções, além de brechas nas estratégias de prevenção de uma doença que 

ainda é um desafio de saúde pública, com 37 mil casos novos por ano no Brasil, dos quais sete 

mil no estado de São Paulo. Dos entrevistados com 18 a 24 anos de idade, 6,4% estão 

infectados com o vírus HIV – uma taxa cerca de 50 vezes maior que a média nacional nessa 

faixa de idade. Entre os entrevistados com 18 e 19 anos, a taxa de infecção foi de 5%, 

indicando que teriam se contaminado nos dois primeiros anos da vida sexual.  

Considerando todas as faixas de idade, a taxa de infecção entre todos os entrevistados 

foi 15% para o HIV e 18% para a sífilis. Quase metade (43%) dos entrevistados disse que 

tinha pelo menos curso universitário, indicando que não teria sido por falta de acesso à 

informação que se contaminaram ou se arriscam a se contaminar. Quase todos os 

entrevistados reconheceram que o risco de se infectar com o HIV nas relações homossexuais 

era grande (69%) ou moderado (28%), mas a consciência do risco nem sempre se converteu 

em ações que pudessem evitar a infecção: quase um terço (29%) dos entrevistados relatou ter 
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dificuldade em usar preservativo quando estão apaixonados e 13% sentem dificuldade para 

dizer ao parceiro que quer usar preservativo. 

A pesquisa também apontou para o número de parceiros sexuais que cada um teve nos 

últimos seis meses: 

 Na faixa etária de 18 a 19 anos, 28,7% tiveram 11 ou mais parceiros, 12% entre 

6 a 10 parceiros, 39,6% de 2 a 5 e 19,5% tiveram 1 parceiro nos últimos seis 

meses. Cerca de 5% desta faixa etária são portadores do vírus HIV.  

 Na faixa etária de 20 a 24 anos, 14,3% tiveram 11 ou mais parceiros, 20,2% de 

6 a 10 parceiros, 38,1% de 2 a 5 parceiros e 27,4% tiveram 1 parceiro nos 

últimos seis meses. Cerca de 6,7% desta faixa etária são portadores do vírus 

HIV.   

 Na faixa etária de 25 a 39 anos, 18,9% tiveram 11 ou mais parceiros, 11,9% de 

6 a 10, 41,2% de 2 a 5 e 28,1% tiveram 1 parceiro nos últimos seis meses. Cerca 

de 16,6% desta faixa etária são portadores do vírus HIV.   

 Após os 40 anos, 17% declaram ter tido mais de 11 parceiros, 13,4% de 6 a 10, 

29,3% de 2 a 5 e 40,3% tiveram 1 parceiro nos últimos seis meses. Cerca de 

28,6% desta faixa etária são portadores do vírus HIV 
163

.   

 

Foi realizada uma pesquisa em 10 cidades brasileiras, concluído em junho de 2010, com 

3.610 homens de 15 a 64 anos de idade que se declararam gays ou HSH. Os dados foram 

divulgados hoje durante o VIII Congresso Brasileiro de Prevenção das DST e AIDS e o I 

Congresso Brasileiro das Hepatites Virais. Os resultados mostraram que eles são mais 

escolarizados, tem melhor poder aquisitivo e a maioria vive com o companheiro quando 

comparados com a população masculina em geral. Nos últimos 12 meses, antes da publicação 

da pesquisa, 23,5% dos gays e outros HSH fizeram o teste de HIV. Menos da metade (11,2%) 

dos homens em geral foram testados no mesmo período. Chama a atenção o maior percentual 

de gays e outros HSH que realizam a testagem nos serviços públicos de saúde: 66,7% deles 

receberam o diagnóstico para o HIV em centros de testagem e aconselhamento ou na rede 

pública de saúde. Na população masculina em geral, esse percentual é de 40,6%. 

Questionados sobre sua percepção de risco, os outros HSH também demonstram maior 

nível de informação. Entre aqueles que se testaram alguma vez na vida, 53,9% o fizeram 

                                                 

163
AIDS ainda longe do controle, disponível em <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/aids-ainda-

longe-do-controle/> Acesso dia 27/03/2015 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/aids-ainda-longe-do-controle/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/aids-ainda-longe-do-controle/


211 

 

porque achavam que tinham algum risco de ter se infectado ou por “curiosidade” de saber sua 

condição sorológica. Entre os homens em geral, 32,7% procuraram o serviço de diagnóstico 

por essas razões. Entre os gays e outros HSH de 25 a 64 anos, 78,9% usaram preservativo na 

primeira relação sexual, contra 21,6% dos homens em geral, na mesma faixa etária. 

Entretanto, o uso da camisinha na última relação sexual (nos últimos 12 meses) com parceria 

casual cai para 59,6%, praticamente o mesmo percentual dos homens em geral, que é 56,9%. 

Em relação à população mais jovem, a pesquisa traz um alerta. Os jovens gays e outros HSH 

utilizam o preservativo em menor proporção que os jovens homens em geral: 53,9% deles 

utilizaram a camisinha na primeira relação sexual, enquanto 62,3% dos jovens homens em 

geral a usaram na primeira vez.  

Nas relações nos últimos 12 meses com parceiro fixo, 29,3% dos jovens gays e outros 

jovens HSH utilizaram o preservativo. Nos jovens em geral, a média é de 34,6%. Em relações 

com parceiros casuais, os jovens gays e outros HSH fizeram uso do preservativo em 54,3% 

dos casos, resultado similar ao encontrado nos jovens em geral (57%). Os resultados da 

pesquisa corroboraram com os últimos dados epidemiológicos de 2009, lançados pelo 

Ministério da Saúde. Na faixa etária de 13 a 19 anos, entre os meninos, há mais casos de 

contágio pelo vírus HIV por transmissão homossexual (33,5%) do que heterossexual (28,3%). 

A taxa de prevalência do HIV na população de gays e outros HSH com mais de 18 anos das 

10 cidades pesquisadas foi de 10,5%. Nos Estados Unidos, por exemplo, a prevalência na 

população HSH é de 9,1%. Os dados encontrados são consistentes com estudos anteriormente 

realizados 
164

. 

Em estudo realizado na Nigéria com 1.125 homens que fazem sexo com homens, 44,4% 

se identificaram como homossexuais e 55% como bissexuais. Um terço apresentou homofobia 

internalizada. Em relação aos homossexuais, os bissexuais demonstraram duas vezes mais 

chances de ter homofobia internalizada e serem portadores do vírus HIV. Ou seja, 

obviamente, quanto maior a homofobia externa e/ou institucionalizada, mais forte é o seu 

contexto repressor (Adebajo et al., 2012). É importante notar que na Nigéria, devido a fatores 

religiosos, a homossexualidade é considerada crime e punida com a morte.  
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Em outra pesquisa feita na África do Sul, com 324 homens que fazem sexo com 

homens, foram encontrados altos índices de homofobia internalizada. De 10% a 15% 

relataram ter sempre sentimentos de homofobia internalizada. Mais de 20% relataram sentir 

homofobia internalizada algumas vezes. Outro dado analisado foi que grande nível de 

homofobia internalizada estava associado ao baixo nível educacional e desinformação em 

relação ao HIV/AIDS.  Dentre os indivíduos que apresentaram alta taxa de homofobia 

internalizada, a maioria se considera bissexual. Apenas uma pequena parcela se considera 

homossexual. Foi também encontrada entre os HSHs que sentem homofobia internalizada, a 

crença que a AIDS é uma espécie de doença fabricada, que faz parte de um sistema 

conspiratório, com o objetivo de manipular e controlar certos grupos de pessoas. Estes 

achados são importantes, pois contribuem para maior entendimento sobre a homofobia 

internalizada na África do Sul. O estudo concluiu que é importante o empoderamento da 

comunidade LGBT por meio da autoaceitação da identidade homossexual.  

No início da epidemia do HIV, sua transmissão e contágio foram associados a 

determinados grupos sociais, os chamados grupos de risco (basicamente formado por 

homossexuais, prostitutas, hemofílicos e usuários de droga). Foram estigmatizados até os dias 

atuais. Como consequência, eles se informaram e preveniram mais contra a doença. Já, as 

pessoas que não eram consideradas do grupo de risco se informaram menos sobre a 

transmissão, contágio e tratamento do HIV/AIDS. Muitos bissexuais não se identificaram 

como fazendo parte do grupo de risco, pois suas práticas não eram exclusivamente 

homossexuais. Falava-se na década de 1980 que a AIDS era doença punitiva, exclusiva de 

homossexuais e também chamada de “câncer gay”. Outro aspecto a ser desenvolvido na 

África do Sul é o esclarecimento e a diminuição de crenças conspiratórias sobre o HIV entre 

os HSHs. Portanto, é importante que a homofobia internalizada seja reduzida e trabalhada. 

Dessa forma, espera-se maior acesso à informação sobre prevenção e tratamento do HIV (Vu 

et al., 2012). Vejamos como esta questão é tratada em partes do mundo mais liberais. 

Um grande estudo realizado no ano de 2013, em 38 países da Europa, com mais de 144 

mil homens homossexuais, procurou saber sobre a relação direta entre homonegatividade 

internalizada e comportamento sexual de risco. O nível de discriminação, escolaridade e 

diferença de situação econômica dos entrevistados em cada país influenciaram na prática 

sexual segura e o quanto de homonegatividade internalizada cada sujeito apresentava. Mais 

discriminação, menos escolaridade e baixa renda econômica favoreciam o aumento da 

homonegatividade e práticas sexuais não seguras. A homonegatividade diminuía conforme o 
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sujeito estava “fora do armário”, pois era menos discriminado. Outro fator era seu país contar 

com leis a favor dos direitos LGBT e habitantes possuíam maior nível escolar e econômico. 

Portanto, o estudo sugere que promover os direitos da população LGBT será apropriado na 

diminuição do risco de contágio entre homens que fazem sexo com homens (Ross et al., 

2013).  

A homonegatividade internalizada também foi associada ao aumento do sexo anal sem 

proteção e à compulsão sexual (Dew & Chaney, 2005; Scanavino et al., 2013; Smolenski et 

al., 2008; Smolenski et al., 2011). Buscas por sensações prazerosas e de alívio influenciaram 

diretamente na prática de sexo sem proteção. Enquanto isso, os efeitos do estigma negativo no 

comportamento de risco foram mediadas por variáveis relacionadas à saúde mental 

vulnerável. A baixa auto-estima e o alto nível de homofobia internalizada foram relacionados 

ao comportamento sexual de risco (Preston et al., 2007). Em um outro levantamento bem 

extenso, foram analisados 250 estudos cientificos sobre este assunto. Seis temas principais 

relacionados ao comportamento sexual de risco e uso de preservativo foram identificados: 

acessibilidade ao tratamento do HIV/AIDS, questões relacionadas ao físico, psíquico e à 

aparência, uso da internet e de substâncias químicas (Neville & Adams, 2009). 

Esta outra pesquisa associa a satisfação com a imagem corporal e sexo anal sem o uso 

do preservativo entre 535 homens que fazem sexo com homens. Cerca de 13,3% dos homens 

que estavam com o peso acima para sua constituição física, reportaram sexo sem proteção. 

Entre os que estavam com o peso considerado esperado para sua altura, 21,6% praticaram 

sexo de risco. Entre aqueles com peso abaixo para sua constituição física, 8,2% praticaram 

sexo de risco. Os dados sugerem que quanto mais estes homens estiverem de acordo com o 

padrão de corpo e beleza esperados, mais se envolvem em práticas sexuais de risco 

(Allensworth-Davies et al., 2008). Neste outro estudo com 315 homens gays, os autores 

sugeriram a relação entre o nível de estresse experienciado pelas minorias, a expressão dos 

papéis culturais de gênero masculino, homofobia internalizada, estigma, ataques 

homofóbicos, percepções quanto às regras normativas de saúde, uso de drogas lícitas e ilícitas 

e práticas sexuais de risco (Hamilton & Mahalik, 2009). 

Levantamentos feitos apontam que a homofobia internalizada contribui para o abuso de 

álcool e outras drogas em homens que fazem sexo com homens. Tal comportamento pode 

levar à prática sexual sem o uso do preservativo. Os autores ainda sugerem que alterações de 

humor são questões importantes a serem avaliadas. A homofobia internalizada também pode 

se manifestar da seguinte forma: alguns homens soropositivos praticam sexo com penetração 
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anal sem usar o preservativo. Além disso, quase sempre, muitos não compartilham com o 

parceiro sua situação sorológica (Rosser et al. 2008; Ross et al. 2008). 

Pouco se sabe sobre homens que se identificam como heterossexuais e que 

ocasionalmente têm sexo com homens, travestis e transexuais. Trinta e um homens que se 

identificam como heterossexuais admitiram em entrevista terem tido sexo com outros homens 

ou com travestis e transexuais nos últimos 12 meses, em relação à realização desta pesquisa. 

Sessenta e um por cento eram afro-americanos com idade média de 38,9 anos. Dos 31 homens 

entrevistados, 58,1% admitiram usar drogas durante a relação sexual e ser soropositivo. 

Daqueles que tiveram sexo com travestis e transexuais, 81,3% foi passivo. Dos que tiveram 

sexo com homens, 42,9% foram passivos. Os participantes da pesquisa que são soropositivos 

tendem a usar preservativo com suas parceiras mulheres do que com travestis e transexuais. Já 

os homens soronegativos admitiram usar pouco o preservativo, destacando o risco de se 

contaminar e transmitir o HIV e outras doenças. A condição sorológica, o tipo de parceria 

sexual, uso de drogas e fatores culturais como a homofobia internalizada, por exemplo, 

influenciaram no comportamento sexual dessas pessoas (Reback & Larkins, 2013). 

Esse estudo, que contou com a participação de 285 homens soronegativos na cidade de 

Nova Iorque, mostrou o quanto o desengajamento em lidar com o risco de contrair o vírus do 

HIV mediou a associação entre homofobia internalizada e intercurso anal desprotegido. Além 

disso, foi observado como tais práticas ocorreram em locais públicos (banheiros, vestiários, 

parques, praças, etc.) e o uso e abuso de drogas moderaram a associação entre tal 

desengajamento e a prática de sexo anal sem o uso de preservativo entre homens 

soronegativos que fazem sexo com homens. Muitos desses homens não acreditam que seja tão 

fácil se contaminar pelo vírus do HIV. Não creem na gravidade dos efeitos da infecção pelo 

vírus, devido à efetividade das terapias antirretrovirais atuais. Estes homens ainda apresentam 

transtornos psiquiátricos e estados afetivos negativos associados às práticas sexuais de risco. 

Entender a dinâmica psicológica e a euforia causada pela prática sexual de risco será útil na 

elaboração de intervenções psicossociais (Yi et al., 2010; Yi & Sandfort, 2011).  

 Heterossexismo interiorizado, homofobia internalizada ou internalização de atitudes 

anti-homossexuais têm sido constantemente ligadas à depressão e autoestima baixa em 

homens gays, mas ainda não se concluiu definitivamente o estudo que relaciona o uso de 

drogas lícitas e ilícitas com a prática de sexo de risco e contaminação do HIV por homens 

homossexuais e bissexuais. Este estudo associou heterossexismo internalizado, transmissão 
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do vírus HIV, baixa aderência ao tratamento com antirretrovirais, efeitos colaterais e uso de 

estimulantes.  

Quatrocentos e sessenta e cinco homens que se identificam como homossexuais foram 

entrevistados para um programa de redução do comportamento de risco. Resultados 

apontaram que o heterossexismo interiorizado foi associado ao sexo passivo desprotegido em 

pessoas soronegativas, pessoas que não sabem sua situação sorológica e baixa aderência ao 

tratamento com antirretrovirais, devido aos efeitos negativos e maior uso de estimulantes. Os 

achados foram de 15% dos sujeitos que não se protegiam em suas relações sexuais anais e 

17% que não aderiam ao tratamento com o uso de antirretrovirais. A pesquisa ajuda na 

compreensão da relação entre heterossexismo internalizado, prevenção do vírus HIV e 

tratamento dos soropositivos (Johnson et al., 2008). Achados semelhantes relacionam o alto 

nível de homofobia internalizada com o baixo nível de informação e prevenção contra o vírus 

HIV. No entanto, quanto menor a homofobia internalizada, assunção do desejo homossexual, 

mesmo para si mesmo, maior o nível de informação e prevenção do HIV (Huebner et al., 

2002).   

Com o avanço da medicina e dos tratamentos ocorridos nas últimas décadas, podemos 

dizer que na última década o medo provocado pela AIDS diminuiu consideravelmente, o que 

fez com que muitos indivíduos se preocupassem cada vez menos com a prevenção da doença. 

Finnegan & McNally (2002) apontam ainda para outros motivos igualmente relevantes, tais 

como a falta de uma discussão verdadeiramente aberta sobre desejo, a dessensibilização 

provocada por décadas de campanhas a favor do uso de preservativos, e a resistência em 

adotar estratégias de redução de danos (nas quais as pessoas possam realizar escolhas 

informadas sobre o nível de risco ao qual querem se expor). Em suma, uma série de fatores 

distintos parece ter contribuído para uma explosão de casos de HIV entre homossexuais 

jovens vivendo em grandes centros urbanos. Imagens cadavéricas de indivíduos morrendo de 

AIDS não são mais veiculadas, como havia na década de 1980. Os anúncios atuais dos 

coquetéis de remédios que combatem o vírus HIV apresentam fotografias de homens belos, 

atléticos e saudáveis inseridos em paisagens paradisíacas, ignorando os efeitos colaterais ruins 

(químicos, físicos, psicossociais, preconceitos, etc.) que ainda são provocados pela doença 

(Silva, 2007a). 

Além de fatores relacionados às normas sociais, homofobia, seus componentes e saúde 

mental vulnerável devido ao preconceito sofrido tanto pela sociedade como por si mesmo, 

outro aspecto apontado com frequência que pode explicar a contaminação de homossexuais 
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pelo vírus HIV é o elevado índice de dependência química nesta população, conforme já 

discutimos no item 3.5 desta tese. Álcool e outras drogas podem desinibir a atividade sexual 

(servindo como um “afrodisíaco”, por exemplo), atuando em mecanismos do sistema nervoso 

central que aumentam a excitação, diminuindo a ansiedade ou exacerbando a percepção de 

sensação imediata. Ao mesmo tempo, eles reduzem a habilidade de processar informação 

abstrata, incluindo normas de comportamento sexual seguro. Drogas tais como cocaína e 

crack também podem induzir o sujeito a adotar comportamentos sexuais de risco devido ao 

aumento de libido e desinibição decorrentes da estimulação dopaminérgica (Ayres et al., 

2006; Ayres, 2009; Crowe & George, 1989; Silva, 2007a). 

Durante o sexo anal, determinadas drogas (particularmente cocaína, crack, poppers e 

maconha) relaxam o esfíncter anal causando vasodilatação, irritação ou ressecamento de 

membranas mucosas, facilitando o trauma retal, o que por sua vez aumentaria o número de 

caminhos físicos para a infecção pelo vírus do HIV. Do mesmo modo, os efeitos 

imunossupressivos do álcool e outras drogas de um modo geral, podem tornar o organismo 

ainda mais suscetível à contaminação (Ostrow & Shelby, 2000). De acordo com McKirnan et 

al. (1996), é possível, também, que um mecanismo de aprendizagem simples contribua para 

os efeitos de substâncias químicas nos comportamentos sexuais de risco. Tal como visto 

anteriormente, bares e boates são importantes locais de socialização para muitos 

homossexuais, o que, ao longo do tempo, pode vir a criar uma forte associação positiva entre 

sexo e uso de substâncias (Silva, 2007a). 

Nas últimas décadas, o uso da droga metanfetamina (também conhecida como “crystal”) 

entre determinados subgrupos da comunidade homossexual masculina tem aumentado 

consideravelmente. Nos Estados Unidos a gravidade do problema fez com que cidades como 

Los Angeles, Nova Iorque e São Francisco elaborassem campanhas de saúde pública voltadas 

exclusivamente para homossexuais que consomem metanfetamina. Visto que os efeitos desta 

droga incluem desinibição e estimulação sexual, seu uso constante coloca os homossexuais 

em um risco elevado para infecção pelo vírus HIV e por outras doenças sexualmente 

transmissíveis. Esta droga é um grande estimulador da intensidade e atividade sexual, 

aumentando e prolongando o prazer e a potência (Gorman et al., 1995; Shernoff, 2006; Silva, 

2007a).  

Algumas combinações de drogas podem causar impotência. Por isso, alguns sujeitos 

podem usar o Viagra (Sildenafil) e outros componentes da sua classe - Levitra (Vardenafil) e 

Cialis (Tadalafil), que são medicamentos desenvolvidos e indicados para disfunção erétil. O 
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Viagra também pode ser misturado com “ecstasy”, cuja substância (vendida pronta em 

formato de pílula) é chamada de “sextasy”. Ela pode provocar ataques cardíacos fulminantes 

ou danos permanentes ao pênis. Após o consumo destas substâncias, o desejo sexual é 

prolongado por até quatorze horas. Então, muitos destes indivíduos passam a fazer sexo anal 

receptivo, algumas vezes com muitos parceiros, o que aumenta significativamente o risco de 

infecção por HIV e demais DSTs se medidas profiláticas não forem adotadas (Cabaj, 2000; 

Silva, 2007a). 

Pouco estudo foi realizado procurando saber a relação entre prática sexual de risco, 

saúde mental e uso de drogas estimulantes entre homens negros que também fazem sexo com 

homens. No entanto, este questionário procurou avaliar suas experiências nos últimos 12 

meses de pesquisa. Do total de 197 entrevistados, 43% afirmaram ter usado drogas 

estimulantes nos 12 meses anteriores à pesquisa, inclusive durante o sexo. Os resultados 

mostraram altos índices de prática de sexo casual sem o uso de preservativo com homens e 

mulheres. A maioria dos praticantes era mais velha. Apresentaram uso de medicação para 

disfunção erétil mensalmente ou até mesmo durante o sexo. Também foi constatado uso 

abusivo e problemas com álcool. Houve também otimismo elevado em relação ao tratamento 

do HIV, sintomas depressivos, ansiedade, autoestima baixa e homofobia internalizada 

(Mimiaga et al, 2010).   

Em estudo realizado com 456 HSHs brancos, negros e soropositivos foi constatado que 

os homens negros geralmente não se identificavam como gays e também praticavam sexo 

com mulheres. Preferiam não contar que tinham sexo com outros homens para amigos e 

conhecidos. Apresentavam alto nível de homofobia internalizada e raramente contavam sobre 

sua situação sorológica para seus parceiros e parceiras (O’Leary et al., 2007). Levantamentos 

feitos com latinos que vivem nos EUA constataram que o machismo provoca a existência da 

homofobia internalizada e está relacionado ao comportamento sexual de risco (Estrada et. al., 

2011).    

Nesta outra pesquisa, o uso de metanfetamina e o sexo de risco praticado por homens 

negros, foram induzidos pelo estresse por se sentir estigmatizado ao se sentir oprimido pela 

cultura homossexual branca majoritária. Além disso, há a presença de homofobia 

internalizada entre os pesquisados e o estresse causado pelo estigma de estar na iminência de 

contrair o vírus HIV, justamente por ser HSH. Geralmente, tal droga era consumida onde seus 

usuários se sentiam protegidos contra o racismo, homofobia e imagens hegemônicas 

dominantes da masculinidade do homem negro. Desta forma, estes homens negros podiam 
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explorar melhor o desejo pelo mesmo sexo e o sentimento de pertencimento ao grupo (Roy & 

Perry, 2009).  

Neste estudo realizado na cidade norte-americana de Los Angeles, com 722 HSHs e 

bissexuais, 44% eram negros, 28% latinos, 50% de moradores em situação de rua, 48% 

soropositivos e 79,5% relataram ter usado drogas nos últimos seis meses. O índice de 

homonegatividade internalizada foi mais alto para negros do que para outras raças/etnias. 

Porém, níveis ainda maiores de homonegatividade foram encontrados em 62 indivíduos que 

nunca haviam sido testados para o vírus do HIV. Deste pequeno grupo, 26% foram detectados 

posteriormente como portadores. A homofobia internalizada ainda consistiu em barreira 

contra a busca de informação, prevenção contra a infecção e tratamento do vírus HIV 

(Shoptaw et al., 2009).        

Outra prática sexual de risco é o dogging. Trata-se de uma gíria inglesa sem tradução 

precisa em português. Consiste em uma prática sexual, que parece ter muitos adeptos na 

Inglaterra e em algumas metrópoles norte-americanas, não tem sido largamente estudado, o 

que faz com que nos limitemos apenas a dizer que ela envolve sexo exibicionista e voyerista 

(muitas vezes sem proteção e com estranhos) em locais públicos ou semidesertos (tais como 

parques e estacionamentos). Relacionado ao dogging há o flashing, comportamento que 

envolve fazer sexo em frente às câmeras de monitoramento da cidade, também tem se tornado 

popular na Inglaterra entre casais heterossexuais (Sides, 2009).  

Outra prática muito polêmica é o barebacking. A palavra bareback pode ser traduzida 

por “traseiro careca” ou “cavalgada sem sela” 
165

, sendo que este último termo parece ter sido 

tomado emprestado do hipismo, onde é aplicado a cavalos. Também chamado de “sexo cru” 

ou “pele-com-pele” é uma prática sexual na qual o indivíduo se expõe premeditada e 

voluntariamente a relacionamentos sexuais de risco (isto é, prática sexo anal sem uso de 

preservativo, que pode ser com parceiros múltiplos e/ou desconhecidos). Evidentemente que o 

sexo anal sem proteção era uma prática relativamente comum na comunidade gay até a 

década de 1980. Porém, com o surgimento da AIDS, este comportamento foi censurado com o 

intuito de evitar que a epidemia se alastrasse. No entanto, o barebacking foi resgatado a partir 

da década de 1990 por indivíduos que alegavam que a prática do sexo sem proteção é um 

direito de escolha na busca por prazer, intimidade e volta à liberdade sexual característica da 

década de 1970. Deste modo, podemos compreender este sistema de valores quase como uma 
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 Ativo “monta” sobre o passivo para penetrá-lo. Mais uma vez o termo faz alusão ao domínio do ativo 

que está por cima do passivo subjugado. 
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ideologia, uma rebelião contra a “ditadura” das biopolíticas, sexo seguro, “tirania das 

camisinhas” e a favor da “liberdade do desejo” (Ostrow & Shelby, 2000; Paula, 2009: Silva, 

2007a). 

Um dos aspectos centrais da definição do barebacking é a intencionalidade: o indivíduo 

consciente e racionalmente procura sexo anal sem proteção, o que distingue este 

comportamento do descuido, falta de planejamento ou decisões espontâneas no que se refere 

ao uso de preservativos. Praticantes do barebacking justificam este comportamento alegando 

que preservativos devem ser uma escolha, e, consequentemente, uma responsabilidade, mas 

nunca uma imposição social. Para estes indivíduos, o sexo sem restrições é muito excitante, 

permitindo que o sujeito alcance uma grande “estimulação” ou “satisfação” física, assim 

como uma maior “conexão espiritual” com o parceiro. Neste sentido, pode-se pensar que o 

preservativo (uma barreira física) representa uma barreira emocional para muitos indivíduos. 

Em suma, quem pratica o barebacking está amplamente ciente das formas de contágio e 

prevenção do vírus HIV, o que torna o barebacking uma escolha absolutamente consciente 

(Garcia, 2009; Martins, 2003; Silva, 2007a). 

Sua prática pode ser combinada pela internet e ocorrer em vários lugares como: saunas, 

clubes de sexo, banheiros públicos, parques, cinemas que só exibem filmes pornográficos 

(conhecidos como cinemões) e também em festas fechadas. Elas geralmente ocorrem na 

residência ou locais providenciados pelos participantes, durante finais de semana (pois os 

eventos podem durar de algumas horas chegando até dois dias), e com o número de 

participantes (em torno de dez pessoas) variando de acordo com o tamanho do local. Diversas 

maneiras de interações sexuais podem fazer parte do encontro, incluindo, por exemplo, sexo 

oral com ingestão de sêmen, ejaculação dentro do ânus sem o uso de preservativo, 

sadomasoquismo (BDSM), dupla penetração, dildos
166

 de vários tamanhos, fist fucking 

(penetração anal por meio da mão, punho e até o braço do parceiro), outros fetiches e seus 

correlatos. É importante lembrar que tais práticas não ocorrem somente em festas de 

barebacking.  

Conforme já mencionado, muitas destas orgias sexuais podem durar horas, ou até 

mesmo dias seguidos. O álcool, estimulantes e demais drogas são amplamente consumidos, 

assim como o Viagra, com o objetivo de prolongar as ereções e maximizar o prazer (Holmes 

                                                 

166
 Também conhecido como “consolo” ou “consolador”. É um objeto em formato que imita um pênis 

com o intuito de ser usado para provocar estímulos sexuais pelo contato, fantasia ou penetração oral, anal 

ou vaginal (Taylor, 1997). 
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et al., 2006, Martin, 2006) 
167

. Tais encontros são conhecidos pela sigla “PnP”, ou seja, “party 

and play” (festejar e brincar) 
168

 e “Chemical sex” ou simplesmente “Chemsex” (sexo com o 

uso de substâncias químicas)
169

. Outro fator que também vem reforçando o aumento deste 

tipo de prática sexual é o uso de medicamentos que atuam na profilaxia pré-exposição ao 

vírus do HIV (conhecido como PrPE) e da profilaxia pós-exposição ao vírus do HIV 

(conhecido como PEP).  

Corroborando com a cultura machista é importante salientar que a grande maioria dos 

praticantes do barebacking possui preconceito contra homossexuais considerados efeminados, 

pois adotam o raciocínio de que sexo sem camisinha é coisa de “macho” porque requer 

coragem, impulso e falta de envolvimento afetivo. O que se busca é apenas o prazer. A pura 

satisfação física e imediata do desejo. Afeto e sentimento são considerados aspectos próprios 

do universo cultural feminino. Este pensamento foi corroborado pelos achados de Braz 

(2010), Halkitis & Parsons (2003) e Gambôa (2013), que observaram uma correlação entre 

barebacking e a ideia de sexo pelo sexo como definição de masculinidade.  

Porém, alguns autores postulam que a homofobia internalizada possui influência crucial 

no que se refere à prática do barebacking, seja porque o indivíduo está deprimido ou tem 

baixa autoestima (isto é, não acredita que sua saúde seja merecedora de cuidados), seja como 

um comportamento suicida ou de autopunição (visto que o indivíduo se considera uma pessoa 

“doente”, “ruim” ou “defeituosa”, cuja única saída é contaminar-se com HIV e morrer). 

Estados de humor e autoimagens negativas estão associados com comportamentos sexuais de 

risco. Conforme vimos, a homofobia pode até implicar na eliminação dos homossexuais como 

seres indesejáveis.  

Portanto, foram achados correlações entre práticas sexuais de risco e desejo consciente 

ou inconsciente de autodestruição, quando ela é internalizada por homossexuais. Crises 

ligadas à assunção da homossexualidade, particularmente entre indivíduos previamente 

casados com mulheres ou sujeitos profundamente religiosos, também tendem a se 

correlacionarem com práticas sexuais de risco. Jovens homossexuais com preconceito 

internalizado também podem se sentir pessimistas com relação à ideia de envelhecer como um 

homem gay, e podem acabar achando que contrair HIV é uma forma aceitável de escapar de 
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 Sexo drogas e depressão: jornalista da BBC investiga o que há por trás do “party and play”. Disponível 

em <http://www.ladobi.com/2015/08/chemsex-party-play-drogas-sexo/>. Acesso dia 04/08/2015.        
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 Tradução nossa. 
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 Tradução nossa. 
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um futuro encarado por eles como sombrio (Adam et al., 2000; Suárez & Miller, 2001; Silva, 

2007a). 

Barebacking deve ser diferenciada do bug chasing, na qual o indivíduo tenta, 

voluntariamente, contrair o vírus HIV por meio de relações sexuais desprotegidas com 

sujeitos soropositivos. Aparentemente, não há muita divergência quanto ao fato do 

barebacking ser imprudente, mas isto não quer dizer, necessariamente, que seus praticantes 

busquem uma doença sexualmente transmissível mais do que qualquer heterossexual que 

pratique sexo sem preservativo. Na maioria das vezes, no entanto, barebacking e bug chasing 

são comportamentos intimamente ligados entre si, posto que praticar sexo anal 

conscientemente sem o uso de preservativos coloca o sujeito em grande risco de contrair o 

vírus HIV (Silva, 2007a). 

O bug chasing, expressão que pode ser traduzida para “caçando o vírus”. 
170

 É uma 

prática que ganhou força no início da década de 1990, aproximadamente na mesma época que 

o barebacking, sendo divulgada primariamente através da internet. Apesar deste 

comportamento ser considerado chocante tanto pela comunidade homossexual como pela 

sociedade mais ampla, pesquisas científicas sobre o assunto são praticamente inexistentes, 

sobretudo devido à dificuldade de encontrar indivíduos que admitam abertamente que estão 

tentando se contaminar com vírus HIV (Blechner, 2002; Silva, 2007a).   

A prática funciona da seguinte forma: o bug chaser (caçador do vírus HIV 
171

, sujeito 

HIV-negativo que quer se tornar soropositivo); the gift (o presente 
172

, isto é, o vírus HIV); 

gift giver (doador do presente 
173

, ou seja, indivíduos soropositivos que buscam contaminar 

outras pessoas); russian roulette parties (festas de roleta russa 
174

, onde existem pessoas 

soropositivas e soronegativas); bug brother (que pode ser traduzido como irmão de vírus 
175

, 

isto é, grupo de pessoas soropositivas); charged cum ou poz cum (ejaculação carregada
176

 ou 

“positiva”, em outras palavras é o sêmen com HIV); fuck of death (ou foda da morte 
177

, termo 

que se refere ao sexo durante o qual o vírus HIV é transmitido) e conversion parties (ou festas 

de conversão 
178

, onde o indivíduo soronegativo se torna soropositivo) Acrescentamos que 
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nestas festas os bug chasers são convertidos em gift givers, situação que lhes confere um 

estatus maior no grupo e que, portanto, é celebrada por amigos frequentemente convidados a 

participarem do acontecimento. Para todos estes indivíduos, o sêmen contaminado com o 

vírus HIV possui um forte apelo erótico e excitante (Moskowitz & Roloff, 2007; Silva, 

2007a).  

Diversos fatores têm sido citados como explicações possíveis para o comportamento do 

bug chasing, dentre os quais destacamos a homofobia, tanto internalizada quanto 

institucionalizada, ideia com a qual a maioria dos autores parece concordar sugere que alguns 

homossexuais jovens tentariam contrair o vírus HIV como uma forma de expressão de 

identidade. Em um sentido semelhante, encontramos homossexuais que acreditam que estão 

fadados a desenvolverem AIDS. Talvez, até mesmo pelo fato da doença ser estigmatizada 

como punitiva pela homofobia como sendo o “câncer gay”, até os dias atuais. Nestes casos, o 

resultado de HIV positivo é encarado pelo indivíduo como um alívio. Ou seja, há um desejo 

“indireto” de se infectar – não por vontade de morrer, mas pela “liberdade” de, ao se tornar 

soropositivo, parar de se preocupar com a proteção. Seria como um “consolo” contrair uma 

doença que parece ser inevitável entre LGBTs (Silva, 2007a).   

Ou seja, acontece como uma internalização do estereótipo de que os homossexuais são 

disseminadores da AIDS, uma espécie de profecia autorrealizadora que reforça tanto a 

homofobia institucionalizada quanto a internalizada. O vírus HIV é visto como um prêmio 

que permite ao indivíduo pertencer tanto à comunidade gay mais ampla quanto àquela 

formada pelos soropositivos, que passaram a ser reverenciados pela cultura homossexual 

como “soldados em uma guerra santa”. A identidade do indivíduo soropositivo teria sido 

desestigmatizada, passando de desviante para carismática (Barker, 2002; Finnegan & 

McNally, 2002; Gonzalez, 2010; Silva, 2007a). 

Para alguns sujeitos, por exemplo, a AIDS, assim como outras doenças mortais, pode 

trazer significado para a vida, transformação esta que, provavelmente, não seria possível em 

outras situações. No caso de casais sorodiscordantes, por exemplo, o parceiro que é 

soronegativo busca contrair voluntariamente o vírus HIV com o objetivo de eliminar o uso de 

preservativos da relação sexual (o que, como vimos acima, proporcionaria maior 

“intimidade”), assim como de experienciar, junto com seu parceiro, problemas decorrentes da 

soropositividade, da AIDS e da proximidade da morte, igualando o estatus de ambos os 

sujeitos no relacionamento. Muitos praticantes de bug chasing acreditam que quando são 
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contaminados pelo parceiro uma ligação espiritual eterna é estabelecida entre ambos, conexão 

esta que dura a vida toda (Scarse, 1999; Silva, 2007a). 

Cabaj (2000), que entrevistou homossexuais moradores de rua, concorda com Barker 

(2002) no sentido de que muitos destes indivíduos (particularmente os adolescentes), 

tentariam se contaminar voluntariamente com o vírus do HIV para poderem obter 

determinados benefícios médicos e sociais. A soropositividade é entendida como uma 

liberação do sexo seguro, que possibilitaria um retorno à sexualidade sem limites 

experienciada na década de 1970. Há também aqueles indivíduos que praticam o barebacking 

e o bug chasing por mera diversão, isto é, como comportamentos sexuais “radicais” que 

proporcionam uma alta dose de adrenalina, tal como acontece quando se brinca de roleta 

russa, por exemplo. Alguns rapazes entrevistados justificaram a prática alegando que 

gostavam da sensação de perigo e subversão. Eles contaram que, a cada novo resultado 

negativo que recebiam em exames de HIV, sentiam a adrenalina subir e era “como se 

estivessem ganhando o jogo”. Em caso de resultado positivo, a sensação não seria diferente, 

pois gostavam até mesmo de se sentirem “mais fortes que a infecção” (Gauthier & Forsyth, 

1999; Silva, 2007a). 

Diferentemente do bug chasing, recentemente tem sido divulgado pela mídia que alguns 

sujeitos utilizavam a internet para conhecer jovens homossexuais, marcavam encontros e 

usavam diferentes técnicas para conseguir ter relações sexuais sem proteção. Geralmente 

eram realizadas em orgias sexuais regadas a muito álcool e outras drogas. Segundo a 

reportagem, inicialmente os sujeitos mal intencionados tentavam convencer a “vítima” de que 

o preservativo atrapalharia o prazer da relação. Quando a persuasão não funcionava, sem que 

a vítima soubesse, furavam os preservativos para que estourassem no momento da penetração 

e ejaculação. Integrantes do “clube” autodenominado de “Clube do Carimbo” publicavam em 

sites, além de fotos e vídeos pornográficos, textos repletos de gírias próprias, em que 

explicavam os procedimentos e incentivavam os praticantes mais antigos a buscarem novos 

garotos para se unirem a eles nesta prática de soroconversão
179

.  

Será mais uma matéria sensacionalista e estigmatizante em relação ao soropositivo? 

Além disso, existe a associação clássica e histórica entre o vírus do HIV, AIDS e o segmento 

LGBT. Por quê? Ficam estas perguntas para reflexão. Porém há outros casos, que este 
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anúncio e busca virtual são feitos de forma totalmente voluntária e esclarecida. No exemplo 

que se segue, o sujeito, gift giver (doador do presente, ou seja, o vírus HIV) se oferece para 

contaminar um bug chaser (caçador do vírus HIV) por meio de um site pornográfico fetichista 

e sadomasoquista. Verossímil ou não, serve de ilustração. Perceba como o anunciante exalta o 

machismo e associa tanto seu ânus como sua homossexualidade ao feminino depreciado: 

“Oi, Guttão, beleza macho? Finalmente um site que retrata o que somos. 

Parabéns pelo trabalho mano. Sou uma PUTA AIDÉTICA, moro em 

Higienópolis, SP e adoro levar vitamina na xota depois que os vadios me 

deixam no cio, massageando com os dedos cheios de pó (cocaína) a minha 

buceta de verme. Sou louco para esfregarem K.Y dentro e depois ter a buça 

estuprada por vários. Eu quero todos me comendo e intoduzindo mais HIV 

dentro do meu cú. Claro: tudo sendo filmado, isso é que dá tesão!!! Guttão, 

não tem jeito, desde que descobri que sou batizado, ando pelas academias 

seduzindo os garotões, Ninguém diz que sou vitaminado, me cuido, malho, 

tenho aparência linda e saudável, mas dentro da minha buceta rodada têm 

muitos bichinhos da AIDS doidos pra invadirem novas correntes sanguíneas 

(e quero muito mais). Moro em Higienópolis, perto de metrô. Sou versátil, 

mas curto mesmo é dar a minha BUCETA! nasci pra isso. Procuro um 

macho/namorado para uma relação aberta (onde receberemos vários paus 

em casa e usaremos juntos)”(SIC) 
180

. 

 

Porém, o anúncio de um bug chaser (caçador do vírus HIV) vem logo a seguir. 

Verossímil ou não, também serve de ilustração. Repare como o sujeito exalta o machismo e 

deprecia o gênero feminino. Há também elementos de classismo, racismo 
181

, fetichismo e 

sadomasoquismo em sua solicitação:  

“Guttão, seu preto imundo, raça gostosa, desgraçada, sangue cheio de 

bicho tesudo do caralho.. Meo, você me deixa endemoniado lendo seu site, 

não tem como uma bunda queimar tanto e piscar por uma jeba, como meu 

cu fica quando leio essa Bagaça. Me chamo Marcela e moro no Bairro dos 

Jardins, em SP. Sou branquinha, boquinha rosa, bem nascida, um 

tesãozinho de mina. Me olham na rua e pensam que la vai o macho, o 

 filhinho do papai… mas o que eu descubro a cada dia que te leio, é que sou 

uma mocinha doida por vara no cu Guttão. Nossa meo, que te leio, é que 

sou uma mocinha doida por vara no cu Guttão. Nossa meo, como coça esse 

caralho desse meu fiofó. Outro dia, depois de gozar vendo o site, sai de casa 

e fui ao mercado aqui perto. Cheguei na sessão de hortifruti e escolhi com 

carinho um pepino grosso pra eu brincar a noite. Ia acariciando o troção 

grosso e pensando no macaco e no que esse legume faria com meu rabo 

mais tarde. Na fila do caixa, Guttão, eu paguei tão feliz, era como se 
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 Classificados do Guttão: Puta aidética, de Higienópolis – SP procura machos pra contaminar ainda 

mais a sua buceta.  Disponível em <http://abagacadoguttao.com.br/classificados-do-guttao-puta-aidetica-

de-higienopolis-sp-procura/> Acesso dia 02/11/2015.        
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 O dono (Guttão) do site consultado se apelida de Macaco. Desta forma, procura passar uma imagem de 

rusticidade, força, hipermasculinidade e poder. Para isso exalta características consideradas masculinas e 

deprecia as femininas, pois estas são diretamente associadas à homossexualidade. São estereótipos 

construídos pela cultura machista que ainda domina nossa sociedade. No Capítulo 3 item 3.3 desta tese 

vimos como esta imagem do “homem ideal” foi construída. 



225 

 

comprasse a sua pica preta (se tivesse algo preto e duro no mercado eu 

compraria, mas não achei). Seguem as fotos, veja o antes e depois de como 

fiquei. Sou loiro, Guttão. Loirinhoooo, meu cu é cor de rosa (Sei que o 

macaco ai gosta ne??) tenho 25 anos, 1,70 m e as minas vivem dando 

encima, mas a cada dia que passa eu fico com mais vontade de ser tratada 

como uma “princesinha”, como vejo tu tratando as gazelinhas. Se algum 

macho, mas macho mesmo,  como o Guttão, porcão, safado, mão áspera, 

cheiro de homem (aaai Guttão que delicia) ficou interessado, só me 

adicionar. Ando com uma vontade louca de ser bichado, quero meu sangue 

sujo e envenenado. Assim me sentirei puta completa. Quem quiser me 

carimbar, eu pago. Mas só depois de convencer a Marcela princesinha aqui, 

de que é macho mesmo. Não vou me marcar por falsos flex (versáteis). 

Quero ativão rasgador de princesinhas branquinhas e bem nascidas (como 

eu)”. (SIC) 
182

 

 

Vimos que o processo de construção histórica da homofobia, seus componentes, crenças 

religiosas, questões de gênero e saúde mental também podem influenciar o uso, abuso e 

adição às substâncias químicas por parte de homossexuais que internalizaram a homofobia. 

Além disso, preconceito, violência físico-psicológica, autorrejeição, ansiedade, estresse, 

depressão e práticas sexuais de risco são algumas justificativas relatadas pelos sujeitos 

pesquisados para lidar com a questão. Estudos mostraram que práticas sexuais de risco 

combinadas ao uso de drogas lícitas e ilícitas proporcionam aumento de alívio e prazer 

imediatos. Desta forma, indivíduos com homofobia internalizada e correlatos podem estar 

buscando um “remédio” para o seu sofrimento. 

No entanto, o assunto é muito complexo e merece maior aprofundamento que não 

poderá ser feito nesta tese, devido ao tempo e aprofundamento necessários. O fato é que se a 

atividade sexual ocorre de forma arriscada, não necessariamente envolve o uso de drogas. 

Pelo contrário, em alguns casos esta prática tem a ver com uma opção absolutamente 

consciente do sujeito, conforme verificamos no caso do barebacking. No entanto, em outros 

momentos, tais práticas podem ser influenciadas por conflitos psicológicos, como a própria 

homofobia internalizada, por exemplo. Já, em outros casos, pode acontecer do indivíduo 

confiar em seu relacionamento, não saber que seu companheiro está infectado, não usar o 

preservativo e acabar contraindo doenças. Os estudos também mostraram que a doença mais 

temível de todas, a AIDS, não assusta mais como outrora. Com a evolução da medicina, 

muitos infectados podem viver uma vida com certa qualidade e por muito tempo.  
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 Classificados do Guttão: Leitor (a) Marcela Princesinha, do bairro de Jardins – SP, procura machos de 

verdade pra vitaminarem e carimbarem o seu sangue. Disponível em 

<http://abagacadoguttao.com.br/classificados-do-guttao-leitor-a-marcela-princesinha-do-bairro-jardins-

sp-procura-machos-pra-ganhar-dinheiro-pra-vitaminar-seu-sangue/> Acesso dia 11/11/2015.        
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Porém, há aqueles que não respondem ao tratamento ou outros que enfrentam efeitos 

psicossociais e físicos terríveis. Seja como for, a maneira de lidar com estas questões irá 

depender da forma de ser do indivíduo e a relação com seu contexto existencial. Nem todo 

homossexual irá incorrer em práticas sexuais de risco, assim como nem todo heterossexual irá 

praticar sexo sempre protegido. Aliás, conforme vimos, a grande maioria deles somente se 

preocupa com a gravidez, já que a AIDS, bem como algumas DSTs, foram e ainda são 

associadas por grande parte da população ao chamado “grupo de risco” (LGBTs, prostitutas, 

hemofílicos, e usuários de drogas injetáveis) da década de 1980. Esta foi a maneira como a 

doença foi divulgada, no início de sua descoberta. Por causa disso, ficou estigmatizada. Como 

sendo somente uma doença do “grupo de risco”. Com o avanço das descobertas, percebeu-se 

que o mais correto seria “comportamento de risco”. Porém, o preconceito ficou. Muitos 

heterossexuais não buscavam informações sobre prevenção e acabavam se contaminando e 

contaminando suas parceiras. O que percebemos é que, quando o sexo sem camisinha ocorre 

para a gravidez, ele não é condenado, mas, quando ocorre para obtenção de prazer sexual, os 

sujeitos são logo rotulados como perigos em potencial à sociedade. Mais uma vez notamos a 

histórica associação entre penetração e reprodução prescrita pelas normas morais (Silva, 

2007a).  

Conforme vimos, afastar pessoas por preconceito termina por restringir seu acesso 

às informações sobre prevenção e tratamento. A informação e o uso do preservativo ainda são 

os métodos mais eficazes contra várias DSTs, mas também existem outras formas de 

prevenção que podem se adequar às escolhas e individualidade de cada um. Para os 

praticantes do barebacking, por exemplo, existe na rede pública, o tratamento regular como 

prevenção (medicação tomada pelos soropositivos que reduz a possibilidade de transmissão) e 

a profilaxia pós-exposição (medicação tomada por qualquer um após a possibilidade de 

contato com o vírus). Em outros países, a profilaxia pré-exposição também é oferecida. 

Além disso, este item esbarra em questões de biopolíticas que irão estabelecer a ponte 

entre o cotidiano das pessoas e o saber científico por meio dos chamados especialistas do 

corpo (médicos, psiquiatras, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas, 

etc.) (Leite Junior, 2008). Tal dispositivo de poder vai incidir sobre a coletividade, gerindo a 

vida, para aumentar a potência dos corpos, com o objetivo que estes produzam e consumam 

cada vez mais. Ou seja, a biopolítica foi um elemento indispensável para o desenvolvimento 

do capitalismo. Serviram para assegurar a inserção controlada dos corpos no aparato 

produtivo e ajustar os fenômenos populacionais ao processo consumista. O investimento 
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sobre o corpo vivo, valorização e gestão distributiva de suas forças são indispensáveis para 

atingir seu objetivo (Foucault, 2008d).  

As biopolíticas são compostas de tecnologias de segurança com o objetivo de evitar os 

riscos de morte, doenças, o aleatório, modificando o destino biológico da espécie. É uma 

política que propõe o exorcismo da morte, a promoção da saúde e o máximo de qualidade 

vida possível. Quanto mais tempo as pessoas viverem com qualidade, mais tempo estarão 

consumindo e gerando lucros (Foucault, 2008c). Portanto, aquilo que envolver qualquer risco 

de morte será considerado resistência a esta política. No caso, podemos citar a prática sexual 

de risco, como exemplo evidente. Problemas psicológico-psiquiátricos provocados pela 

homofobia internalizada/institucionalizada geram gastos indesejáveis para as instituições que 

cuidam da saúde dos afetados. Por isso, tanto interesse em estudá-la.  

Entretanto, é importante deixar bem claro que nem todo homossexual com homofobia 

internalizada irá usar drogas. Ao contrário, mesmo sóbrio, poderá praticar sexo de risco. 

Assim como há heterossexuais, que não estão sob efeito de nenhuma droga e praticam sexo de 

risco da mesma forma. Como há também homossexuais com homofobia internalizada que 

usam drogas e praticam sexo seguro. A relação estabelecida entre saúde mental, uso de drogas 

e sexo de risco não é exclusiva de homossexuais. Há heterossexuais que mesmo sóbrios e 

considerados saudáveis mentalmente praticam sexo de risco.  

Vimos que penetração anal, historicamente conhecida como sodomia, tem sido 

considerada anormal durante milênios. Já, a vaginal é vista como natural, pois poderá resultar 

em fecundação e perpetuação da espécie, conforme prescreve a moral religiosa. Porém, todas 

as possibilidades citadas variam de pessoa para pessoa. Logo, a maneira de lidar com estas 

questões irá depender da forma de ser do indivíduo e a relação com seu contexto existencial. 

Procuramos mostrar neste item alguns estudos científicos onde há relação entre homofobia 

internalizada e comportamento sexual de risco. No próximo item veremos possíveis 

correlações entre relacionamentos afetivo-conjugais e homofobia internalizada. 

 

3.7 - Considerações sobre relacionamentos afetivos/conjugais entre homens, 

violência doméstica e homofobia internalizada 

 

Em geral, a principal característica que diferencia os relacionamentos homossexuais dos 

heterossexuais é a falta de uma rede de apoio (familiar, social e de parte da comunidade 

LGBT) que ofereça suporte emocional tanto para o indivíduo quanto para o casal 
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homossexual. Em relação à falta de apoio podemos somar a homofobia (tanto 

institucionalizada quanto internalizada) experienciado por estes casais. Problemas também 

podem ocorrer quando um dos membros do casal é assumido há mais tempo que o outro. O 

sujeito que ainda não se assumiu pode se sentir inseguro e ameaçado com o grau de assunção 

da homossexualidade de seu companheiro (Féres-Carneiro, 1997; Ossana, 2000; Silva, 

2007a).  

Nos casos em que o indivíduo apresenta um grau elevado de homofobia internalizada, 

este pode inclusive deixar de reconhecer que está em uma relação amorosa com alguém do 

mesmo sexo. A dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos amorosos poderia 

ocorrer porque assumir um relacionamento homossexual duradouro implica assumir a própria 

homossexualidade. No entanto, experiências sexuais isoladas podem ser racionalizadas como 

sendo apenas uma contingência do momento, permitindo que o sujeito mantenha sua suposta 

heterossexualidade (Costa, 1992). 

Há também a falta de modelos de relacionamentos homossexuais saudáveis e de sucesso 

nos quais possam se espelhar. Os problemas decorrentes da socialização de papel de gênero 

vivenciada pelos homens homossexuais (que tende a desvalorizar características de 

personalidade essenciais para a manutenção da intimidade emocional). A socialização de 

papel de gênero também parece exercer influência na relação entre dois homens. O 

distanciamento emocional que o sujeito homossexual coloca entre ele e seu parceiro, pois na 

nossa cultura são socializados para manter distância emocional em relação a outros homens. 

A expressão de afetividade e intimidade entre dois homens é vista como algo feminino. No 

caso de homossexuais que possuem elevados níveis de homofobia internalizada, o 

estabelecimento de intimidade com outro homem pode provocar uma sensação de “perda de 

masculinidade” e de baixa autoestima, o que tende a gerar dificuldades conjugais (McWhirter 

& Mattison, 1996; Ossana, 2000; Silva, 2007a).  

A excessiva valorização da competitividade como um traço cultural masculino pode 

ocasionar transtornos em relacionamentos amorosos que, com frequência, requerem que os 

membros do casal aprendam a negociar e ceder. A socialização de papel de gênero também 

parece exercer influência em relação à monogamia nos relacionamentos entre homens, os 

quais tendem a ser menos exclusivos sexualmente que os de casais lésbicos ou heterossexuais. 

Vale ressaltar que, segundo Féres-Carneiro (1999), homens homossexuais tendem a 

diferenciar os conceitos de fidelidade amorosa (que é sempre considerada uma traição) e 

fidelidade sexual (que não é, necessariamente, considerada uma traição). A educação de 
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gênero ensina os homens a serem mais interessados em sexo e em variedade sexual do que as 

mulheres. A opção por estabelecer um relacionamento sexualmente exclusivo ou não parece 

ser fruto de uma escolha individual de cada casal de homens (Silva, 2007a). 

Ao contrário de casais heterossexuais, no entanto, gays e lésbicas tendem a estarem 

mais alienados de suas famílias de origem devido ao preconceito e à estigmatização 

associadas à sua orientação sexual. Assim, homossexuais dão ainda mais valor a seus 

relacionamentos, visto que estes podem ser suas únicas fontes de suporte emocional. Neste 

sentido, pode-se dizer que o rompimento com um parceiro pode ser considerado um dos 

eventos de vida mais estressantes para os homossexuais (Antunes & Machado, 2005). 

Porém, além de algumas particularidades levantadas nas relações entre dois homens, o 

sociólogo polonês Zygmunt Bauman (nascido em 1925) faz uma leitura atual dos 

relacionamentos em geral, num mundo que ele identifica como sendo “líquido”. Para este 

autor, as relações se estabelecem e se findam com extraordinária fluidez. São marcadas pela 

ausência de comprometimento com o outro. As pessoas gostam de estar junto apenas para 

sentir prazer. Como o prazer é momentâneo, em pouco tempo as relações são trocadas por 

outras (Bauman, 1999).  

Aponta também, que há aqueles que até vivem um relacionamento estável, mas sem 

excluir a possibilidade de viverem conjuntamente outros relacionamentos. Há outros que não 

dividem o mesmo espaço, porque acreditam que precisam preservar sua liberdade, evitando a 

rotina e os conflitos da vida a dois. Desta forma, pode ser uma relação mais fácil romper. 

Cada um já está no seu próprio espaço, portanto, não há o mesmo nível de comprometimento 

de um relacionamento de convivência comum. Para Bauman é como procurar um abrigo sem 

vontade de ocupá-lo por inteiro. Retrata duas contradições centrais: de um lado a “vontade de 

ser livre” inerente à constante busca pela individualização, e de outro, a constante busca por 

alguém ideal, como se existisse uma pessoa perfeita (Bauman, 2004).  

Na busca do ideal, que ao mesmo tempo quer sua liberdade, a velocidade que as pessoas 

são trocadas por outras é grande. Na sociedade pragmática e utilitarista as coisas e relações 

não são feitas para durar. Se a relação não está boa, parte-se para outra, isso quando de fato se 

consolida um relacionamento, pois muitas vezes, a busca começa e termina em uma única 

relação sexual. Nunca houve tanta procura para relacionar-se com alguém, mas as relações 

são frágeis, começam e terminam na mesma velocidade. Pois, na sociedade individualista, 

consumista, imediatista e globalizada há sempre novos ideais de “produtos”, mais modernos, 
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atraentes, estimulantes e “melhores” para serem consumidos. Ou seja, para este pesquisador 

tratamos as pessoas da mesma forma que os produtos que consumimos (Bauman, 2008).  

O autor ainda analisa a busca virtual (via internet) de relacionamentos, mostrando que a 

virtualidade tem ganhado mais espaço que encontros concretos. Aponta que com o 

crescimento das redes virtuais, a intimidade pode sempre escapar do risco de um 

comprometimento e envolvimento real, sendo que há sempre a possibilidade de estar 

disponível para outras aventuras. Bauman mostra que na sociedade de hoje há uma propensão 

maior à vivência de relacionamentos descartáveis, que ilusoriamente encenam episódios 

românticos, flexíveis, no entanto “líquido”. O intelectual aponta que na era do individualismo 

e do consumismo, estamos mais bem aparelhados para disfarçar o medo antigo da solidão, 

entre celulares e computadores, vivemos uma solidão ilusoriamente acompanhada, que teme: 

o amor por outra pessoa e o comprometimento (Bauman, 2005). 

As insatisfações afetivas ou sexuais muitas vezes levam os parceiros a buscar outras 

experiências e relações, muitas vezes consentidas. Acreditam que isto pode inclusive salvar 

ou melhorar seus relacionamentos conjugais. Ou seja, são relações frágeis e flexíveis, 

advindas segundo Bauman, especialmente da racionalidade da sociedade moderna e 

globalizada. A ideia do autor nos leva a refletir sobre relações descartáveis, sem vínculo 

seguindo a lógica do consumismo insaciável. Numa sociedade onde a maioria das pessoas 

está “disponível”, acredita-se que o que é importante é a quantidade e não a qualidade das 

relações. Geralmente as pessoas amanhecem o dia em suas camas, casas e solidões vazias. 

Alguns se sentem culpados por ter sido usados, outros já descartam da memória e seguem 

como se nada tivesse acontecido. Na verdade, em suas percepções e sensações vazias, nada 

aconteceu mesmo, pois o que não teve significado, nem afeto, nada representou de fato. 

Depois disto tudo, seguem na busca insaciável novamente, iniciando um novo ciclo vicioso de 

busca idealizada, consumo voraz e descarte (Bauman, 2001).  

Os arranjos familiares mudaram muito nas últimas décadas. A maioria das mulheres 

trabalha fora de casa e tem o controle sobre o corpo por meio de anticoncepcionais. Portanto, 

não há mais tanta dependência e necessidade de ficar com o mesmo homem para o resto da 

vida, como nos “contos de fada”. Logo, os modelos clássicos de relacionamentos estão sendo 

violentamente questionados e reinventados (Miskolci, 2007). Os homossexuais sempre 

tiveram como referência o modelo heteronormativo. No mundo contemporâneo a carga de 

trabalho tem sido muito grande. Com a globalização, o mercado laboral tem exigido alta 

qualificação (Mansano, 2007). A falta de tempo, volume intenso de trabalho, praticidade, 
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rapidez, consumo intenso e descarte, talvez possam justificar o que Bauman aponta como 

relacionamentos líquidos. Para construir um relacionamento é preciso tempo para formação 

de vínculo e dedicação para manutenção e fortalecimento da relação (Sherry, 2007).         

Somando-se estes fatos típicos de como muitos vínculos estão acontecendo na 

contemporaneidade, conforme já dito, os relacionamentos LGBT ainda enfrentam os 

preconceitos de uma sociedade heterossexista, heteronormativa e homofóbica. Além disso, 

sofre a dificuldade de legitimação social e jurídica destas relações. O casamento entre pessoas 

do mesmo sexo questiona a norma e hierarquia estabelecida há séculos. “Desorganiza” a 

“organização” que é conveniente a um determinado grupo que controla os demais. Conforme 

já vimos, no final do século XIX a homossexualidade é considerada uma doença pelas 

ciências biomédicas. Porém, no final do século XX ela passa a não ser mais considerada uma 

doença. Portanto, agora para serem aceitos, os homossexuais devem viver como os 

heterossexuais, adotar a heteronormatividade e a heterossexualidade compulsória em suas 

vidas, bem como constituir famílias, procurando reproduzir em suas relações os papéis 

socialmente construídos de ativo (homem-masculino) e passivo (mulher-feminino). A 

sexualidade tende a ser reduzida ao casamento e este por sua vez, o único meio para a 

aquisição da legitimidade social (Butler, 2002; Miskolci, 2007; Miskolci & Pelúcio, 2008).  

Como explicou Foucault (2007), os “pestilentos” (homossexuais) serão tratados 

(heteronomartizados) para se adequarem às estruturas de poder do funcionamento social 

estabelecido, que estrutura a sociedade em seus aspectos culturais, econômicos, políticos, 

jurídicos e religiosos. Portanto, o reconhecimento da união civil homossexual corre o risco de 

ser a única forma de legitimar as relações entre pessoas do mesmo sexo biológico (Butler, 

2002). Segundo a pirâmide valorativa sexual descrita por Rubin (1999), no Capítulo 2, item 

2.2 desta tese, os relacionamentos heterossexuais, monogâmicos, estáveis e voltados à 

procriação estão no topo da hierarquia e, portanto são considerados os mais ideais. Logo, os 

homossexuais que se adequarem a este modelo, estarão mantendo a ordem social. Segundo 

Butler (2002), tradicionalmente o parentesco acontece somente por meio dos relacionamentos 

heteronormativos, pois ele é visto como a forma mais legítima de estruturação da organização 

de todo funcionamento social. 

Vimos que quando a AIDS surgiu, foi chamada de “câncer gay” por causa da 

promiscuidade atribuída exclusivamente aos homossexuais. Conforme já falamos, ainda há o 

aspecto punitivo da doença, justamente contra aqueles que vão contra as normas estipuladas 

por Deus. Os primeiros países que concederam a parceria civil entre pessoas do mesmo sexo, 
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justamente o fizeram com a justificativa de conter o avanço da epidemia da AIDS e incentivar 

a constituição de relações mais estáveis e “controladas”. Entretanto, em relação à adoção de 

crianças, há certa resistência, pois além de não ser considerado natural haver dois pais, duas 

mães, travestis e transexuais na função parental, homossexuais ainda são considerados 

pedófilos por parte da sociedade. Pois bem, embora haja bastante resistência e luta, muitos 

LGBTs procuram se adequar ao modelo heterossexual monogâmico, com matrimônios 

estáveis e se possível até filhos. O que resulta em maior aceitação social, pois estes são vistos 

como LGBTs mais “purificados” (Butler, 2002, 2003; Miskolci, 2005, 2007). 

Portanto, é importante que os relacionamentos LGBT sejam legitimados. Em uma 

pesquisa realizada com 2.677 pessoas LGB, elas foram divididas em quatro grupos. Os grupos 

eram caracterizados por solteiros, namorando, em relacionamento sério e outros em 

relacionamentos legalmente reconhecidos. Análises revelaram que os que estavam em 

relacionamentos legalmente reconhecidos apresentaram menos sofrimento psíquico como 

homofobia internalizada, estresse, sintomas de depressão, ansiedade e maior sentido de vida 

do que os demais grupos (Riggle, et.al, 2010a). Os mesmos autores ainda fizeram outra 

pesquisa com 2.511 pessoas LGB. Eles pretendiam descobrir se aqueles que viviam em locais 

onde havia políticas públicas (leis antidiscriminatórias, casamento, etc.) que amparassem esse 

segmento social, provocavam algum efeito positivo na vida destas pessoas. O resultado foi a 

percepção de menos preconceito, hostilidade, altos índices de pessoas assumidas em relação à 

própria orientação e identidade sexual, maior apoio social e menos homofobia internalizada 

(Riggle et al., 2010b).  

Assim, onde há leis que garantam e asseguram os direitos civis e matrimoniais de casais 

LGBT, auxiliam na diminuição da homofobia internalizada e institucionalizada. Além disso, 

há a promoção do reconhecimento e o direito a existência destes casais. Quando são 

amparados pela lei, há certa tendência que seus relacionamentos sejam fortalecidos e haja 

maior comprometimento por parte de seus integrantes (Butler, 2003; Peplau & Fingerhut, 

2007). Caso ainda sejam amparados por leis de adoção e conseguem adotar, sua saúde mental 

melhora, bem como a qualidade de seus relacionamentos consigo mesmos e com os demais. 

Portanto, outro efeito encontrado nesta outra pesquisa, foi a diminuição da homofobia 

internalizada e institucionalizada (Goldberg & Smith, 2011). Conforme já vimos, quanto mais 

os casais LGBT estiverem adequados à heteronormatividade, serão mais aceitos e respeitados. 

Em um estudo com 286 homens, mulheres homossexuais e bissexuais, foi feita uma 

mensuração em relação à capacidade de desenvolvimento de vínculo nos relacionamentos, 
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homofobia internalizada, culpa e vergonha. Foi constatado que os vínculos seguros eram 

negativamente afetados por homofobia internalizada, vergonha e culpa. Relacionamentos que 

apresentavam medo e preocupação elevados foram 36,9% afetados por esses elementos. Os 

resultados são discutidos em termos de como as relações terapêuticas podem servir de base 

para trabalhar as questões de homofobia internalizada e o isolamento social, os quais também 

geram problemas de relacionamento entre os casais LGBT (Sherry, 2007). 

Esta pesquisa feita em Sydney, Austrália com 166 homens gays explora as ligações 

entre vergonha, homofobia internalizada e formas de engajamento nos relacionamentos. Estas 

variáveis foram relacionadas à idade de revelação da orientação sexual para as pessoas, 

aceitação por parte da família e amigos, estado civil e casamento anterior. Achados sugerem 

que há grande relação entre culpa, homofobia internalizada e ansiedade de esquiva em relação 

a futuros relacionamentos. Grande proporção de homens gays disse que não foi facilmente 

aceito quando revelou sua orientação sexual. 

Houve relação significativa entre homofobia internalizada e revelação da orientação 

sexual, mas não entre vergonha e esquiva em relação a futuros relacionamentos. Outro dado 

significativo foi a ligação entre casamento anterior e altos níveis vergonha e homofobia 

internalizada. Aqueles que não estavam em algum tipo de relacionamento demonstraram 

níveis mais altos de ansiedade, vergonha e esquiva em relação a futuros relacionamentos. 

Estes achados estão relacionados ao trabalho terapêutico com homens gays que já foram 

casados com homens e aqueles que estão preocupados com sua situação de solteiros (Brown 

& Trevetham, 2010). Devido à homofobia institucionalizada e internalizada, este outro estudo 

com 20 casais de gays e 20 casais de lésbicas foi constatado que eles sofrem estresse ao lidar 

com familiares, colegas de trabalho e comunidade em geral. Para lidar com a situação os 

casais utilizam estratégias para resignificar experiências ruins, esconder seus relacionamentos 

das pessoas preconceituosas e criar suporte social (Rostosky et al., 2007).   

O problema da violência doméstica é sério tanto para relacionamentos heterossexuais 

como para relacionamentos homossexuais. Devemos lembrar que se os dados sobre a 

violência cometida contra a mulher são difíceis de levantar, estatísticas confiáveis sobre 

violência doméstica entre casais homossexuais são ainda mais escassas. Existem poucos 

dados demográficos oficiais sobre a população homossexual. Qualquer informação sobre estes 

indivíduos é incompleta ou falha em algum aspecto. Mesmo pesquisas com amostras 

razoavelmente representativas de homossexuais tendem a não investigar aspectos 

relacionados à violência doméstica, devido à disseminação da ideologia de que este tipo de 
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agressão ocorre apenas entre casais heterossexuais, onde o homem é sempre o agressor. A 

violência doméstica não é um problema de gênero, mas sim uma questão de poder. Mesmo 

quando duas pessoas são do mesmo gênero, diferenças de poder (derivadas, por exemplo, da 

dinâmica inerente à relação, estatus financeiro, classe social, escolaridade, raça/etnia, grau de 

assunção da homossexualidade ou contaminação pelo vírus do HIV), existem e podem ser 

usadas como mecanismos para controlar o parceiro (Kelley & Robertson, 2008). 

 Aquele que é vítima de violência pode ter dificuldade em encontrar apoio externo, tanto 

por parte de sua família, quanto por parte de instituições tais como polícia, serviços legais e 

sociais, grupos especializados em violência doméstica, médicos e psicólogos. Em uma cultura 

onde a homossexualidade carrega um grau elevado de estigma, assumir-se como vítima de 

violência doméstica perpetrada por um parceiro do mesmo sexo torna-se extremamente 

difícil. Some-se a isso o preconceito e a falta de treinamento e experiência que estas mesmas 

instituições possuem com relação à homossexualidade e à violência doméstica ocorrida entre 

casais homossexuais (Coleman, 1994; Randle & Graham, 2011). 

Vimos que a discriminação social pode alimentar a homofobia internalizada que, por 

sua vez, contribui para baixa autoestima, estresse, depressão, ansiedade, sentimentos de 

desesperança, vulnerabilidade e dificuldades para estabelecer relações íntimas baseadas na 

confiança e comprometimento. Estes sentimentos negativos podem ser expressos por meio da 

violência. Por outro lado, o impacto emocional desta estigmatização reforça a posição de 

subordinação e desesperança das vítimas. Assim como constrói uma barreira que as impede 

de procurarem ajuda, devido à relutância ao preconceito, heterossexismo e machismo. 

Denunciar tal agressão implica “sair do armário”, atitude esta que nem sempre é desejada 

(Antunes & Machado, 2005). 

No caso do agressor, a homofobia internalizada pode fazer parte da baixa autoestima ou 

inadequação sexual. O indivíduo a procura melhorar sua autoimagem exercendo poder sobre 

seu parceiro. Talvez para se sentir o “macho” da relação, muitas vezes este sujeito repete 

estereótipos machistas chavões de dominação e violência. No caso da vítima, a homofobia 

internalizada pode fazê-la acreditar que o relacionamento, em si mesmo, é errado, ou seja, a 

manifestação de sua sexualidade é “doentia”. Para ela, a violência é apenas outro aspecto de 

uma relação “perversa”, fadada ao fracasso, e que ela é, de alguma forma, merecedora ou 

culpada pela violência sofrida. O mito de que a vítima é de alguma forma, culpada pela 

violência, está presente tanto em relacionamentos heterossexuais como em homossexuais. 

Compartilhada pela sociedade de um modo geral, esta crença se apresenta como um dos 
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principais fatores que impedem o indivíduo de abandonar uma relação violenta e abusiva 

(Brown et al., 2011; Curtis, 2002). 

Embora haja similaridades na dinâmica da violência doméstica, nos casais 

homossexuais há particularidades únicas a serem analisadas como a homofobia internalizada, 

por exemplo. Em um estudo com 581 homens e mulheres homossexuais mostrou que por 

causa do preconceito, apenas um quarto denunciaram violência doméstica. Dez por cento 

relataram a continuidade da violência. Entender como tais fatores específicos influenciam na 

violência doméstica de casais homossexuais irá ajudar a combatê-la (Carvalho, 2011).  

Pesquisas mostram que casais de homens homossexuais sofrem mais violência 

doméstica que casais de heterossexuais. Foi feito um questionário pela internet em seis países 

(EUA, Canadá, Austrália, África do Sul, Reino Unido e Brasil) com 2.368 homens que fazem 

sexo com homens. Os critérios analisados para que os sujeitos se encaixassem à pesquisa foi 

ter sofrido recentes violências físicas e psicológicas por parte dos parceiros, violência sexual e 

perpetuação da violência física. As análises mostraram chances de aumento nas taxas de 

violência quando associadas à homofobia internalizada, discriminação homofóbica, pressões 

sociais heterossexistas e heteronormatividade internalizadas (Finneran et al., 2012). 

A proposta desse estudo foi explorar a percepção de violência relacionamentos de 109 

jovens LGBT, com idades entre 18 e 24 anos. Os participantes da pesquisa identificaram 

alguns temas que podem contribuir para a violência entre estes casais. Eles relatam homofobia 

internalizada, institucionalizada e papéis de gênero prescritos. Este estudo é importante para 

que haja um serviço de contenção de violência doméstica que inclua educação, planos de 

segurança, e serviço de saúde mental e física para casais de jovens LGBT (Gillum & Difulvio, 

2012).  

O preconceito na nossa sociedade faz com que muitos indivíduos neguem a existência 

de relacionamentos homossexuais estáveis. Admitir a realidade de que alguns destes casais 

possam estar envolvidos em situações de violência doméstica torna-se quase inimaginável. 

Some-se a isso o fato de que a comunidade homossexual, de um modo geral, adota uma 

“conspiração do silêncio” com relação a este tema, fazendo com que a violência doméstica 

entre casais gays se transforme em um “segundo armário”. Assim como os heterossexuais, 

homossexuais vítimas de violência doméstica raramente procuram ajuda por causa do 

preconceito e a omissão da sociedade em aceitar a validade de seus relacionamentos. Tal fato 

colabora para a continuidade da violência (Antunes & Machado, 2005).  
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Antropólogos do século XIX e teóricos atuais que não aceitam a homossexualidade 

alegam que homossexuais ainda são vistos como egoístas, narcisistas e imaturos afetivamente, 

pois seu objeto de desejo é o semelhante. Não procriam e não geram famílias. Já, os 

heterossexuais são vistos como altruístas e afetivamente maduros, pois suas relações 

contribuem para o desenvolvimento do funcionamento social, pois geram filhos, famílias e 

multiplicam a espécie. Passam por todas as fases que um ser humano “deve” passar, ao passo 

que os homossexuais, em geral, por não terem filhos, não assumem as responsabilidades de 

ter uma família e, portanto são vistos como “eternos adolescentes” (Anatrella apud Borrillo, 

2010; Castañeda, 2007). 

Neste capítulo vimos como as dinâmicas das relações estão se dando em grande maioria 

na contemporaneidade. Depois vimos o quanto a homofobia internalizada pode atrapalhar no 

processo de conhecimento, formação de vínculo e manutenção dos relacionamentos conjugais 

entre homens. Aqueles que se adequarem ao modelo heteronormativo, serão mais aceitos e 

reconhecidos. Pesquisas científicas mostraram o quanto é complicado quando problemas 

emocionais e afetivos, advindos de uma sociedade homofóbica, são internalizados. Eles 

atrapalham a dinâmica relacional do casal, podendo levar inclusive à violência doméstica. Foi 

apontada também a importância do reconhecimento legal por parte da sociedade.  

Tal legitimação tende a promover a diminuição da homofobia internalizada e 

institucionalizada, pois materializam as relações que antes eram clandestinas e sem amparo 

legal. Porém, todas as maneiras de se relacionar variam de casal para casal. Logo, o jeito de 

lidar com estas questões irá depender da forma de ser de cada casal e a relação com seu 

contexto existencial. Nem todo o casal de homens que internalizar a homofobia irá vivenciar 

os aspectos negativos citados neste item. Entretanto, é importante que saibamos que eles 

também podem ocorrer para muitos. No próximo item iremos ver possíveis impactos da 

homofobia internalizada no envelhecimento e velhice dos homens homossexuais.   

 

3.8 – Considerações sobre envelhecimento, velhice e homofobia internalizada   

 

 As novas possibilidades sociopolíticas para o idoso conquistadas a partir das 

emergentes lutas dos aposentados possibilitaram a criação de espaços de sociabilidade e outro 

lugar na sociedade fora da casa da família, do recinto do lar ou reduto do asilo. Mas esse 

indivíduo ainda está sob o crivo da generalidade que não leva em conta as suas 

particularidades subjetivas e sua agência no âmbito sexual. Mesmo nesta nova representação 
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do idoso na vida social contemporânea tem-se uma conotação universalizante e 

generalizadora, determinada pela idade ou pela identidade social de aposentado circunscrito à 

moral heterossexual. De todo modo, podemos indagar sobre o fato de que, sendo a 

heterossexualidade a norma cultural hegemônica, o que dizer sobre os idosos com práticas 

homossexuais? 

Na sociedade greco-romana, a produção do sujeito também estava relacionada ao 

processo de envelhecimento. Era preciso viver para ser velho, pois só então o sujeito se 

completaria. Atingir a velhice constituía o objetivo da vida. Portanto, não fazia sentido 

atribuir um modo específico de vida para cada fase. A vida é processo e não uma fase seguida 

da outra. Logo, ser velho tornava-se um privilégio: o de ter desfrutado uma longa existência. 

Não havia o que descobrir. Era preciso se tornar, construir-se a cada instante. Ficar com os 

próprios desejos e não com os desejos dos outros. Não se atingiria a sabedoria de si sem o 

combate das paixões e apetites exagerados. O cuidado de si tem o objetivo de se produzir e 

atingir o próprio modo de ser. A velhice era caracterizada pela plenitude de uma relação 

acabada consigo. No sistema capitalista o ser humano passa a valer o quanto produz (Santos 

2012; Tótora, 2006). O velho não é visto nem como produtor, muito menos como reprodutor e 

sim como um parasita inútil (Beauvoir, 2003). 

Porém, para organizar e controlar melhor as relações sociais, os diversos ramos da 

ciência organizaram as idades nas chamadas: cronológica, biológica, social e psicológica. A 

idade cronológica marca a data de nascimento em anos, meses e dias. Ela nem sempre 

caminha junto com a idade biológica que é determinada pela interação entre fatores genéticos, 

ambientais, mudanças fisiológicas, anatômicas, hormonais e bioquímicas do organismo. A 

idade social relaciona-se às normas e crenças, estereótipos e eventos sociais que controla as 

pessoas por meio do critério de idade. A idade social contém o relógio social que determina o 

que as pessoas numa determinada época histórica, certo grupo social deve ou não fazer. 

Exemplo: idade de ir à escola, de sair da escola, de escolher uma profissão, de começar a 

trabalhar, de se casar, ter filhos, de se aposentar, de não usar mais um determinado tipo de 

roupa, etc. (Mascaro 2004).  

Em geral as pessoas seguem o relógio social, que organiza a sociedade para um 

determinado fim. A nossa diz respeito ao consumo e a produção. Porém, há aqueles que 

“desobedecem” o padrão estabelecido. Executam determinadas atividades que são 

consideradas próprias de outra faixa etária. Exemplo: casar-se, quando “deveriam” estar se 

tornando viúvos. A chamada idade psicológica é influenciada por comportamentos 
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decorrentes de transformações biológicas, normas, expectativas sociais e componentes de 

personalidade, sendo, portanto, algo individual. Porém, para efeitos de estudos populacionais, 

controle e políticas sociais, a Organização das Nações Unidas considerou em 1985 a 

população acima de 60 anos de idade como idosa (Debert, 2004). 

Dividir a vida em períodos que ditam padrões de comportamento é uma forma de 

controle da espécie através das biopolíticas (Foucault, 1993). O que é valorizado na atualidade 

é a juventude. Esta simboliza força, adaptabilidade, criatividade, produtividade, consumo, 

esperteza, agilidade, versatilidade e rapidez. As chamadas adolescência e idade adulta se 

confundem. Todos buscam permanecer nos vinte e cinco anos de idade para sempre. O horror 

à velhice nasce da sociedade narcisista e do culto ao corpo magro e sarado. A velhice é vista 

como uma ameaça aos atributos admirados e valorizados (Simões, 2004).  

Conforme vimos no primeiro capítulo, o poder não vem apenas do cultural e do capital, 

ele vem também do culto ao corpo e do enorme consumo que isso gera, alimentando diversos 

ramos dos mercados ligados à saúde, economia e política. As marcas do corpo interpretadas 

como marcas de velhice são associadas às marcas de velhice que também surgem na mente. É 

como se o corpo fosse o reflexo direto de algo que também está acontecendo na mente, ou 

seja, corpo em decadência será igual a uma mente em decadência (Mercadante, 1997).  

O tempo da produção e do consumo segue muito rápido. Não incluem o passado e muito 

menos as memórias. Projeto de vida e velhice são incompatíveis com as biopolíticas da 

sociedade do controle. A velhice, em geral, é culturalmente associada com morte iminente e a 

decadência física. Porém, vem adquirindo importância devido ao aumento do número de 

idosos. Esta faixa da sociedade está sendo normatizada através do consumo e de padrões de 

comportamento que lhe são impostos. Para a antropologia o importante é compreender os 

mecanismos que tornaram a velhice uma categoria social (Almeida, 2003). 

Em geral, o idoso não se encaixa nos modelos padronizados de sujeitos idealizados pela 

sociedade contemporânea. Não são considerados ágeis, rápidos, vorazes, competitivos, 

independentes e produtivos. Por não serem considerados assim, serão “tratados” para que se 

tornem assim. As relações sociais são caracterizadas pela volatilidade, competitividade, 

individualidade, rapidez e fácil adaptabilidade aos sistemas de poder que a controlam. Existe 

preconceito contra aqueles que não são moldáveis, rápidos e flexíveis. O idoso geralmente 

costuma sofrer o estigma daquele que é lento, rígido, sistemático, metódico, dependente e 

inflexível. Vimos que o corpo idealizado pela sociedade é o corpo sarado, magro, “bonito”, 

independente, sempre jovem e “saudável” (Beauvoir, 2003).    
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Logo, os modelos de velhice valorizados são representados por idosos que enfrentam 

desafios, fazem projetos para o futuro, mantêm uma agenda completa de atividades, mostram-

se criativos, joviais e produtivos. Relutam em se aposentar. Parece que o modelo tradicional 

de velhice que pressupunha o idoso em casa, aposentado, doente, decadente, isolado e 

aguardando a morte chegar, está mudando rapidamente. A sociedade impõe que os modelos 

tradicionais se alterem para se adequar a produção e ao consumo sem limites. Outro aspecto a 

ser ressaltado é que os valores atuais procuram adequar o sujeito aos ideais de consumo, 

produção, juventude eterna, corpo sarado, agilidade, independência e atividades constantes. 

Os idosos são “obrigados” a se comportar como jovens para serem aceitos. As experiências de 

vida dos mais velhos não são valorizadas, pois ninguém “pode” mais envelhecer. As 

transformações fisiológicas inerentes ao corpo humano por causa da ação do tempo são 

disfarçadas pelas indústrias do corpo, moda, cosméticos e todos os demais ramos da saúde 

(Debert, 2004; Simões, 2004; Tótora, 2008).  

Portanto, essa “nova” velhice aparece agora transvestida de termos como “terceira 

idade”, “melhor idade” e “maior idade”. São novas categorias construídas socialmente, que 

incluem novos consumidores que não desejam se perceber como idosos padrões (Debert, 

2007). Esses novos conceitos sobre o envelhecimento sugerem que esta é uma fase da vida 

que reflete a continuidade de um processo e não mais uma etapa final. Quem está nessa fase, é 

visto socialmente como aquele que está aberto a novos aprendizados, desafios e experiências. 

Como exemplo, podemos citar a faculdade voltada para a terceira idade. A velhice clássica 

causa prejuízos às biopolíticas, já a terceira idade gera lucro, pois prega o envelhecimento 

saudável, produtivo, desejável e aceitável (Debert, 2004).   

 O culto ao corpo e aos excessos do prazer é estimulado gerando um estado de carência 

permanente. Em nossa cultura atual, que valoriza a juventude, o excesso de prazeres e o culto 

da felicidade como sinônimo de ausência de sofrimentos, doenças e dores. Tornar-se velho é 

sinônimo de aberração. O tempo é visto como algo linear em direção à morte, tendo a velhice 

como fase final. Logo, ninguém quer envelhecer. Portanto, por meio das biopolíticas, as 

ciências biomédicas se apropriam das estruturas microscópicas do corpo, com o objetivo de 

prolongar a vida e evitar a morte. É estabelecida a regra de congelar a juventude para todas as 

idades cronológicas, aniquilando assim, as singularidades (Tótora, 2006). 

Embora o estresse que gays idosos passem seja semelhante ao de heterossexuais idosos, 

os primeiros ainda enfrentam estigma quanto à orientação sexual, invisibilidade, estereótipos 

negativos e discriminação por causa da idade (Wierzalis et al., 2007). Geralmente os 
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homossexuais que estão idosos na atualidade, ano de 2015, nasceram antes da década de 

1960, quando a repressão sexual era bem maior. Muitos “tiveram” que “permanecer no 

armário”. Geraram até filhos e constituíram famílias heteronormativas. Alguns destes 

acabaram vivendo vidas paralelas. Encontravam-se e ainda mantêm relacionamentos com 

rapazes para realização de seus desejos reprimidos. A homofobia internalizada e 

institucionalizada formou a identidade deles. O que lhes trouxe muitos conflitos e transtornos 

psicológicos.  

Aqueles que não casaram com mulheres, optaram por uma vida de solteiro e discreta. 

Eles sobreviveram à epidemia mortal do HIV na década de 1980, testemunhando a perda de 

muitos amigos. Uma porção deles sofre por ser muito vulnerável, solitária, carente e 

problemática. A grande maioria deles teve que romper com suas famílias por causa da 

homofobia. Parte deles sofreu histórico de violência, fizeram uso, abuso ou até mesmo são 

viciados em álcool e outras drogas. Muitos praticaram e ainda podem praticar sexo de risco 

(Satre, 2006).  

Um estudo liderado por Wight et al. (2015), acompanhou 312 homens gays com uma 

idade média de 61 anos entre 2012 e 2013. Aos participantes era pedido que avaliassem o 

quanto aplicavam-se a suas vidas afirmações como “envelhecer é especialmente difícil para 

mim porque sou gay” e “conforme envelheço, eu me sinto cada vez mais invisível quando 

estou entre outros gays”. O grupo faz parte de uma pesquisa que desde 1982 acompanha um 

grupo de homossexuais masculinos nos EUA, com a intenção de estudar o impacto do HIV 

em suas vidas (61% deles são soronegativos). A pesquisa concluiu que sim, gays de terceira 

idade sofrem da sobreposição de dois preconceitos internalizados, contra gays e contra 

pessoas mais velhas – o que batizaram de “Discriminação Etária Gay Internalizada” (DEGI).  

Os estudiosos encontraram relações estatisticamente significativas entre maiores níveis 

de depressão e índices maiores de DEGI. Devido ao longo registro histórico do grupo 

analisado, eles puderam controlar contra quadros depressivos preexistentes. Eles levantam a 

ressalva de que esse é um grupo extremamente urbano, e, portanto seus resultados podem não 

se aplicar a todos os gays de terceira idade, mas há pouca evidência de que a situação seja 

muito diferente para idosos que moram fora de grandes centros urbanos. Um fator que pode 

aliviar o estresse social da DEGI é sentir que faz diferença dentro de sua comunidade. Estes 

homens atravessaram mudanças histórias sem igual em suas vidas adultas, pessoalmente 

relevantes para todos eles. Além disso, abriram o caminho para que as gerações mais jovens 

de minorias sexuais vivessem numa era de menor discriminação institucionalizada. É 
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importante criar espaços para que os mais velhos sintam-se queridos e respeitados – se não 

por solidariedade pura e simples, pelo menos para que, futuramente, esses espaços existam 

para o benefício das gerações futuras de homossexuais mais velhos. 

Atualmente a homossexualidade está mais visível. Direitos civis estão sendo 

gradativamente conquistados. A mídia já vem tratando do assunto junto à sociedade de forma 

mais clara e abundante. Os homossexuais idosos estão inventando novas formas de viver. A 

experiência de envelhecimento tem a chance de ser vivida como uma experiência ética e 

estética e não como mais um modo de assujeitamento (Santos, 2012; Mota, 2009; Wierzalis et 

al., 2006).  

Os locais de encontro para homossexuais estão aumentando nas grandes cidades. A 

internet facilita o anonimato, encontros e exploração de desejos por parte destes 

homossexuais maduros. Os formatos de famílias mudaram muito e não garantem nem mesmo 

que o heterossexual idoso seja amparado. Alguns homossexuais idosos estão se organizando 

para garantir um bom amparo na velhice. De qualquer forma, muitos são desejados pelos mais 

novos que buscam uma espécie de “papai” para se relacionar. Há uma troca entre a juventude 

pregada como o ideal a ser seguido e a sabedoria e proteção por parte do mais velho (Berger 

& Kelly, 1996; Correia, 2009; Iacub, 2007; Mota, 2009). Isto é o que vem acontecendo em 

geral no ocidente, porém conforme sempre lembramos, cada sujeito é único e irá vivenciar 

sua homossexualidade de forma particular inclusive na velhice.    

Os sujeitos homossexuais desta pesquisa revelaram na maturidade e na velhice, maior 

frequência de transtornos mentais, porém melhor qualidade de vida. É possível que a 

homofobia internalizada possa estar associada a dificuldades psicossociais. Sendo assim, 

pode-se sugerir que a não revelação da homossexualidade e o esforço no curso da vida em 

ocultá-la talvez representem fatores associados à maior ocorrência de transtornos mentais 

(Ceará & Delgalarrondo, 2010). 

Neste outro estudo com 416 lésbicas e gays, entre 60 e 91 anos de idade. A saúde 

mental, homofobia internalizada, solidão, ideação e tentativa de suicídio, uso e abuso de 

drogas foram verificados. Uma melhor saúde mental foi correlacionada a níveis mais altos de 

autoestima, menos solidão e homofobia internalizada. Comparado com as lésbicas, os gays 

apresentaram níveis mais elevados de homofobia internalizada, uso de álcool, ideação e 

tentativa de suicídio por causa da orientação sexual. Porém, menos ideação suicida estava 

relacionada a um nível de homofobia internalizada menor, menos solidão e “estar fora do 

armário” para o maior número de pessoas possível (D´Augelli et al., 2001).  
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Homens acima de 50 anos de idade continuam a ser invisíveis para a epidemia do vírus 

HIV. Isto ocorre, pois muitos dos sintomas são parecidos com outras doenças que afetam 

pessoas idosas. Entre os fatores de risco para o HIV entre gays mais velhos estão: homofobia 

internalizada, negação dos fatores de risco, uso de drogas e sexo com anônimos sem o uso de 

preservativo (Grossman, 1995). Neste estudo realizado na Holanda, foi mostrado que os 

idosos homossexuais tendem a sofrer mais de solidão que os idosos heterossexuais. Fatores 

estressantes, referentes às minorias foram examinados: estressores externos objetivos, 

expectativas em relação a estes eventos, homonegatividade internalizada e “permanência no 

armário”. Altos índices de solidão foram encontrados entre LGBT idosos que experimentaram 

estes fatores estressantes, assim como aqueles que esperaram por eles. Ter uma boa rede 

social de amigos LGBT auxilia na diminuição da solidão. Além disso, ter relações conjugais, 

rede geral de amigos, saúde física e boa autoestima também ajudam no combate ao estresse e 

à solidão em LGBT idosos. Diminuir a homonegatividade social e aumentar as atividades 

sociais para idosos LGBT favorecem a diminuição do sofrimento psicossocial entre esta 

população (Kuyper & Fokkema, 2010).  

Pensando justamente em espaços de socialização para LGBT idosos, que não sejam os 

tradicionais bares, clubes de sexo, cinemões, saunas, casas noturnas, etc. Então, foi fundada 

em 1999, na cidade argentina de Buenos Aires, a organização não governamental Puerta 

Abierta a la Diversidad (Porta Aberta à Diversidade). O grupo trabalha ativamente para os 

direitos da comunidade LGBT, conhecido como o primeiro centro de aposentados LGBT da 

América Latina. É um espaço de socialização onde são recebidas diariamente pessoas LGBT 

idosas e também de todas as idades. Elas frequentam diversas atividades, como a psicoterapia 

especializada em diversidade sexual, grupos de reflexão para lésbicas e gays, aulas de yoga e 

oficinas culturais de todos os tipos 
183

. O que acaba gerando integração intergeracional, pois 

mesmo no meio LGBT há muito preconceito dos mais jovens em relação aos mais velhos, 

justamente pelas questões já expostas no início deste item. Conforme já dissemos, idosos 

homossexuais de hoje envelheceram em uma sociedade muito mais conservadora do que a 

atual. É provável que o futuro ofereça um ambiente mais aberto e inclusivo. Da mesma forma 

que o conceito de família mudou (hoje o divórcio e o segundo casamento já são aceitos com 

                                                 

183
 El teatro por la diversidad de Puerta Abierta, declarado de Interés cultural por la Legislatura porteña. 
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naturalidade, por exemplo), o futuro tende a ser melhor, trazendo leis que amparem e 

garantam igualdade de direitos à população LGBT 
184

.  

É sempre bom lembrar que cada um é único e vai envelhecer de forma única, 

independentemente da orientação sexual. Porém, alguns marcadores sociais influenciam neste 

processo, tais como: local de origem, etnia/raça, classe social, faixa etária, escolaridade, 

valores morais, cultura, crenças religiosas, situação familiar, rede de amigos, qualidade dos 

relacionamentos, local onde mora, trabalho, saúde física e mental, etc. do indivíduo em 

questão.  Homossexuais idosos que vivem em casas de repouso, asilos ou recebem assistência 

externa em suas residências vêm cada vez mais reportando casos de desrespeito, rejeição ou 

maus tratos. Maneiras que variam de incômodas a mortíferas, já que alguns deles foram 

levados ao suicídio. Alguns deles veem seus parceiros e amigos insultados ou isolados. 

Outros vivem com medo do dia em que dependerão de desconhecidos para seus cuidados 

pessoais. Esse temor, por si só, pode ser prejudicial em termos físicos e emocionais, dizem 

geriatras, psiquiatras e assistentes sociais. Os problemas dos homossexuais idosos estão sendo 

levados a sério por uma geração de homossexuais mais novos, preocupados com seus futuros, 

e eles começaram uma campanha nacional para informar às empresas que prestam assistência 

a idosos quanto ao isolamento social, e até mesmo discriminação aberta, que seus clientes 

homossexuais e transexuais enfrentam.  

Diversas soluções começam a surgir. Em Boston, Nova York, Chicago, Atlanta e outros 

centros urbanos, estão surgindo organizações conhecidas como Projetos para Idosos LGBT, 

com o objetivo de treinar os trabalhadores que prestam assistência a homossexuais idosos 
185

. 

A velhice LGBT ainda é um assunto tabu, envolto em preconceitos tanto provenientes de 

homossexuais como de não homossexuais. Além disso, é muito complexo e ainda há bastante 

o que ser feito pela velhice LGBT. Logo, a maneira de lidar com estas questões irá depender 

da forma de ser de cada um, bem como a relação com seu contexto existencial. Nem todo 

homossexual idoso que internalizar a homofobia irá vivenciar os aspectos negativos citados 

neste item. Entretanto, é importante que saibamos que eles também podem ocorrer para 

alguns sujeitos. 
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Recapitulando: no primeiro capítulo desta tese estudamos o processo de construção da 

homofobia, condenação religiosa, criminalização e patologização. No segundo, vimos o 

processo de construção do termo “homofobia”, seus componentes e internalização. Neste 

terceiro capítulo analisamos quais são as principais correlações encontradas na literatura 

especializada referentes à homofobia internalizada. Verificamos alguns prováveis impactos do 

processo de internalização da homofobia por homens homossexuais correlacionados ao 

desenvolvimento psicossocial, dinâmica de “saída, retorno ou permanência no armário”, 

crenças religiosas, corpo, normas de gênero, terminologias sexuais, saúde mental, suicídio, 

uso, abuso, adição às drogas, comportamento sexual de risco, relacionamentos afetivo-

conjugais entre homens, violência doméstica, processo de envelhecimento e velhice.  

Estes aspectos se inter-relacionam. Nós os separamos em itens para poder estudá-los 

melhor. Ou seja, um determinado indivíduo pode, por exemplo, apresentar problemas com 

homofobia internalizada, saúde mental vulnerável e abuso de álcool. Acreditamos que possa 

haver outras correlações em todos os aspectos da vida do homem homossexual que internaliza 

a homofobia, porém procuramos apontar os mais importantes levantados pela literatura 

científica específica. Outro aspecto a ser apontado é que qualquer dificuldade existencial 

apontada neste terceiro capítulo pode ser vivenciada por qualquer pessoa, independentemente 

da orientação do seu desejo afetivo sexual. Tais dificuldades não são exclusivas dos 

homossexuais que internalizaram a homofobia. Contudo, mesmo dentre aqueles que a 

internalizaram, pode haver formas diferentes de lidar com tais situações. No entanto elas não 

foram encontradas nas pesquisas realizadas para esta tese. No próximo capítulo, veremos a 

metodologia adotada para esta tese. 
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CAPÍTULO IV – ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Lembrando que foi a escassez de estudos publicados no Brasil sobre homofobia 

internalizada que nos levou a desenvolver a investigação proposta. Este trabalho justifica-se, 

igualmente, pela relevância social do tema, chamando a atenção para possíveis consequências 

(biológicas, psicológicas e sociais) em relação ao processo de internalização da homofobia 

para os próprios homens homossexuais, profissionais da saúde, bem como os demais 

segmentos sociais interessados no tema. A homofobia internalizada pode levar a muitos 

prejuízos financeiros ao sistema público de saúde, devido ao custeio do pagamento de 

tratamentos, principalmente em psiquiatria e infectologia. Tal relevância também se dá por 

causa das biopolíticas (Foucault, 2008c).  

Além disto, tanto a homofobia institucionalizada, como a internalizada, violam os 

direitos fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
186

, como por exemplo, 

liberdade, igualdade, dignidade, respeito, integridade, segurança, etc. Vale lembrar que o 

Brasil garante tais direitos desde 1948, quando foram proclamados pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas. Para agravar este cenário, vimos que atitudes homofóbicas 

ocorrem com frequência em território nacional, infringindo o artigo quinto da Constituição
187

 

de 1988. Para finalizar, vimos no item do 1.6 do primeiro capítulo, que a décima edição da 

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), publicada pela Organização Mundial da 

Saúde em 1992, deixou de considerar a homossexualidade uma patologia. Entretanto, 

sabemos que ainda existe muita homofobia em todas as partes do mundo. 

Para o nosso estudo, faz-se necessário uma metodologia adequada. Geertz (1989) nos 

lembra de abordarmos a cultura, o grande objetivo é ganhar acesso ao mundo conceitual em 

que os sujeitos vivem, para que dessa forma possamos conversar com eles. Métodos 

quantitativos e qualitativos são mais que apenas diferenças entre estratégias de pesquisa e 

procedimentos de coleta de dados (Bauer & Gaskell, 2005). Conforme afirma Goldenberg 

(2001), a ciência não corresponde a um mundo a descrever. Ela corresponde a um mundo a 

construir. A pesquisa científica exige criatividade, disciplina, organização e modéstia, 

baseando-se no confronto entre o possível e o impossível, entre o conhecimento e a 
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ignorância. Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com início, meio e fim previsíveis. A 

pesquisa é processo em que é impossível prever todas as etapas com exatidão. O pesquisador 

está sempre em estado de tensão porque sabe que seu conhecimento é parcial e limitado. Ou 

seja, ele sabe que fará apenas o possível.  

Em relação à revisão bibliográfica, além dos livros de sexualidade, que contém a 

literatura específica para a revisão bibliográfica, foram levantados cerca de 400 artigos 

científicos pesquisados na internet nos seguintes portais: Portal de Periódicos CAPES/MEC
188

 

e Google Acadêmico 
189

. Os termos mais pesquisados foram em inglês e português, conforme 

a seguir: 

 homophobia/homofobia 

 internalized homophobia/homofobia internalizada  

 internalized heterosexism/heterossexismo internalizado  

 internalized heteronormativity/heteronormatividade internalizada  

 internalized homonegativity/homonegatividade internalizada  

 internalized heterocentrism/heterocentrismo internalizado 

 internalized homophobia scale/escala de homofobia internalizada 

 internalized heterosexism scale/escala de heterossexismo internalizado 

 internalized heteronormativity scale/escala de hetronormatividade internalizada 

 internalized homonegativity scale/escala de homonegatividade intenalizada 

 internalized heterocentrism scale/escala de heterocentrismo internalizado  

A maioria dos resultados obtidos veio de artigos norte-americanos e europeus. Eles 

foram divididos nas seguintes categorias gerais relacionadas à homofobia internalizada:  

 dinâmica de “saída, retorno ou permanência no armário” 

 crenças religiosas 

 corpo, normas de gênero e terminologias sexuais 

 saúde mental e suicídio 

 uso, abuso e adição às drogas 

 comportamento sexual de risco 

 relacionamentos afetivos/conjugais entre homens e violência doméstica 

 envelhecimento e velhice  
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 Disponível em <http://www.periodicos.capes.gov.br/> acesso dia 06/05/2015. 
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4.1- Objetivos gerais 

 

Estudar a homofobia internalizada em homens que desejam e praticam sexo com outros 

homens, focalizando as diferentes formas de expressão da sua orientação sexual. 

 

4.2 – Objetivos específicos 

 

Estudar a homofobia internalizada entre homens que desejam e praticam sexo com 

outros homens. Verificar como ela se diferencia e se manifesta nos diferentes grupos destes 

indivíduos. Ou seja, considerando que quase toda a literatura especializada neste assunto é 

norte-americana e europeia, como são as diferentes formas das possíveis manifestações da 

homofobia entre homens que desejam e praticam sexo com outros homens brasileiros? O que 

eles têm em comum? O que os diferencia?  

Outro objetivo específico desta pesquisa é que ela possa oferecer elementos para 

auxiliar aqueles com homofobia internalizada a conhecê-la. Desta forma espera-se que 

possam lidar melhor com tal problemática, assim como os profissionais de saúde ou outro 

segmento da sociedade que estiver interessado em ajudá-los. 

 

4.3- Sujeitos 

 

Considerando que há muitos sujeitos no “armário” por causa do preconceito, a pesquisa 

busca cerca de cento e cinquenta (150) homens brasileiros diversos que declarem sentir desejo 

afetivo/sexual por outros homens, mesmo não se identificando como homossexual. Eles serão 

divididos em três faixas etárias. De 20 - 35 anos de idade, de 35 - 50 e de 50 - 60 anos. A 

pesquisa procurou entrevistar sujeitos de diferentes níveis socioeconômicos, educacionais e 

grupos dentro da comunidade dos homens homossexuais. Acreditamos que desta forma, será 

possível obter a maior diversidade possível em relação às respostas. Logo abaixo, segue a 

tabela referente ao universo amostral da pesquisa. 
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A Organização Mundial da Saúde estipulou que a chamada terceira idade e velhice 

começam a partir dos 60 anos de idade. Porém, optamos por não entrevistar homens desta 

faixa etária, pois eles podem sofrer de dupla estigmatização. Uma pesquisa concluiu que 

homens homossexuais da chamada terceira idade sofrem da sobreposição de dois preconceitos 

internalizados: contra homossexuais e contra pessoas mais velhas. O que foi batizado 

de “Discriminação Etária Gay Internalizada” (DEGI) (Wight et al., 2015). Para saber mais 

detalhes sobre este velhice e envelhecimento do homossexual ver Capítulo 3, item 3.8.  

Seria necessário realizar perguntas específicas para faixa etária acima dos 60 anos. Este 

tema serve como sugestão para outra pesquisa. Procurar saber as peculiaridades, diferenças e 

correlações entre homofobia internalizada e preconceito etário internalizado nesta faixa etária, 

merece atenção especial, bem como a exploração científica adequada. Por enquanto não há 

quase literatura internacional e nacional sobre o este assunto.  

 

 

 

 

Distribuição da amostra por grau de escolaridade e faixa etária 

 

 

 Escolaridade 

 

Total Faixa Etária 

Sujeitos % 

20-35 36-49 50+ 

Sujeitos 

 

% 

 

Sujeitos 

 

% 

 

Sujeitos 

 

% 

 

 

Médio 

Completo 

20 13,3 13 17,3 5 10,4 2 7,4 

 

Superior 

Incompleto 

17 11,3 11 14,7 4 8,3 2 7,4 

 

Superior ou 

Técnico 

Completo 

81 54,0 42 56,0 23 47,9 16 59,3 

 

Pós-

graduação 

32 21,3 9 12,0 16 33,3 7 25,9 

 

Total 150 100,0 75 50,0 48 32,0 27 18,0 
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4.4- Instrumentos e procedimentos adotados 

 

 A escala de homofobia internalizada foi desenvolvida para uso com homens 

homossexuais e é concebida para medir o grau em que as atitudes negativas e crenças sobre a 

homossexualidade são internalizadas e integradas à autoimagem dos homossexuais. A 

importância de medir a homofobia internalizada está no seu impacto negativo sobre a saúde 

destes indivíduos. Tal escala também resulta frequentemente na associação a culpa, vergonha, 

depressão e sentimentos de inutilidade. 

 Vários relatórios clínicos que documentam os efeitos e a dinâmica da homofobia 

internalizada foram publicados. Em geral os estudos de investigação que a homofobia 

internalizada foi medida sistematicamente têm sido os estudos de homens homossexuais com 

o vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em pesquisa realizada pelo nosso grupo, e outros, 

nós descobrimos que a homofobia internalizada está associada à desmoralização, depressão, 

sofrimento psíquico em geral  e baixa autoestima (Wagner, 2011). 

O interesse científico pela homofobia internalizada e homofobia cresceu nos últimos 30 

anos. Em uma pesquisa, instrumentos para medir a homofobia, que foram publicados entre 

1970 e 2012 foram avaliados. Vinte e três instrumentos foram aprovados e analisados. A 

homofobia foi correlacionada ao autoritarismo, preconceitos, ideologia de gênero, diferenças 

culturais de gênero e reações ao estímulo homossexual. Já a homofobia internalizada foi 

validada ao examinar as relações entre a revelação da homossexualidade (saída do armário) 

para as pessoas e o nível de desenvolvimento da identidade homossexual (Grey et al., 2013).  

Voltando a esta pesquisa, os sujeitos foram contatados e convidados a participar por 

meio de redes sociais da internet voltadas ao segmento LGBT, tais como: amigos, 

conhecidos, colegas profissionais, grupos temáticos referentes à rede de contatos do 

pesquisador ou não. Objetivamos diversificar os entrevistados a serem pesquisados, 

procurando separá-los por faixa etária, nível socioeconômico e escolaridade.  

O próximo passo foi esclarecê-los sobre esta pesquisa e convidá-los a participar do 

nosso estudo como colaboradores fundamentais. A pesquisa preservou ao máximo o 

anonimato dos participantes. Tendo em vista que alguns deles podem não ser assumidos em 

todos os contextos de suas vidas. Os únicos dados de identificação solicitados foram idade, 

profissão e escolaridade. Julgamos que estes são marcadores sociais importantes em nossa 

sociedade. O termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice A) foi enviado com as 

entrevistas por correio eletrônico aos sujeitos. Elas foram divididas em três partes. Sendo as 
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duas primeiras com maior ênfase em aspectos quantitativos. A terceira teve o seu foco 

investigativo somente em aspectos qualitativos.  

A Parte A (primeira parte) da entrevista foi composta por uma compilação com as 

principais escalas científicas utilizadas para medir o nível de homofobia internalizada em 

homens homossexuais. Tais escalas foram apresentadas nos seguintes artigos científicos 

especializados: Costa et al. (2013), Currie et al. (2004), Feldman (2012), Fisher et al. (2011), 

Gato et al. (2012), Gençöz & Yüksel (2006), Grey et al. (2013), Herek (2004), Herek et al. 

(1997), Mayfield, (2001), Mayfield (2012), Meyer & Dean (1998), Mohr & Kendra (2011), 

Mohr & Kendra (2012), Nungesser (1983), Oliveira et al. (2012), Pereira & Leal (2002), 

Pereira & Leal (2005), Ross & Rosser (1996), Siebert et al. (2009), Simião (2010), Smolenski 

et al. (2009), Szymanski et al. (2008), Wagner (2011), Williamson (2000), Wrench (2005), 

Wright Junior et al. (1999).  

Dentre cerca de 250 afirmações que pretenderam medir o nível de homofobia 

internalizada, 48 delas foram destacadas (Apêndice B), devido a sua relevância e incidência 

dentre os instrumentos consultados. Após tal procedimento, foi aplicada a Parte B (segunda 

parte) que consiste de um inventário chamado de Outness Inventory (o qual pode ser 

traduzido como: Inventário de “saída do armário”) (Capítulo 5, item 5.2) elaborado por Mohr 

& Fassinger (2000), para medir o quanto o indivíduo assume sua orientação sexual em seu 

contexto existencial que é composto por sua família, amigos, colegas de trabalho, chefes, 

membros da igreja, etc.  

Para finalizar, foram feitas nove perguntas dissertativas, Parte C (terceira parte), 

(Apêndice C), baseadas nos tópicos levantados pela revisão bibliográfica sobre homofobia 

internalizada. Estas contaram com a elaboração do pesquisador e o orientador desta tese. Da 

primeira à quarta pergunta procurou-se investigar a dinâmica de “saída, retorno e permanência 

no armário” (maiores detalhes teóricos ver Capítulo 3, item 3.1). A quinta pergunta investiga 

a relação entre o uso/abuso/adição às drogas e o contexto sexual dos entrevistados (maiores 

detalhes teóricos ver Capítulo 3, item 3.5). A sexta questão trata a questão do comportamento 

de risco (mais detalhes teóricos ver Capítulo 3, item 3.6). A sétima pergunta relaciona práticas 

sexuais fetichistas e homofobia internalizada. Procurou-se investigar se havia alguma conexão 

entre esses dois assuntos. A oitava pergunta questionou os estereótipos de gênero (mais 

detalhes teóricos ver Capítulo 3, item 3.3). A nona pergunta investiga a relação da homofobia 

internalizada entre saúde mental e terapia (mais detalhes teóricos ver Capítulo 3, item 3.4).    
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Esta pesquisa ainda conta com o Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em 

Pesquisa (Anexo I), o qual contém o seguinte número de Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE): 49282715.1.0000.5482 

Foram contatados mais de oitocentos (800) sujeitos. Muitos não responderam mesmo 

após duas tentativas de convite. Contudo, cerca de três meses após o envio de todas as 

entrevistas, cento e cinquenta (150) colaboradores já haviam respondido. Então, concluiu-se 

que o universo amostral já estava bem quantificado e diversificado.  

Durante o processo de seleção dos entrevistados, tentamos diversificar mais ainda nossa 

amostra. Procuramos buscar os indivíduos que supostamente estão “dentro do armário” por 

meio de salas de bate-papo da internet. Eles contaram que não frequentavam o meio LGBT, 

eram curiosos e/ou homens casados com mulheres. Disseram que gostavam de se relacionar 

sexual e/ou afetivamente com outro homem de maneira sigilosa. Previsivelmente, estes 

indivíduos não aceitaram participar da pesquisa. Justificaram que sentiram receio de 

colaborar, mesmo sabendo que as entrevistas eram praticamente anônimas. Tal 

comportamento é confirmado pelo estudo feito no Capítulo 3, item 3.1 desta tese. 

 

4.5 – Análises dos dados 

 

Foram feitas procurando analisar a interação entre a revisão bibliográfica e os dados 

obtidos por meio das entrevistas. Na Parte A da entrevista, cada alternativa representa o 

número de pontos que a nomeia. Se o sujeito marcou a alternativa (5), por exemplo, terá cinco 

pontos para determinada afirmativa. Foram somados os valores e os resultados representaram 

a seguinte lógica: quanto MAIOR a pontuação, MENOR a homofobia internalizada (HI). 

Baseada na pontuação geral atingida verificou-se a menor (137) e o maior valor (296). Desta 

forma foi possível dividir a pontuação geral em categorias de 35 pontos, que receberam os 

seguintes intervalos de gradações: alto (< 130 – 165), mais ou menos alto (166 – 200), médio 

(201 – 235), mais ou menos baixo (236 – 270) e baixo (271 – 305). 

Em relação à Parte B da entrevista, conforme o Inventário de “saída do armário” 

(Outness Inventory), elaborado pelos pesquisadores Mohr & Fassinger (2000), ficou 

determinado que a média para “saída do armário” em relação à família do indivíduo é 

composta pela soma da pontuação atribuída a cada um destes itens:  

 mãe, pai, irmãs, irmãos, parentes e família estendida 
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 O resultado é dividido por 4, pois são compostos por 4 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. Neste caso, quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora 

do armário”.  

Em seguida, ficou determinado que a média para “saída do armário” às pessoas do meio 

social do indivíduo é composta pela soma da pontuação atribuída a cada um destes itens: 

 novos amigos heterossexuais, colegas de trabalho, supervisores, chefes de trabalho, 

estranhos, novos conhecidos e velhos amigos heterossexuais 

 O resultado é dividido por 5, pois são compostos por 5 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. Neste caso, quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora 

do armário”.  

Ficou determinado que a média para “saída do armário” no contexto religioso do 

indivíduo é composta pela soma da pontuação atribuída aos seguintes itens:  

 membros da igreja, templo que frequentam e líderes da comunidade religiosa que 

frequentam. 

 O resultado é dividido por 2, pois são compostos por 2 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, pois não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. Neste caso, quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora 

do armário”.   

A média total do nível de outness é a soma das 3 médias (família, contexto social e 

religioso) e posteriormente dividido por 3. A escala varia de 0 – 7, onde 7 representa o nível 

máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero significa que tal contexto 

não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do entrevistado. Neste caso, 

quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário”. Para maiores 

detalhes em relação à análise da Parte B, verificar o Capítulo 5, item 5.2. 

Baseadas nos aspectos levantados na revisão bibliográfica desta tese, as perguntas da 

Parte C buscaram investigar os principais pontos entre homofobia internalizada e suas 

possíveis correlações com as respostas mais recorrentes e relevantes. Para maiores detalhes 

em relação à análise da Parte C, verificar o Capítulo 5, item 5.3. 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS E ANÁLISES DAS ENTREVISTAS 

 

A seguir analisaremos várias tabelas que mostram algumas correlações entre a revisão 

bibliográfica, faixa etária, nível de escolaridade, homofobia internalizada e índice de outness 

(“saída do armário”) dos sujeitos entrevistados. 

 

5.1 – Resultado e análise (Parte A da Entrevista): 

 

 Cada alternativa representa o número de pontos que a nomeia. Em qualquer uma das 

48 afirmações acima, se o sujeito marcou a alternativa (5), por exemplo, terá cinco pontos 

para determinada afirmativa. Quanto MAIOR a pontuação, MENOR a homofobia 

internalizada (HI). Somando o resultado de todas as 48 afirmativas, temos a seguinte 

distribuição por pontos: 

TABELA 1 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Número de indivíduos que 

atingiram tal pontuação 

Alto < 130 - 165 2 (1,33%) 

Mais ou menos alto 166 - 200 9 (6,0%) 

Médio 201 - 235 30 (20,0%) 

Mais ou menos baixo 236 - 270 81 (54,0%) 

Baixo 271 - 305 28 (18,66%) 

 Total de indivíduos 150 (100%) 

 

Baseada na pontuação geral atingida verificou-se a menor (137) e o maior valor (296). 

Desta forma foi possível dividir a pontuação geral em categorias de 35 pontos, que receberam 

os seguintes intervalos de gradações: alto (< 130 – 165), mais ou menos alto (166 – 200), 

médio (201 – 235), mais ou menos baixo (236 – 270) e baixo (271 – 305). É importante 

lembrar que esta escala foi desenvolvida a partir de outras escalas consultadas que foram 
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citadas no Capítulo 4. Portanto, seus valores e classificações são exclusivos e aplicáveis 

somente a este instrumento de pesquisa.  

Devido à amostragem ter sido coletada em grupos da rede LGBT, os quais pertencem às 

redes sociais virtuais, notamos que a maioria dos colaboradores desta pesquisa demonstra ter 

nível de homofobia internalizada de médio a baixo. Dentre os 150 entrevistados, o total de 

28% apresentaram níveis de homofobia internalizada de média a alta. Cerca de 72% 

apresentaram níveis de mais ou menos baixo a baixo.  

No Apêndice B desta tese estão transcritas as perguntas referentes à Parte A, bem como 

a relação das alternativas escolhidas pelos entrevistados. 

 

5.2 – Resultados e análises (Parte B da Entrevista): 

 

 Conforme o Inventário de “saída do armário” (Outness Inventory), elaborado pelos 

pesquisadores Mohr & Fassinger (2000), ficou determinado que a média para “saída do 

armário” em relação à família do indivíduo é composta pela soma da pontuação atribuída a 

cada um destes itens:  

 mãe, pai, irmãs, irmãos, parentes e família estendida 

 

 O resultado é dividido por 4, pois são compostos por 4 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. 

TABELA 2 

Classificação crescente (0 - 7) pela média de outness (saída do armário) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Intervalo da média de outness em 

relação ao contexto familiar 

Número de indivíduos que 

atingiram tais médias 

0 - 0,9 1 (0,66%) 

1 – 1,9 3 (2,0%) 

2 – 2,9 17 (11,33%) 

3 – 3,9 14 (9,33%) 
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4 – 4,9 22 (14,66%) 

5 - 5,9 38 (25,33%) 

6 - 6,9 38 (25,33%) 

7 17 (11,33%) 

Total de indivíduos 150 (100%) 

 

 Em relação ao contexto familiar, 1 (0,66%) do total de entrevistados não se aplica a 

situação, não há tal pessoa ou grupo em sua vida. 

 Em relação a 3 (2,0%) do total de entrevistados: verificou-se que seus familiares 

definitivamente não sabem sobre sua orientação sexual. 

 Em relação a 17 (11,33%)  do total de entrevistados: verificou-se que seus familiares 

devem saber sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 14 (9,33%) do total de entrevistados: verificou-se que seus familiares 

provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a 

respeito. 

 Em relação a 22 (14,66%) do total de entrevistados: verificou-se que seus familiares 

provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com 

eles a respeito. 

 Em relação a 38 (25,33%) do total de entrevistados: verificou-se que seus 

familiares definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito.   

 Em relação a 38 (25,33%) do total de entrevistados: verificou-se que seus 

familiares definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, e algumas vezes 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 17 (11,33%) do total de entrevistados: seus familiares definitivamente 

sabem sobre sua orientação sexual, e abertamente comentaram com eles a respeito. 

 Analisando acima a Tabela 2, percebemos que as famílias de cerca de 75% dos 

sujeitos sabem sobre sua orientação sexual. Mesmo que raramente, algumas vezes ou 

até mesmo abertamente, já comentaram com eles a respeito. Talvez isso ocorra, pois a 
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amostra escolhida teve sua origem em redes sociais e grupos virtuais ligados à 

comunidade LGBT. Coincidentemente, este é o mesmo número de indivíduos com 

nível mais ou menos baixo e baixo de homofobia internalizada, demonstrados na 

Tabela 1 desta tese. Porém, as famílias de 25% dos sujeitos, não sabem, devem saber 

ou provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com 

eles a respeito. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para verificar sobre o processo de “saída, retorno, ou 

permanência no armário” consulte o Capítulo 3, item 3.1 desta tese. 

 Conforme o Inventário de “saída do armário” (Outness Inventory), elaborado pelos 

pesquisadores Mohr & Fassinger (2000), ficou determinado que a média para “saída do 

armário” às pessoas do meio social do indivíduo é composta pela soma da pontuação atribuída 

a cada um destes itens: 

 novos amigos heterossexuais, colegas de trabalho, supervisores, chefes de trabalho, 

estranhos, novos conhecidos e velhos amigos heterossexuais 

 O resultado é dividido por 5, pois são compostos por 5 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. 

TABELA 3 

Classificação crescente pela média de outness (saída do armário) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Intervalo da média de outness em 

relação ao contexto social 

Número de indivíduos que 

atingiram tais médias 

0 - 0,9 1 (0,66%) 

1 – 1,9 7 (4,66%) 

2 – 2,9 14 (9,33%) 

3 – 3,9 19 (12,66%) 

4 – 4,9 19 (12,66%) 

5 – 5,9 31 (20,66%) 

6 – 6,9 42 (28,0%) 
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7 17 (11,33%) 

Total de indivíduos 150 (100%) 

 

 Em relação ao contexto social, 1 (0,66%) do total de entrevistados não se aplica a 

situação, não há tal pessoa ou grupo em sua vida. 

 Em relação a 7 (4,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social definitivamente não sabem sobre sua orientação sexual. 

 Em relação a 14 (9,33%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social devem saber sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com 

eles a respeito. 

 Em relação a 19 (12,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 19 (12,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 31 (20,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito.   

 Em relação a 42 (28,0%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de 

seu contexto social definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, e algumas 

vezes comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 17 (11,33%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto social definitivamente sabem sobre sua orientação sexual e abertamente 

comentaram com eles a respeito. 

 Analisando acima a Tabela 3, encontramos dados próximos aos das tabelas anteriores. 

Percebemos que o contexto social de cerca de 71% dos sujeitos sabem sobre sua 

orientação sexual. Mesmo que raramente, algumas vezes ou até mesmo abertamente, 

já comentaram com eles a respeito. Talvez isso ocorra, pois a amostragem escolhida, 
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teve sua origem em redes sociais e grupos virtuais ligados à comunidade LGBT. 

Porém, o contexto social de 29% dos sujeitos, não sabem, devem saber ou 

provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a 

respeito. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para verificar sobre o processo de “saída, retorno, ou 

permanência no armário” consulte o Capítulo 3, item 3.1 desta tese. 

 Conforme o Inventário de “saída do armário” (Outness Inventory), elaborado pelos 

pesquisadores Mohr & Fassinger (2000), ficou determinado que a média para “saída do 

armário” no contexto religioso do indivíduo é composta pela soma da pontuação atribuída aos 

seguintes itens:  

 membros da igreja, templo que frequentam e líderes da comunidade religiosa que 

frequentam. 

 O resultado é dividido por 2, pois são compostos por 2 itens. A escala varia de 0 – 7, 

onde 7 representa o nível máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero 

significa que tal contexto não se aplica a situação, pois não há tal pessoa ou grupo na vida do 

entrevistado. 

TABELA 4 

 

Classificação crescente (0 - 7) pela média de outness (saída do armário) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Intervalo da média de outness em 

relação ao contexto religioso 

 

Número de indivíduos que 

atingiram tais médias 

0 94 (62,66%) 

1 – 1,9 11 (7,33%) 

2 – 2,9 7 (4,66%) 

3 – 3,9 6 (4,0%) 

4 - 4,9 5 (3,33%) 

5 – 5,9 6 (4,0%) 

6 - 6,9 4 (2,66%) 
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7 17 (11,33%) 

Total de indivíduos 150 (100%) 

 

  Analisando a tabela logo acima, verificou-se que 94 (62,66%) do total de 

entrevistados não se aplicam a situação, não há tal pessoa ou grupo em suas 

vidas. Declaram não crer ou não frequentar nenhuma instituição religiosa. 

 Isto provavelmente acontece, pois muitas instituições e religiões não aprovam a 

existência da homossexualidade. Os dados acima corroboram com os achados da 

revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais, verificar o 

Capítulo 1, itens 1.2 e 1.3; Capítulo 3; itens 3.1 e 3.2 desta tese.  

Porém, entre aqueles que frequentam alguma instituição religiosa, temos a 

seguinte distribuição:  

TABELA 4.1 

 

Classificação crescente (1 - 7) pela média de outness (saída do armário) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Intervalo da média de outness em 

relação ao contexto religioso 

 

Número de indivíduos que 

atingiram tais médias 

1 – 1,9 11 (19,64%) 

2 – 2,9 7 (12,5%) 

3 – 3,9 6 (10,71%) 

4 - 4,9 5 (8,92%) 

5 – 5,9 6 (10,71%) 

6 - 6,9 4 (7,14%) 

7 17 (30,35%) 

Total de indivíduos 56 (100%) 

 

 Em relação a 11 (19,64%) do total de entrevistados: as pessoas de seu contexto 

religioso definitivamente não sabem sobre sua orientação sexual. 
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 Em relação a 7 (12,5%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto religioso devem saber sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram 

com eles a respeito. 

 Em relação a 6 (10,71%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto religioso provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 5 (8,92%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto religioso provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 6 (10,71%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto religioso definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito.   

 Em relação a 4 (7,14%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto religioso definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, e algumas vezes 

comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 17 (30,35%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de 

seu contexto religioso definitivamente sabem sobre sua orientação sexual e 

abertamente comentaram com eles a respeito. 

 Dentre os que frequentam alguma instituição religiosa, analisando a Tabela 4.1, 

percebemos que pessoas do contexto religioso de cerca de 55% dos sujeitos sabem 

sobre sua orientação sexual. Mesmo que raramente, algumas vezes ou até mesmo 

abertamente, já comentaram com eles a respeito. Porém, as pessoas do contexto 

religioso de cerca de 45% dos sujeitos, não sabem, devem saber ou provavelmente 

sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito.  

 Outro aspecto que chamou atenção é que as pessoas do contexto religioso de cerca de 

19% dos indivíduos que frequentam alguma instituição religiosa, definitivamente não 

sabem sobre sua orientação sexual. Isto provavelmente acontece, pois muitas 

instituições e religiões não aprovam a existência da homossexualidade. Entretanto, as 

pessoas do contexto religioso de cerca de 30% destes sujeitos, definitivamente sabem 
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sobre sua orientação sexual e abertamente comentaram com eles a respeito. 

Provavelmente estes últimos podem frequentar religiões mais inclusivas em relação à 

homossexualidade. Os dados acima corroboram com os achados da revisão 

bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais detalhes sobre este 

assunto, verificar o Capítulo 1, itens 1.2 e 1.3; Capítulo 3; itens 3.1 e 3.2 desta tese.  

Mais adiante, nas Tabelas 7 e 8, veremos os impactos da homofobia internalizada na 

vida daqueles que frequentam alguma instituição religiosa quando os comparamos a aqueles 

que não frequentam nenhuma.  

A média total do nível de outness é a soma das 3 médias (família, contexto social e 

religioso) e posteriormente dividido por 3. A escala varia de 0 – 7, onde 7 representa o nível 

máximo de “saída do armário” e 1 o nível mínimo. O número zero significa que tal contexto 

não se aplica a situação, não há tal pessoa ou grupo na vida do entrevistado. Logo, temos a 

seguinte distribuição por pontos: 

TABELA 5 

 

Classificação crescente (0 - 7) pela média total de outness (saída do armário) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Intervalo da média total de 

outness 

 

Número de indivíduos que 

atingiram tais médias 

0 1 (0,66%) 

1 – 1,9 3 (2,0%) 

2 – 2,9 16 (10,66%) 

3 – 3,9 18 (12,0%) 

4 - 4,9 28 (18,66%) 

5 – 5,9 43 (28,66%) 

6 – 6,9 35 (23,33%) 

7 6 (4,0%) 

Total de indivíduos 150 (100%) 
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  Em relação à média total de outness, 1 (0,66%) do total de entrevistados não se aplica 

a situação, não há tal pessoa ou grupo em sua vida. 

 Em relação a 3 (2,0%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso definitivamente não sabem sobre sua orientação 

sexual. 

 Em relação a 16 (10,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso devem saber sobre sua orientação sexual, mas 

nunca comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 18 (12,0%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso provavelmente sabem sobre a sua orientação 

sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 28 (18,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, 

mas raramente comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 43 (28,66%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de 

seu contexto familiar, social e religioso definitivamente sabem sobre sua 

orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito.   

 Em relação a 35 (23,33%) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso definitivamente sabem sobre sua orientação 

sexual, e algumas vezes comentaram com eles a respeito. 

 Em relação a 6 (4,0 %) do total de entrevistados: verificou-se que as pessoas de seu 

contexto familiar, social e religioso definitivamente sabem sobre sua orientação 

sexual, e abertamente comentaram com eles a respeito. 

 Analisando acima a Tabela 5, encontramos dados próximos às tabelas anteriores 

(Tabela 1, 72%; Tabela 2, 75% e Tabela 3, 71%). A média total do nível de outness 

(“saída do armário”) é cerca de 73%. Ou seja, este valor corresponde à média total das 

pessoas de seus relacionamentos (familiar, social e religioso) que sabem sobre sua 

orientação sexual. Entretanto, mesmo que raramente, algumas vezes ou até mesmo 

abertamente, já comentaram com eles a respeito. Talvez isso ocorra, pois a 
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amostragem escolhida teve sua origem em redes sociais e grupos virtuais ligados à 

comunidade LGBT. Porém, para 27% destes sujeitos, as pessoas de seu 

relacionamento (familiar, social e religioso) não sabem, devem saber ou 

provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a 

respeito. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para verificar sobre o processo de “saída, retorno, ou 

permanência no armário” consulte o Capítulo 3, item 3.1 desta tese. 

TABELA 6 

Grupo: Todos 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

  

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Número de indivíduos que 

atingiram tal pontuação 

Alto < 130 - 165 2 (1,33%) 

Mais ou menos alto 166 - 200 9 (6,0%) 

Médio 201 - 235 30 (20,0%) 

Mais ou menos baixo 236 - 270 81 (54,0%) 

Baixo 271 - 305 28 (18,66%) 

 Total de indivíduos 150 (100%) 

 

Escolaridade Profissão Total HI Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Superior Radialista 137 2,3 2,6 2,4 2 

Superior Farmacêutico 151 4 5 4 3 

Médio Trip. de navio 166 7 7 7 7 

Superior Ator 169 2 2 2 0 

Sup. Inc. Professor 170 4,97 4,75 5,2 0 

Pós Pesquisador 177 1 1 1 1 

Superior Músico 181 2,06 4 1,2 1 
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Superior Professor 183 2,07 2,75 1,4 0 

Superior Professor 190 3,61 3,25 3,6 4 

Sup. Inc. Recepcionista 192 3,75 5 2,5 0 

Pós Geógrafo 201 6 6 6 0 

Superior Estudante 193 4,66 5 5 4 

Superior Comerciário 203 2,8 3 1,75 1,5 

Pós Geólogo 206 2,2 2 2,6 2 

Superior Professor 212 5,83 4,5 6 7 

Sup. Inc. Aux. Adm. 215 7 7 7 7 

Médio Atendente 216 4,5 7 4,6 2 

Pós Professor 219 0 0 0 0 

Superior Enfermeiro 219 1,52 1,25 1,8 0 

Médio Bancário 221 6,15 6,5 5,8 0 

Superior Psicólogo 224 5,7 5 6,4 0 

Superior Servidor Público 224 1,42 1,25 1,6 0 

Superior Estagiário 224 3,18 3,75 4,8 1 

Superior Publicitário 224 6,16 4,5 7 7 

Superior Jornalista 224 6,83 6,5 7 7 

Superior Analista Suporte 226 3,48 4,25 3,2 3 

Superior Psicólogo 226 3,77 4,75 2,8 0 

Médio Fotógrafo 226 3,33 3,66 3 0 

Superior Psicólogo 228 5,43 6 6,25 4 

Sup. Inc. Téc. Informática 228 2,43 2,66 2,2 0 

Superior Logística 229 4,37 2,75 6 0 

Pós Professor 229 5,25 3,75 6,75 0 

Superior Func. Público 230 3,1 3 2,2 1 

Pós Prod. cultural 230 4,45 2,5 6,4 0 

Sup. Inc. Professor 231 4,46 4 4,44 5 

Pós Func. Público 232 7 7 7 0 

Superior Exec. Financ. 234 6,3 7 5,6 0 

Pós 
Analista 

Financeiro 
234 6,12 6,25 6 0 

Superior Escritor 234 2,8 2 5,4 1 

Médio Desempregado 235 3,48 3 3,8 0 

Superior Estudante 235 4,5 5,5 3,5 0 

Sup. Inc. Atendente 236 4,43 4,5 5,8 3 

Superior Empresário 237 2,87 2,25 3 0 

Sup. Inc. Estagiário 238 3,81 2,25 6,2 3 

Médio Cabeleireiro 238 3,45 5,75 1 3,6 
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Médio 
Auxiliar de 

Expedição 
239 2,71 2,33 3,8 2 

Superior Des./Promotor 240 6,11 6,75 4,6 7 

Superior Turismólogo 241 4,41 6 4,25 0 

Superior Ator 241 4,41 5,25 6 2 

Pós Engenheiro 241 4,3 5 3,6 0 

Médio Ator 242 6,1 6,2 6 0 

Médio Vendedor 243 3,61 4,25 5,6 1 

Superior Assist. social 243 2,63 4,5 2,4 1 

Superior Func. público 243 4,63 5,66 3,6 0 

Médio 
Técnico de 

laboratório 
244 2,6 3 2,2 0 

Pós Botânico 244 4,77 2,75 6,8 0 

Superior Aux. Adm. 246 5,37 3,75 7 0 

Pós Psicólogo 246 4,62 4,25 5 0 

Superior Arquiteto 247 5,88 5,66 6 6 

Superior Jornalista 247 5,77 4,75 6,8 0 

Pós Psicólogo 247 5,65 6,5 4,8 0 

Superior Museólogo 247 2,8 2,25 2 2 

Pós Professor 248 5,42 5,25 5,6 0 

Superior Artista 248 4,11 5,33 6 1 

Pós Psicólogo 248 2,82 2,25 3,4 0 

Superior Estilista 248 5,37 6 4,75 0 

Superior Publicitário 249 4,5 5 4 0 

Pós Professor 249 2,3 3 2,5 1,5 

Pós Psicólogo 249 5,93 5 5,8 7 

Superior Fotog./Dançarino 250 5,91 6,5 5,33 0 

Técnico Modelista 250 7 7 7 7 

Superior Supervisor 250 6,48 6,25 6,2 7 

Sup. Inc. Ator/Produtor 250 5,53 5,63 5,4 0 

Médio Artista Plástico 250 5,5 5,25 5,75 0 

Superior Hoteleiro 250 5,75 5,66 5,6 6 

Superior Autônomo 251 5,85 5,75 6,8 5 

Pós Biólogo 253 6,65 6,5 6,8 0 

Superior Psicólogo 253 4,25 2,5 6 0 

Superior Professor 253 6,63 6,25 6,6 7 

Pós Professor 253 5,42 6,25 4,6 0 

Médio Cabeleireiro 254 2,86 4 3,6 1 

Médio Cobrador 254 5,43 5,5 3,8 7 
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Médio Artista 254 4,2 4 3,6 5 

Superior Assist. Admin. 254 5,8 6 6,4 5 

Superior Jornalista 255 4,5 6,5 5,8 0 

Superior Orçamentista 256 6,33 5,66 7 0 

Superior Estudante 256 5 5,25 4,75 0 

Sup Inc. Estudante 256 4,49 5,33 3,66 0 

Superior Psicólogo 256 4 4 4 0 

Pós Hist./Jornalista 256 6,37 6,75 6 0 

Superior Escritor 256 3,5 4 3 0 

Médio Cabeleireiro 257 6 7 7 4 

Superior Prod. Cultural 257 6,53 6 6,6 7 

Superior Psicólogo 258 5,8 5 6,4 6 

Superior Professor 259 4,95 5,5 4,4 0 

Superior 
Analista 

comercial 
259 3,57 4,75 2,4 0 

Sup. Inc. Analista de inf. 260 5,8 6 5,6 0 

Superior Jornalista/Ator 260 4,8 5,6 4 0 

Superior 
Analista 

Administrativo 
260 6,4 7 5,8 0 

Superior Prod. Cultural 260 4,47 3,75 5,2 0 

Superior 
Analista de 

sistemas 
260 5,43 4,66 6,2 0 

Sup. Inc. Estudante 261 5,6 5 6,2 0 

Superior Jornalista 261 6,15 6,5 5,8 0 

Superior Advogado 261 5,1 5 5,2 0 

Médio Barista 262 5,8 6 5,4 3 

Superior Artista visual 262 3,5 4 3 0 

Pós Psicólogo 262 5,85 6,5 5,2 0 

Superior Publicitário 263 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Psicólogo 263 6,5 7 6 0 

Superior Ilustrador 263 6,75 6,5 7 0 

Sup. Inc. 
Supervisor 

Gastronômico 
263 7 7 7 7 

Pós Microempresário 264 6,7 6,66 6,75 0 

Superior Jornalista 265 3,88 6,66 5 0 

Pós Eng. Agrônomo 265 5,17 5,75 4,6 0 

Superior Músico 266 5,06 5 5,2 5 

Superior Assessor 267 5,33 3,66 7 0 
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Superior 
Analista 

Financeiro 
267 5,12 5,25 5 0 

Superior Bancário 268 5,1 6 4,2 0 

Superior Dec. Eventos 268 5 3 7 0 

Pós Comunicólogo 269 6,6 7 6,2 0 

Superior Psicólogo 269 6,23 5,5 6,2 7 

Pós Professor 269 6,33 6,66 6 0 

Sup. Inc. Estudante 271 6,05 5,5 6,6 0 

Médio Func. Público 271 5,23 5,5 6,2 4 

Superior Estudante 272 4,62 6,25 3 0 

Superior Professor 272 6,5 7 6 0 

Pós Advogado 273 5,35 6,5 4,2 0 

Superior Psicólogo 273 6,41 6,25 5 7 

Superior Professor 274 5,8 5,6 6 0 

Superior Atendente 274 4,87 2,75 7 0 

Sup. Inc. 
Analista de 

mercado 
275 5,6 7 4,2 0 

Pós Professor 275 6,26 6,33 6,2 0 

Médio Autônomo 278 6,37 6,75 6 0 

Pós Aposentado 279 4,33 5,66 3 0 

Superior Dentista 279 4,1 3,5 2,8 6 

Pós Professor 280 3,6 2 5,2 0 

Superior Fotógrafo 281 6,66 6,33 7 0 

Superior Aposentado 281 3,8 4,66 2,6 2 

Médio Caixa 282 4,85 4,3 5,4 0 

Superior Jornalista 282 6,5 7 6 0 

Pós Professor 282 5,6 6 5,2 0 

Superior Assist. Social 283 7 7 7 0 

Médio Camareiro 285 6,66 6 7 7 

Pós Servidor Pub. 285 6,12 7 4,4 7 

Pós Ger. Financeiro 289 6,8 7 6,6 0 

Superior Professor 290 5,97 5,75 6,2 0 

Superior Comerciante 291 5,83 6 6,5 5 

Superior Administrador 295 5,62 6,25 5 0 

Pós Bancário 296 5,36 5,33 5,4 0 

 
Soma Total 36743 730,24 745,24 738,23 237,6 

 
Média Total 244,95 4,86 4,96 4,92 4,24 
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 Baseada na pontuação geral atingida verificou-se o menor (137) e o maior valor (296). 

Desta forma foi possível dividir a pontuação geral em intervalos de 35 pontos cada, que 

receberam os seguintes intervalos de gradações: alto (< 130 – 165), mais ou menos alto (166 – 

200), médio (201 – 235), mais ou menos baixo (236 – 270), baixo (271 – 305). Dentre os 150 

entrevistados, o total de 27% apresentaram níveis de homofobia internalizada de médio a alto. 

Cerca de 72% apresentaram níveis de mais ou menos baixo a baixo. Talvez isto ocorra, pois 

todos os colaboradores do nosso banco de dados foram contatados por meio de grupos e redes 

sociais virtuais assumidamente LGBT. Os dados acima corroboram com os achados da 

revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Portanto, sua tendência é ter menos 

homofobia internalizada, conforme vimos no Capítulo 3, item 3.1 desta tese. Quanto aos 

contextos familiar, social e religioso, as pessoas provavelmente sabem sobre a orientação 

sexual dos entrevistados, mas raramente comentaram com eles a respeito, conforme revelam 

seus índices de outness (“saída do armário”). Para dados complementares, verificar a Tabela 1 

desta tese. 

TABELA  7 

Grupo: Correlações entre os NÃO FREQUENTADORES de instituições religiosas e 

nível de homofobia internalizada (HI) 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 
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Escolaridade Profissão Total 

HI 

Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Superior Ator 169 2 2 2 0 

Sup. Inc. Professor 170 4,97 4,75 5,2 0 

Superior Professor 183 2,07 2,75 1,4 0 

Sup. Inc. Recepcionista 192 3,75 5 2,5 0 

Pós Geógrafo 201 6 6 6 0 

Superior Enfermeiro 219 1,52 1,25 1,8 0 

Pós Professor 219 0 0 0 0 

Médio Bancário 221 6,15 6,5 5,8 0 

Superior Psicólogo 224 5,7 5 6,4 0 

Superior Servidor Público 224 1,42 1,25 1,6 0 

Médio Fotógrafo 226 3,33 3,66 3 0 

Superior Psicólogo 226 3,77 4,75 2,8 0 

Sup. Inc. Téc. Informática 228 2,43 2,66 2,2 0 

Superior Logística 229 4,37 2,75 6 0 

Pós Professor 229 5,25 3,75 6,75 0 

Pós Prod. cultural 230 4,45 2,5 6,4 0 

Pós Func. Público 232 7 7 7 0 

Pós 
Analista 

Financeiro 
234 6,12 6,25 6 0 

Superior Exec. Financ. 234 6,3 7 5,6 0 

Médio Desempregado 235 3,48 3 3,8 0 

Superior Estudante 235 4,5 5,5 3,5 0 

Superior Empresário 237 2,87 2,25 3 0 

Superior Turismólogo 241 4,41 6 4,25 0 

Pós Engenheiro 241 4,3 5 3,6 0 

Médio Ator 242 6,1 6,2 6 0 

Superior Func. público 243 4,63 5,66 3,6 0 

Pós Botânico 244 4,77 2,75 6,8 0 

Médio 
Técnico de 

laboratório 
244 2,6 3 2,2 0 

Superior Aux. Adm. 246 5,37 3,75 7 0 

Pós Psicólogo 246 4,62 4,25 5 0 

Pós Psicólogo 247 5,65 6,5 4,8 0 

Superior Jornalista 247 5,77 4,75 6,8 0 

Pós Psicólogo 248 2,82 2,25 3,4 0 

Pós Professor 248 5,42 5,25 5,6 0 
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Superior Estilista 248 5,37 6 4,75 0 

Superior Publicitário 249 4,5 5 4 0 

Médio Artista Plástico 250 5,5 5,25 5,75 0 

Sup. Inc. Ator/Produtor 250 5,53 5,63 5,4 0 

Superior Fotog./Dançarino 250 5,91 6,5 5,33 0 

Pós Biólogo 253 6,65 6,5 6,8 0 

Superior Psicólogo 253 4,25 2,5 6 0 

Pós Professor 253 5,42 6,25 4,6 0 

Superior Jornalista 255 4,5 6,5 5,8 0 

Superior Estudante 256 5 5,25 4,75 0 

Pós Hist./Jornalista 256 6,37 6,75 6 0 

Sup Inc. Estudante 256 4,49 5,33 3,66 0 

Superior Orçamentista 256 6,33 5,66 7 0 

Superior Psicólogo 256 4 4 4 0 

Superior Escritor 256 3,5 4 3 0 

Superior Professor 259 4,95 5,5 4,4 0 

Superior 
Analista 

comercial 
259 3,57 4,75 2,4 0 

Superior 
Analista de 

sistemas 
260 5,43 4,66 6,2 0 

Sup. Inc. Analista de inf. 260 5,8 6 5,6 0 

Superior Jornalista/Ator 260 4,8 5,6 4 0 

Superior Prod. Cultural 260 4,47 3,75 5,2 0 

Superior 
Analista 

Administrativo 
260 6,4 7 5,8 0 

Superior Advogado 261 5,1 5 5,2 0 

Sup. Inc. Estudante 261 5,6 5 6,2 0 

Superior Jornalista 261 6,15 6,5 5,8 0 

Superior Artista visual 262 3,5 4 3 0 

Pós Psicólogo 262 5,85 6,5 5,2 0 

Superior Ilustrador 263 6,75 6,5 7 0 

Superior Publicitário 263 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Psicólogo 263 6,5 7 6 0 

Pós Microempresário 264 6,7 6,66 6,75 0 

Pós Eng. Agrônomo 265 5,17 5,75 4,6 0 

Superior Jornalista 265 3,88 6,66 5 0 

Superior 
Analista 

Financeiro 
267 5,12 5,25 5 0 

Superior Assessor 267 5,33 3,66 7 0 
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Superior Dec. Eventos 268 5 3 7 0 

Superior Bancário 268 5,1 6 4,2 0 

Pós Professor 269 6,33 6,66 6 0 

Pós Comunicólogo 269 6,6 7 6,2 0 

Sup. Inc. Estudante 271 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Professor 272 6,5 7 6 0 

Superior Estudante 272 4,62 6,25 3 0 

Pós Advogado 273 5,35 6,5 4,2 0 

Superior Professor 274 5,8 5,6 6 0 

Superior Atendente 274 4,87 2,75 7 0 

Sup. Inc. 
Analista de 

mercado 
275 5,6 7 4,2 0 

Pós Professor 275 6,26 6,33 6,2 0 

Médio Autônomo 278 6,37 6,75 6 0 

Pós Aposentado 279 4,33 5,66 3 0 

Pós Professor 280 3,6 2 5,2 0 

Superior Fotógrafo 281 6,66 6,33 7 0 

Pós Professor 282 5,6 6 5,2 0 

Médio Caixa 282 4,85 4,3 5,4 0 

Superior Jornalista 282 6,5 7 6 0 

Superior Assist. Social 283 7 7 7 0 

Pós Ger. Financeiro 289 6,8 7 6,6 0 

Superior Professor 290 5,97 5,75 6,2 0 

Superior Administrador 295 5,62 6,25 5 0 

Pós Bancário 296 5,36 5,33 5,4 0 

 
Soma total 23450 465,09 472,25 466,19 0 

 
Média Total 250,46 4,94 5,02 4,95 0 

 

De acordo com comparações feitas entre as médias totais de HI levantados, percebemos 

que o nível de homofobia internalizada é menor entre aqueles que não frequentam nenhuma 

instituição religiosa. Além disso, estes indivíduos tendem a estar mais “fora do armário”. Os 

dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em 

questão. A religião pode gerar conflitos para quem tem desejos homossexuais conforme 

vimos no Capítulo 1, itens 1.2 e 1.3; Capítulo 3; item 3.2 desta tese. Em relação ao contexto 

familiar, as pessoas definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito. Quanto ao contexto social deste grupo, as pessoas 
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provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a 

respeito, conforme revelam seus índices de outness. 

TABELA 8 

Grupo: Correlações entre os FREQUENTADORES de instituições religiosas e nível de 

homofobia internalizada (HI) 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total 

HI 

Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Superior Radialista 137 2,3 2,6 2,4 2 

Superior Farmacêutico 151 4 5 4 3 

Médio Trip. de navio 166 7 7 7 7 

Pós Pesquisador 177 1 1 1 1 

Superior Músico 181 2,06 4 1,2 1 

Superior Professor 190 3,61 3,25 3,6 4 

Superior Estudante 193 4,66 5 5 4 

Superior Comerciário 203 2,8 3 1,75 1,5 

Pós Geólogo 206 2,2 2 2,6 2 

Superior Professor 212 5,83 4,5 6 7 

Sup. Inc. Servidor pub. 215 7 7 7 7 

Médio Atendente 216 4,5 7 4,6 2 

Superior Jornalista 224 6,83 6,5 7 7 

Superior Estagiário 224 3,18 3,75 4,8 1 

Superior Publicitário 224 6,16 4,5 7 7 
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Superior 
Analista 

Suporte 
226 3,48 4,25 3,2 3 

Superior Psicólogo 228 5,43 6 6,25 4 

Superior  Func. Público 230 3,1 3 2,2 1 

Sup. Inc. Professor 231 4,46 4 4,44 5 

Superior Escritor 234 2,8 2 5,4 1 

Sup. Inc. Atendente 236 4,43 4,5 5,8 3 

Sup. Inc. Estagiário 238 3,81 2,25 6,2 3 

Médio Cabeleireiro 238 3,45 5,75 1 3,6 

Médio 
Auxiliar de 

Expedição 
239 2,71 2,33 3,8 2 

Superior Des./Promotor 240 6,11 6,75 4,6 7 

Superior Ator 241 4,41 5,25 6 2 

Médio Vendedor 243 3,61 4,25 5,6 1 

Superior Assist. social 243 2,63 4,5 2,4 1 

Superior Museólogo 247 2,8 2,25 2 2 

Superior Arquiteto 247 5,88 5,66 6 6 

Superior Artista 248 4,11 5,33 6 1 

Pós Professor 249 2,3 3 2,5 1,5 

Pós Psicólogo 249 5,93 5 5,8 7 

Superior Hoteleiro 250 5,75 5,66 5,6 6 

Superior Supervisor 250 6,48 6,25 6,2 7 

Técnico Modelista 250 7 7 7 7 

Superior Autônomo 251 5,85 5,75 6,8 5 

Superior Professor 253 6,63 6,25 6,6 7 

Médio Cabeleireiro 254 2,86 4 3,6 1 

Superior 
Assist. 

Admin. 
254 5,8 6 6,4 5 

Médio Artista 254 4,2 4 3,6 5 

Médio Cobrador 254 5,43 5,5 3,8 7 

Médio Cabeleireiro 257 6 7 7 4 

Superior  Prod. Cultural 257 6,53 6 6,6 7 

Superior Psicólogo 258 5,8 5 6,4 6 

Médio Barista 262 5,8 6 5,4 3 

Sup. Inc. 
Supervisor 

Gastronômico 
263 7 7 7 7 

Superior Músico 266 5,06 5 5,2 5 

Superior Psicólogo 269 6,23 5,5 6,2 7 

Médio Func. Público 271 5,23 5,5 6,2 4 
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Superior  Psicólogo 273 6,41 6,25 5 7 

Superior Dentista 279 4,1 3,5 2,8 6 

Superior Aposentado 281 3,8 4,66 2,6 2 

Médio Camareiro 285 6,66 6 7 7 

pós Serv. Pub. 285 6,12 7 4,4 7 

Superior Comerciante 291 5,83 6 6,5 5 

 
Soma total 

13293 265,15 272,99 272,04 237,6 

 
Média Total 

237,37 4,73 4,87 4,85 4,24 

 

De acordo com as comparações feitas entre as médias totais de HI levantados, 

percebemos que o nível de homofobia internalizada é maior entre aqueles que frequentam 

alguma instituição religiosa. Estes indivíduos tendem a estar mais “dentro do armário”. Os 

dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em 

questão. A religião pode gerar conflitos para quem tem desejos homossexuais conforme 

vimos no Capítulo 1, itens 1.2 e 1.3; Capítulo 3, item 3.2 desta tese. Em relação aos contextos 

familiar, social e religioso, para este grupo de indivíduos, as pessoas provavelmente sabem 

sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito. Socialmente, 

tendem estar um pouco menos “dentro do armário” do que aqueles que não frequentam 

alguma instituição religiosa, conforme revelam seus índices de outness. 

TABELA 9 

Grupo: Todos de 20-35 anos 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 
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Escolaridade Profissão Total HI Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Superior Radialista 137 2,3 2,6 2,4 2 

Médio Trip. de navio 166 7 7 7 7 

Superior Ator 169 2 2 2 0 

Sup. Inc. Professor 170 4,97 4,75 5,2 0 

Sup. Inc. Recepcionista 192 3,75 5 2,5 0 

Superior Estudante 193 4,66 5 5 4 

Superior Comerciário 203 2,8 3 1,75 1,5 

Superior Professor 212 5,83 4,5 6 7 

Superior Psicólogo 224 5,7 5 6,4 0 

Superior Servidor Público 224 1,42 1,25 1,6 0 

Superior Estagiário 224 3,18 3,75 4,8 1 

Superior Analista Suporte 226 3,48 4,25 3,2 3 

Superior Psicólogo 228 5,43 6 6,25 4 

Superior Logística 229 4,37 2,75 6 0 

Superior Func. Público 230 3,1 3 2,2 1 

Pós Func. Público 232 7 7 7 0 

Superior Exec. Financ. 234 6,3 7 5,6 0 

Pós 
Analista 

Financeiro 
234 6,12 6,25 6 0 

Superior Escritor 234 2,8 2 5,4 1 

Médio Desempregado 235 3,48 3 3,8 0 

Superior Estudante 235 4,5 5,5 3,5 0 

Sup. Inc. Atendente 236 4,43 4,5 5,8 3 

Sup. Inc. Estagiário 238 3,81 2,25 6,2 3 

Médio Cabeleireiro 238 3,45 5,75 1 3,6 

Médio 
Auxiliar de 

Expedição 
239 2,71 2,33 3,8 2 

Superior Des./Promotor 240 6,11 6,75 4,6 7 

Superior Turismólogo 241 4,41 6 4,25 0 

Superior Ator 241 4,41 5,25 6 2 

Médio Ator 242 6,1 6,2 6 0 

Médio Vendedor 243 3,61 4,25 5,6 1 
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Superior Assist. social 243 2,63 4,5 2,4 1 

Médio 
Técnico de 

laboratório 
244 2,6 3 2,2 0 

Superior Aux. Adm. 246 5,37 3,75 7 0 

Superior Arquiteto 247 5,88 5,66 6 6 

Pós Professor 248 5,42 5,25 5,6 0 

Superior Artista 248 4,11 5,33 6 1 

Superior Publicitário 249 4,5 5 4 0 

Pós Professor 249 2,3 3 2,5 1,5 

Pós Psicólogo 249 5,93 5 5,8 7 

Superior Fotog./Dançarino 250 5,91 6,5 5,33 0 

Técnico Modelista 250 7 7 7 7 

Superior Supervisor 250 6,48 6,25 6,2 7 

Superior Autônomo 251 5,85 5,75 6,8 5 

Pós Biólogo 253 6,65 6,5 6,8 0 

Superior Psicólogo 253 4,25 2,5 6 0 

Superior Professor 253 6,63 6,25 6,6 7 

Médio Cabeleireiro 254 2,86 4 3,6 1 

Médio Cobrador 254 5,43 5,5 3,8 7 

Superior Orçamentista 256 6,33 5,66 7 0 

Superior Estudante 256 5 5,25 4,75 0 

Sup Inc. Estudante 256 4,49 5,33 3,66 0 

Superior Psicólogo 256 4 4 4 0 

Médio Cabeleireiro 257 6 7 7 4 

Superior Psicólogo 258 5,8 5 6,4 6 

Superior Professor 259 4,95 5,5 4,4 0 

Sup. Inc. Analista de inf. 260 5,8 6 5,6 0 

Sup. Inc. Estudante 261 5,6 5 6,2 0 

Médio Barista 262 5,8 6 5,4 3 

Superior Publicitário 263 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Assessor 267 5,33 3,66 7 0 

Superior Bancário 268 5,1 6 4,2 0 

Pós Comunicólogo 269 6,6 7 6,2 0 

Sup. Inc. Estudante 271 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Estudante 272 4,62 6,25 3 0 

Superior Professor 272 6,5 7 6 0 

Sup. Inc. 
Analista de 

mercado 
275 5,6 7 4,2 0 
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Médio Autônomo 278 6,37 6,75 6 0 

Superior Fotógrafo 281 6,66 6,33 7 0 

Médio Caixa 282 4,85 4,3 5,4 0 

Superior Jornalista 282 6,5 7 6 0 

Pós Ger. Financeiro 289 6,8 7 6,6 0 

 
Soma Total 17800 360,06 366,73 372,09 116,6 

 
Média Total 243,83 4,93 5,02 5,09 5,83 

 

 Em relação a esta faixa etária, o índice de HI é o maior, quando comparado às outras 

duas. Lembrando que quanto menor a pontuação total, maior o nível de homofobia 

internalizada. Talvez isto ocorra, pois esta faixa etária, que é a mais jovem, acabou de iniciar 

sua vida sexual. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Provavelmente há ainda, alguns resquícios de homofobia 

internalizada, conforme verificado nas explicações dadas no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 

Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. Esta faixa de idade mostra que nos contextos familiar, 

social e religioso, as pessoas definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas 

raramente comentaram com eles a respeito, conforme revelam seus índices de outness. 

TABELA 10 

Grupo: Todos de 36 - 49 anos 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 
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Escolaridade Profissão Total 

HI 

Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Pós Pesquisador 177 1 1 1 1 

Superior Músico 181 2,06 4 1,2 1 

Superior Professor 190 3,61 3,25 3,6 4 

Pós Psicólogo 201 6 6 6 0 

Sup. Inc. Aux. Adm. 215 7 7 7 7 

Médio Atendente 216 4,5 7 4,6 2 

Pós Professor 219 0 0 0 0 

Superior Enfermeiro 219 1,52 1,25 1,8 0 

Superior Publicitário 224 6,16 4,5 7 7 

Superior Jornalista 224 6,83 6,5 7 7 

Superior Psicólogo 226 3,77 4,75 2,8 0 

Médio Fotógrafo 226 3,33 3,66 3 0 

Pós Prod. cultural 230 4,45 2,5 6,4 0 

Pós Engenheiro 241 4,3 5 3,6 0 

Pós Botânico 244 4,77 2,75 6,8 0 

Pós Psicólogo 246 4,62 4,25 5 0 

Superior Jornalista 247 5,77 4,75 6,8 0 

Pós Psicólogo 247 5,65 6,5 4,8 0 

Pós Psicólogo 248 2,82 2,25 3,4 0 

Superior Estilista 248 5,37 6 4,75 0 

Sup. Inc. Ator/Produtor 250 5,53 5,63 5,4 0 

Médio Artista Plástico 250 5,5 5,25 5,75 0 

Médio Artista 254 4,2 4 3,6 5 

Superior Assist. Admin. 254 5,8 6 6,4 5 

Superior Jornalista 255 4,5 6,5 5,8 0 

Pós Hist./Jornalista 256 6,37 6,75 6 0 

Superior Prod. Cultural 257 6,53 6 6,6 7 

Superior Jornalista/Ator 260 4,8 5,6 4 0 

Superior 
Analista 

Administrativo 
260 6,4 7 5,8 0 

Superior Jornalista 261 6,15 6,5 5,8 0 

Superior Psicólogo 263 6,5 7 6 0 

Sup. Inc. 
Supervisor 

Gastronômico 
263 7 7 7 7 

Superior Ilustrador 263 6,75 6,5 7 0 

Pós Microempresário 264 6,7 6,66 6,75 0 
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Superior Jornalista 265 3,88 6,66 5 0 

Superior Músico 266 5,06 5 5,2 5 

Superior 
Analista 

Financeiro 
267 5,12 5,25 5 0 

Superior Dec. Eventos 268 5 3 7 0 

Superior Psicólogo 269 6,23 5,5 6,2 7 

Pós Advogado 273 5,35 6,5 4,2 0 

Superior Psicólogo 273 6,41 6,25 5 7 

Superior Professor 274 5,8 5,6 6 0 

Pós Professor 275 6,26 6,33 6,2 0 

Médio Camareiro 285 6,66 6 7 7 

Pós Professor 280 3,6 2 5,2 0 

Pós Professor 282 5,6 6 5,2 0 

Pós Servidor Pub. 285 6,12 7 4,4 7 

Superior Professor 290 5,97 5,75 6,2 0 

Superior Comerciante 291 5,83 6 6,5 5 

 
Soma Total 12222 249,42 249,15 252,75 91 

 
Média Total 249,42 5,09 5,08 5,15 5,35 

 

 Em relação a esta faixa etária, o índice de HI é considerado o menor, quando 

comparado às outras duas. Parece que esta faixa etária está mais bem resolvida em relação ao 

seu índice de HI. Isto pode ser explicado. Estes sujeitos já assumiram suas homossexualidades 

há algum tempo, não são tão jovens, mas também não são tão velhos. Os dados acima 

corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Tal 

explicação pode ser encontrada conforme verificado no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 

Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. Quanto aos contextos familiar, social e religioso, destes 

sujeitos, as pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito, conforme revelam seus índices de outness. 

TABELA 11 

Grupo: Todos de 50 - 60 anos 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 
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Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total 

HI 

Média 

Total 

de 

outness 

Família Social Religião 

Superior Farmacêutico 151 4 5 4 3 

Superior Professor 183 2,07 2,75 1,4 0 

Pós Geólogo 206 2,2 2 2,6 2 

Médio Bancário 221 6,15 6,5 5,8 0 

Sup. Inc. 
Téc. 

Informática 
228 2,43 2,66 2,2 0 

Pós Professor 229 5,25 3,75 6,75 0 

Sup. Inc. Professor 231 4,46 4 4,44 5 

Superior Empresário 237 2,87 2,25 3 0 

Superior Func. público 243 4,63 5,66 3,6 0 

Superior Museólogo 247 2,8 2,25 2 2 

Superior Hoteleiro 250 5,75 5,66 5,6 6 

Pós Professor 253 5,42 6,25 4,6 0 

Superior Escritor 256 3,5 4 3 0 

Superior 
Analista 

comercial 
259 3,57 4,75 2,4 0 

Superior Prod. Cultural 260 4,47 3,75 5,2 0 

Superior 
Analista de 

sistemas 
260 5,43 4,66 6,2 0 

Superior Advogado 261 5,1 5 5,2 0 

Superior Artista visual 262 3,5 4 3 0 

Pós Psicólogo 262 5,85 6,5 5,2 0 

Pós 
Eng. 

Agrônomo 
265 5,17 5,75 4,6 0 

Pós Professor 269 6,33 6,66 6 0 
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Médio Func. Público 271 5,23 5,5 6,2 4 

Superior Dentista 279 4,1 3,5 2,8 6 

Pós Aposentado 279 4,33 5,66 3 0 

Superior Aposentado 281 3,8 4,66 2,6 2 

Superior Assist. Social 283 7 7 7 0 

Superior Administrador 295 5,62 6,25 5 0 

 
Soma Total 6721 121,03 126,37 113,39 30 

 
Média Total 248,92 4,48 4,68 4,19 3,75 

 

       Em relação a esta faixa etária, o índice de HI é levemente mais alto que a faixa etária 

anterior (36 - 49 anos) e mais baixo que a faixa etária mais nova (20 – 35 anos). Porém, 

quanto maior e menor a idade, mais o sujeito tende a “estar dentro do armário”. Os dados 

acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Tal 

explicação pode ser encontrada conforme verificado no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e 

Capítulo 3, itens 3.1, 3.2 e 3.8 desta tese. Homossexuais mais velhos cresceram em um 

mundo onde a homossexualidade era mais reprimida, portanto não poderiam se mostrar como 

na atualidade. Em relação aos contextos familiar e social, as pessoas provavelmente sabem 

sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito. Quanto ao 

religioso, as pessoas provavelmente sabem sobre a sua orientação sexual, mas nunca 

comentaram com eles a respeito, conforme revelam seus índices de outness. Logo, temos a 

seguinte tabela com a distribuição para as três faixas etárias analisadas: 

                                                       TABELA 12 

Grupo: Todas as Faixas Etárias 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 
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Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Faixa Etária Média Total 

de HI 

Média Total 

de outness 

Família Social Religião 

20 - 35 243,83 4,93 5,02 5,09 5,83 

36 - 49  249,42 5,09 5,08 5,15 5,35 

50 - 60 248,92 4,48 4,68 4,19 3,75 

 

TABELA 13 

Grupo: Escolaridade:  

Todos de Nível Médio 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total HI 

Média 

Total 

de  

outness 

 

Família Social Religião 

Médio Trip. de navio 166 7 7 7 7 

Médio Atendente 216 4,5 7 4,6 2 

Médio Bancário 221 6,15 6,5 5,8 0 

Médio Fotógrafo 226 3,33 3,66 3 0 

Médio Desempregado 235 3,48 3 3,8 0 
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Médio Cabeleireiro 238 3,45 5,75 1 3,6 

Médio 
Auxiliar de 

Expedição 
239 2,71 2,33 3,8 2 

Médio Ator 242 6,1 6,2 6 0 

Médio Vendedor 243 3,61 4,25 5,6 1 

Médio 
Técnico de 

laboratório 
244 2,6 3 2,2 0 

Médio Artista Plástico 250 5,5 5,25 5,75 0 

Médio Cabeleireiro 254 2,86 4 3,6 1 

Médio Cobrador 254 5,43 5,5 3,8 7 

Médio Artista 254 4,2 4 3,6 5 

Médio Cabeleireiro 257 6 7 7 4 

Médio Barista 262 5,8 6 5,4 3 

Médio Func. Público 271 5,23 5,5 6,2 4 

Médio Autônomo 278 6,37 6,75 6 0 

Médio Caixa 282 4,85 4,3 5,4 0 

Médio Camareiro 285 6,66 6 7 7 

 
Soma Total 4917 95,83 102,99 96,55 46,6 

 
Média Total 245,85 4,79 5,14 4,82 3,88 

         

          Quando dividimos os entrevistados pelo seu grau de escolaridade, encontramos o 

seguinte resultado: comparando os valores da média total de HI entre o nível médio, superior 

incompleto, superior e pós-graduação, temos o menor índice de homofobia internalizada para 

os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior completo, médio e superior incompleto. 

Quanto maior a educação, mais o sujeito tende a “estar fora do armário” e menor o seu nível 

de HI. Em relação ao contexto familiar para o nível médio de escolaridade, as pessoas 

definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a 

respeito. Quanto ao contexto social para esta faixa escolar, as pessoas provavelmente sabem 

sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito. Já, no contexto 

religioso, as pessoas provavelmente sabem sobre a sua orientação sexual, mas nunca 

comentaram com eles a respeito. Os dados acima corroboram com os achados da revisão 

bibliográfica referentes ao tema em questão. Tal explicação pode ser encontrada conforme 

verificado no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2. 
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TABELA 14 

Grupo: Escolaridade:  

Todos de Nível Superior Incompleto 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total HI 

Média 

Total 

de  

outness 

 

Família Social Religião 

Sup. Inc. Professor 170 4,97 4,75 5,2 0 

Sup. Inc. Recepcionista 192 3,75 5 2,5 0 

Sup. Inc. Aux. Adm. 215 7 7 7 7 

Sup. Inc. Téc. Informática 228 2,43 2,66 2,2 0 

Sup. Inc. Professor 231 4,46 4 4,44 5 

Sup. Inc. Atendente 236 4,43 4,5 5,8 3 

Sup. Inc. Estagiário 238 3,81 2,25 6,2 3 

Sup. Inc. Ator/Produtor 250 5,53 5,63 5,4 0 

Sup Inc. Estudante 256 4,49 5,33 3,66 0 

Sup. Inc. Analista de inf. 260 5,8 6 5,6 0 

Sup. Inc. Estudante 261 5,6 5 6,2 0 

Sup. Inc. 
Supervisor 

Gastronômico 
263 7 7 7 7 
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Sup. Inc. Estudante 271 6,05 5,5 6,6 0 

Sup. Inc. 
Analista de 

mercado 
275 5,6 7 4,2 0 

 
Soma Total 3346 70,92 71,62 71,62 25 

 
Média Total 239 5,06 5,11 5,11 5 

 

Quando dividimos os entrevistados pelo seu grau de escolaridade, encontramos o 

seguinte resultado: comparando os valores da média total de HI entre o nível médio, superior 

incompleto, superior e pós-graduação, temos o menor índice de homofobia internalizada para 

os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior completo, médio e superior incompleto. 

No entanto, é curioso perceber que para este grupo, o nível de homofobia internalizada é 

maior que para os de nível médio. Quanto maior a educação, mais o sujeito tende a “estar fora 

do armário” e menor o seu nível de HI. Em relação ao contexto familiar para o nível médio de 

escolaridade, as pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito. Quanto ao contexto social para esta faixa escolar, as pessoas 

definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a 

respeito. Já, no contexto religioso, as pessoas provavelmente sabem sobre a sua orientação 

sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Tal explicação pode ser 

encontrada conforme verificado no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 

desta tese. 

TABELA 15 

Grupo: Escolaridade:  

Todos de Nível Superior 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 
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Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total HI 

Média 

Total 

de  

outness 

 

Família Social Religião 

Superior Radialista 137 2,3 2,6 2,4 2 

Superior Farmacêutico 151 4 5 4 3 

Superior Ator 169 2 2 2 0 

Superior Músico 181 2,06 4 1,2 1 

Superior Professor 183 2,07 2,75 1,4 0 

Superior Professor 190 3,61 3,25 3,6 4 

Superior Estudante 193 4,66 5 5 4 

Superior Comerciário 203 2,8 3 1,75 1,5 

Superior Professor 212 5,83 4,5 6 7 

Superior Enfermeiro 219 1,52 1,25 1,8 0 

Superior Psicólogo 224 5,7 5 6,4 0 

Superior Servidor Público 224 1,42 1,25 1,6 0 

Superior Estagiário 224 3,18 3,75 4,8 1 

Superior Publicitário 224 6,16 4,5 7 7 

Superior Jornalista 224 6,83 6,5 7 7 

Superior Analista Suporte 226 3,48 4,25 3,2 3 

Superior Psicólogo 226 3,77 4,75 2,8 0 

Superior Psicólogo 228 5,43 6 6,25 4 

Superior Logística 229 4,37 2,75 6 0 

Superior  Func. Público 230 3,1 3 2,2 1 

Superior Exec. Financ. 234 6,3 7 5,6 0 

Superior Escritor 234 2,8 2 5,4 1 

Superior Estudante 235 4,5 5,5 3,5 0 

Superior Empresário 237 2,87 2,25 3 0 

Superior Des./Promotor 240 6,11 6,75 4,6 7 

Superior Turismólogo 241 4,41 6 4,25 0 

Superior Ator 241 4,41 5,25 6 2 
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Superior Assist. social 243 2,63 4,5 2,4 1 

Superior Func. público 243 4,63 5,66 3,6 0 

Superior Aux. Adm. 246 5,37 3,75 7 0 

Superior Arquiteto 247 5,88 5,66 6 6 

Superior Jornalista 247 5,77 4,75 6,8 0 

Superior Museólogo 247 2,8 2,25 2 2 

Superior Artista 248 4,11 5,33 6 1 

Superior Estilista 248 5,37 6 4,75 0 

Superior Publicitário 249 4,5 5 4 0 

Superior Fotog./Dançarino 250 5,91 6,5 5,33 0 

Técnico Modelista 250 7 7 7 7 

Superior Supervisor 250 6,48 6,25 6,2 7 

Superior Hoteleiro 250 5,75 5,66 5,6 6 

Superior Autônomo 251 5,85 5,75 6,8 5 

Superior Psicólogo 253 4,25 2,5 6 0 

Superior Professor 253 6,63 6,25 6,6 7 

Superior Assist. Admin. 254 5,8 6 6,4 5 

Superior Jornalista 255 4,5 6,5 5,8 0 

Superior Orçamentista 256 6,33 5,66 7 0 

Superior Estudante 256 5 5,25 4,75 0 

Superior Psicólogo 256 4 4 4 0 

Superior Escritor 256 3,5 4 3 0 

Superior  Prod. Cultural 257 6,53 6 6,6 7 

Superior Psicólogo 258 5,8 5 6,4 6 

Superior Professor 259 4,95 5,5 4,4 0 

Superior 
Analista 

comercial 
259 3,57 4,75 2,4 0 

Superior Jornalista/Ator 260 4,8 5,6 4 0 

Superior 
Analista 

Administrativo 
260 6,4 7 5,8 0 

Superior Prod. Cultural 260 4,47 3,75 5,2 0 

Superior 
Analista de 

sistemas 
260 5,43 4,66 6,2 0 

Superior Jornalista 261 6,15 6,5 5,8 0 

Superior  Advogado 261 5,1 5 5,2 0 

Superior Artista visual 262 3,5 4 3 0 

Superior Publicitário 263 6,05 5,5 6,6 0 

Superior Psicólogo 263 6,5 7 6 0 

Superior Ilustrador 263 6,75 6,5 7 0 
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Superior Jornalista 265 3,88 6,66 5 0 

Superior Músico 266 5,06 5 5,2 5 

Superior Assessor 267 5,33 3,66 7 0 

Superior 
Analista 

Financeiro 
267 5,12 5,25 5 0 

Superior Bancário 268 5,1 6 4,2 0 

Superior Dec. Eventos 268 5 3 7 0 

Superior Psicólogo 269 6,23 5,5 6,2 7 

Superior Estudante 272 4,62 6,25 3 0 

Superior Professor 272 6,5 7 6 0 

Superior  Psicólogo 273 6,41 6,25 5 7 

Superior Professor 274 5,8 5,6 6 0 

Superior Atendente 274 4,87 2,75 7 0 

Superior Dentista 279 4,1 3,5 2,8 6 

Superior Fotógrafo 281 6,66 6,33 7 0 

Superior Aposentado 281 3,8 4,66 2,6 2 

Superior Jornalista 282 6,5 7 6 0 

Superior Assist. Social 283 7 7 7 0 

Superior Professor 290 5,97 5,75 6,2 0 

Superior Comerciante 291 5,83 6 6,5 5 

Superior Administrador 295 5,62 6,25 5 0 

 
Soma Total 20430 403,15 410,24 410,08 147,5 

 
Média Total 246,14 4,85 4,94 4,94 4,33 

 

Quando dividimos os entrevistados pelo seu grau de escolaridade, encontramos o 

seguinte resultado: comparando os valores da média total de HI entre o nível médio, superior 

incompleto, superior e pós-graduação, temos o menor índice de homofobia internalizada para 

os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior completo, médio e superior incompleto. 

Quanto maior a educação, mais o sujeito tende a “estar fora do armário” e menor o seu nível 

de HI. Em relação aos contextos familiar, social e religioso desta faixa de escolaridade, as 

pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com 

eles a respeito. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Tal explicação pode ser encontrada conforme verificado no 

Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. 
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TABELA 16 

Grupo: Escolaridade:  

Todos de Nível Pós-graduação 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Escolaridade Profissão Total HI 

Média 

Total 

de  

outness 

 

Família Social Religião 

Pós Pesquisador 177 1 1 1 1 

Pós Psicólogo 201 6 6 6 0 

Pós Geólogo 206 2,2 2 2,6 2 

Pós Professor  219 0 0 0 0 

Pós Professor 229 5,25 3,75 6,75 0 

Pós Prod. cultural 230 4,45 2,5 6,4 0 

Pós Func. Público 232 7 7 7 0 

Pós 
Analista 

Financeiro 
234 6,12 6,25 6 0 

Pós Engenheiro 241 4,3 5 3,6 0 

Pós Botânico 244 4,77 2,75 6,8 0 

Pós Psicólogo 246 4,62 4,25 5 0 

Pós Psicólogo 247 5,65 6,5 4,8 0 

Pós Professor 248 5,42 5,25 5,6 0 

Pós Psicólogo 248 2,82 2,25 3,4 0 
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Pós Professor 249 2,3 3 2,5 1,5 

Pós Psicólogo 249 5,93 5 5,8 7 

Pós Biólogo 253 6,65 6,5 6,8 0 

Pós Professor 253 5,42 6,25 4,6 0 

Pós Hist./Jornalista 256 6,37 6,75 6 0 

Pós Psicólogo 262 5,85 6,5 5,2 0 

Pós Microempresário 264 6,7 6,66 6,75 0 

Pós Eng. Agrônomo 265 5,17 5,75 4,6 0 

Pós Comunicólogo 269 6,6 7 6,2 0 

Pós Professor 269 6,33 6,66 6 0 

Pós Advogado 273 5,35 6,5 4,2 0 

Pós Professor 275 6,26 6,33 6,2 0 

Pós  Aposentado 279 4,33 5,66 3 0 

Pós Professor 280 3,6 2 5,2 0 

Pós Professor 282 5,6 6 5,2 0 

Pós Servidor Pub. 285 6,12 7 4,4 7 

Pós Ger. Financeiro 289 6,8 7 6,6 0 

Pós Bancário 296 5,36 5,33 5,4 0 

 
Soma Total 8050 160,34 160,39 159,6 18,5 

 
Média Total 251,56 5,01 5,01 4,98 3,7 

 

Quando dividimos os entrevistados pelo seu grau de escolaridade, encontramos o 

seguinte resultado: comparando os valores da média total de HI entre o nível médio, superior 

incompleto, superior e pós-graduação, temos o menor índice de homofobia internalizada para 

os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior completo, médio e superior incompleto. 

Quanto maior a educação, mais o sujeito tende a “estar fora do armário” e menor o seu nível 

de HI. Em relação aos contextos familiar, social desta faixa de escolaridade, as pessoas 

provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a 

respeito. Quanto ao contexto religioso, as pessoas devem saber sobre sua orientação sexual, 

mas nunca comentaram com eles a respeito. Os dados acima corroboram com os achados da 

revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Tal explicação pode ser 

encontrada conforme verificado no Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 

desta tese. Logo, temos a seguinte distribuição para todos os níveis de escolaridade:       
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                                                          TABELA 17 

Grupo: Todos os Níveis de Escolaridades 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Nível de 

Escolaridade 

Média Total 

de HI 

Média Total 

de outness 

Família Social Religião 

Médio 245,85 4,79 5,14 4,82 3,88 

Sup. 

Incomp. 
239 5,06 5,11 5,11 5 

Superior 246,14 4,85 4,94 4,94 4,33 

Pós 251,56 5,01 5,01 4,98 3,7 

 

TABELA 18 

Grupo: Correlações entre todos os níveis de escolaridades e faixas etárias 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 

Médio 201 - 235 
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Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

Faixa 

Etária 
Escolaridade 

Média 

Total de 

HI 

Média 

Total de 

outness 

Família Social Religião 

20 - 35 Médio 245,69 4,63 5 4,66 3,57 

36 - 49 Médio 236,5 4,38 4,97 4,23 3,5 

50 - 60 Médio 246 5,69 6 6 4 

20 - 35 Sup. Incomp. 239,88 4,94 5,03 5,1 3 

36 - 49 Sup. Incomp. 242,66 6,51 6,54 6,46 7 

50 - 60 Sup. Incomp. 229,5 3,44 3,33 3,32 5 

20 - 35 Superior 240,34 4,83 4,9 5,03 3,86 

36 - 49 Superior 253,07 5,32 5,42 5,44 5,63 

50 - 60 Superior 250,43 4,26 4,44 3,87 3,8 

20 - 35 Pós 252,87 5,85 5,87 5,81 1,5 

36 - 49 Pós 248 4,60 4,46 4,68 4 

50 - 60 Pós 251,85 4,93 5,22 4,67 2 

 

Diante da tabela acima, vamos analisar como a homofobia internalizada (Média Total 

de HI) e a “saída do armário” (Média Total de outness) ocorrem de acordo com cada nível 

de (Escolaridade) dos entrevistados. Para começar vamos analisar aqueles com nível escolar 

médio. Dentre elas, a faixa etária de 50 - 60 anos é a mais assumida (“fora do armário”) para 

seu contexto existencial (família, social e religião) em geral. Ainda apresenta menos 

homofobia internalizada, quando comparada às outras duas faixas etárias. A seguir vem a 

faixa etária de 20 - 35 anos que é levemente menos assumida que a faixa etária de 50 – 60 

anos. Entretanto, quando analisamos a faixa etária de 36 – 49 anos, notamos que é aquela com 

maior homofobia internalizada e é mais enrustida (“dentro do armário”) quanto ao seu 

contexto existencial (família, social e religião) em geral. 

Em relação aqueles com nível superior incompleto, a faixa etária de 36 - 49 anos é a 

mais assumida (“fora do armário”) para seu contexto existencial (família, social e religião) em 

geral. Ainda apresenta menos homofobia internalizada, quando comparada às outras duas 

faixas etárias. A seguir vem a faixa etária de 20 - 35 anos que é levemente menos assumida 

que a faixa etária de 36 – 49 anos. Entretanto, quando analisamos a faixa etária de 50 - 60 
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anos, notamos que é aquela com maior homofobia internalizada e é mais enrustida (“dentro do 

armário”) quanto ao seu contexto existencial (família, social e religião) em geral.  

Em relação aqueles com nível superior completo, a faixa etária de 36 - 49 anos é a mais 

assumida (“fora do armário”) para seu contexto existencial (família, social e religião) em 

geral. Ainda apresenta menos homofobia internalizada, quando comparada às outras duas 

faixas etárias. A seguir, vem a faixa etária de 50 - 60 anos que é levemente menos assumida 

que a faixa etária de 20 – 35 anos, mas com menos homofobia internalizada que esta última. 

Entretanto, quando analisamos a faixa etária de 20 - 35 anos, notamos que é aquela com maior 

homofobia internalizada e a segunda mais enrustida (“dentro do armário”) quanto ao seu 

contexto existencial (família, social e religião) em geral. 

Em relação aqueles com nível de pós-graduação, a faixa etária de 20 - 35 anos é a mais 

assumida (“fora do armário”) para seu contexto existencial (família, social e religião) em 

geral. Ainda apresenta menos homofobia internalizada, quando comparada às outras duas 

faixas etárias. A seguir vem a faixa etária de 50 - 60 anos que é menos assumida que a faixa 

etária de 20 - 35 anos. Entretanto, quando analisamos a faixa etária de 36 - 49 anos, notamos 

que é aquela com maior homofobia internalizada e é mais enrustida (“dentro do armário”) 

quanto ao seu contexto existencial (família, social e religião) em geral. De maneira geral, 

podemos notar que quanto maior a escolaridade, menor tende a ser o nível de homofobia 

internalizada. Quanto menor for o nível de homofobia internalizada, maior tende a ser o nível 

de outness (“saída do armário”). Os dados acima corroboram com os achados da revisão 

bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais sobre esta dinâmica, verificar o 

Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. 

 

TABELA 19 

Grupo: Correlações entre todas as faixas etárias e níveis de escolaridades 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Nível de HI Intervalo da Pontuação 

Total de HI 

Alto < 130 - 165 

Mais ou menos alto 166 - 200 
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Médio 201 - 235 

Mais ou menos baixo 236 - 270 

Baixo 271 - 305 

 

 

Faixa 

Etária 
Escolaridade Total HI 

Média 

Total de 

outness 

Família Social Religião 

20 - 35 Médio 245,69 4,63 5 4,66 3,57 

20 - 35 Sup. Incomp. 239,88 4,94 5,03 5,1 3 

20 - 35 Superior 240,34 4,83 4,9 5,03 3,86 

20 - 35 Pós 252,87 5,85 5,87 5,81 1,5 

36 - 49 Médio 236,5 4,38 4,97 4,23 3,5 

36 - 49 Sup. Incomp. 242,66 6,51 6,54 6,46 7 

36 - 49 Superior 253,07 5,32 5,42 5,44 5,63 

36 - 49 Pós 248 4,60 4,46 4,68 4 

50 - 60 Médio 246 5,69 6 6 4 

50 - 60 Sup. Incomp. 229,5 3,44 3,33 3,32 5 

50 - 60 Superior 250,43 4,26 4,44 3,87 3,8 

50 - 60 Pós 251,85 4,93 5,22 4,67 2 

 

Diante da tabela acima, vamos analisar como a homofobia internalizada (Média Total 

de HI) e a “saída do armário” (Média Total de outness) ocorrem de acordo com cada (Faixa 

Etária) dos entrevistados. Para começar, vamos analisar aqueles com idades de 20 – 35 anos. 

Dentre eles, aqueles com menor nível de homofobia internalizada são os pós-graduados, 

seguidos pelos de nível médio, superior e superior incompleto. Em relação a estar (“fora do 

armário”) para esta faixa etária temos a seguinte ordem decrescente: nível de pós-graduação, 

superior incompleto, superior e médio como o mais enrustido dentre os quatro níveis de 

escolaridade, quando consideramos seu contexto existencial (família, social e religião) em 

geral. 

Em relação aqueles de 36 - 49 anos, aqueles com menor nível de homofobia 

internalizada são os de nível superior, seguidos pelos pós-graduados, superior incompleto e 

médio. Em relação a estar (“fora do armário”) para esta faixa etária temos a seguinte ordem 

decrescente: nível superior incompleto, superior, pós-graduado e médio, como o mais 
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enrustido dentre os quatro níveis de escolaridade, quando consideramos seu contexto 

existencial (família, social e religião) em geral. 

Em relação aqueles de 50 - 60 anos, os com menor nível de homofobia internalizada são 

os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior, médio e superior incompleto. Em relação 

a estar (“fora do armário”) para esta faixa etária temos a seguinte ordem decrescente: nível 

médio, pós-graduados, superior e superior incompleto como o mais enrustido dentre os quatro 

níveis de escolaridade, quando consideramos seu contexto existencial (família, social e 

religião) em geral. Há uma tendência para que a homofobia internalizada diminua, conforme o 

aumento da faixa etária e nível de escolaridade. Os dados acima corroboram com os achados 

da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais sobre esta dinâmica, 

verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. 

 

TABELA 20 

Grupo: Correlações entre todas as faixas etárias e níveis de escolaridades 

Classificação crescente pela média total do nível de (HI) 

Quanto MAIOR a pontuação, MENOR o nível de homofobia internalizada (HI) 

 

Faixa 

Etária Escolaridade 
Média Total 

de HI 

Média Total 

de outness Família Social Religião 

50 - 60 Sup. Incomp. 229,5 3,44 3,33 3,32 5 

36 - 49 Médio 236,5 4,38 4,97 4,23 3,5 

20 - 35 Sup. Incomp. 239,88 4,94 5,03 5,1 3 

20 - 35 Superior 240,34 4,83 4,9 5,03 3,86 

36 - 49 Sup. Incomp. 242,66 6,51 6,54 6,46 7 

20 - 35 Médio 245,69 4,63 5 4,66 3,57 

50 - 60 Médio 246 5,69 6 6 4 

36 - 49 Pós 248 4,6 4,46 4,68 4 

50 - 60 Superior 250,43 4,26 4,44 3,87 3,8 

50 - 60 Pós 251,85 4,93 5,22 4,67 2 

20 - 35 Pós 252,87 5,85 5,87 5,81 1,5 

36 - 49 Superior 253,07 5,32 5,42 5,44 5,63 

 

A tabela acima mostra em ordem decrescente o nível de homofobia internalizada. Tais 

valores estão na parte de baixo. Quanto maior a (Média Total de HI), menor o nível de HI. 
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Logo, notamos que as faixas etárias de 36 – 49 anos, nível superior; 20 – 35 anos, nível pós-

graduação; 50 – 60, nível pós-graduação e 36 – 49 anos, nível pós-graduação são as que 

apresentam os menores níveis de HI. O nível escolar mais alto influencia na própria aceitação 

e diminuição da HI. Além disso, quanto mais velho, mais a HI tende a aumentar. Porém, 

quando o sujeito é mais velho e possui nível de escolaridade maior, a HI tende a diminuir. 

Portanto, o nível de educação tende a auxiliar na diminuição da HI. Os dados acima 

corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para 

saber mais sobre este assunto, verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4 e Capítulo 3, itens 3.1 

e 3.2 desta tese. 

TABELA 21 

Grupo: Correlações entre todas as faixas etárias e níveis de escolaridades 

Classificação crescente (0 - 7) pela média total de outness (“saída do armário”) 

Quanto MAIOR a pontuação, MAIS o indivíduo tende a estar “fora do armário” 

 

Faixa 

Etária Escolaridade 

Média Total 

de HI 
Média Total 

de outness Família Social Religião 

50 - 60 Sup. Incomp. 229,5 3,44 3,33 3,32 5 

50 - 60 Superior 250,43 4,26 4,44 3,87 3,8 

36 - 49 Médio 236,5 4,38 4,97 4,23 3,5 

36 - 49 Pós 248 4,6 4,46 4,68 4 

20 - 35 Médio 245,69 4,63 5 4,66 3,57 

20 - 35 Superior 240,34 4,83 4,9 5,03 3,86 

50 - 60 Pós 251,85 4,93 5,22 4,67 2 

20 - 35 Sup. Incomp. 239,88 4,94 5,03 5,1 3 

36 - 49 Superior 253,07 5,32 5,42 5,44 5,63 

50 - 60 Médio 246 5,69 6 6 4 

20 - 35 Pós 252,87 5,85 5,87 5,81 1,5 

36 - 49 Sup. Incomp. 242,66 6,51 6,54 6,46 7 

 

Quando analisamos esta tabela, percebemos que dificilmente conseguimos estabelecer 

um padrão, como quando analisamos a Tabela 20. Parece que estar “fora ou dentro do 

armário” não tem muito relação com faixa etária, níveis de homofobia internalizada e 

escolaridade. Estar “fora ou dentro do armário” parece ser uma atitude que pode ter relação 

com o nível de homofobia internalizada, mas também com autoproteção. Os dados acima 
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corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para 

entender melhor esse assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.1 desta tese.  

 

5.3 – Relações e análises das respostas dissertativas (Parte C da Entrevista) 

A transcrição das respostas referentes às perguntas dissertativas está localizada no 

Apêndice D. 

 

Baseadas nos aspectos levantados na revisão bibliográfica desta tese, as perguntas da 

Parte C buscaram investigar os principais pontos entre homofobia internalizada e suas 

possíveis correlações. A seguir veremos as respostas mais recorrentes e relevantes, bem como 

suas interações com os elementos teóricos discutidos. As respostas que se seguem são muito 

parecidas com os achados de um importante estudo científico brasileiro, realizado pela 

pesquisadora Modesto (2006). 

 

Relações e análises entre o nível médio de escolaridade e todas as faixas etárias 

pesquisadas 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, os entrevistados geralmente descobriram seu desejo 

pelo mesmo sexo na infância e adolescência, em brincadeiras sexuais com primos, 

amigos e vendo homens de sunga na televisão. Outros já admitiram que por serem 

religiosos, sofreram depressão, por causa da repressão. Um sujeito apresentou uma 

resposta curiosa: achava desde criança que todos tinham desejo pelo mesmo sexo. 

Porém, se relacionavam sexualmente com o sexo oposto somente para procriar, pois na 

sua casa sua mãe sempre explicou que a “cegonha” não existia. Em relação aos 

sentimentos de depressão e homofobia internalizada, verificar Capítulo 3, item 3.4 desta 

tese. 

Quanto à faixa etária de 36 – 49 anos, os entrevistados, apresentaram respostas 

parecidas com a faixa etária anterior. Um entrevistado, no entanto relatou que sentia 

atração pelo primo desde os 13 anos de idade e nunca sentiu culpa por isso. Na faixa 

etária de 50 – 60 anos é comum a descoberta por meio de revistas, anúncios de moda 

masculina até mesmo as pornográficas.  

 Na faixa etária de 20 – 35 anos muitos declararam que sentiram muita angústia, culpa, 

vergonha e medo quando descobriram seu desejo sexual por homens. Há relatos de 
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sentimentos de medo, angústia e aversão por sofrer hostilidades na escola e ver os 

demais homossexuais sofrerem também. Outros preferiam voltar ao tempo e nunca ter 

sentido desejo por homem nenhum. Um sujeito relatou que achava que ninguém deveria 

ter desejos sexuais por ninguém, assim ele não sentiria desejos por homens. Outro 

reintera que não queria de forma alguma se assumir homossexual e tinha medo, pois foi 

criado em um lar tradicionalmente cristão. Um sujeito relata que a terapia aos poucos o 

ajudou. Entre 36 - 50 anos, as respostas são parecidas com a faixa etária anterior. Um 

sujeito admitiu que tinha muito preconceito contra si mesmo. Classificou este como o 

pior de todos os preconceitos. Outro disse que quando descobriu seu desejo por homens, 

era a época da AIDS. Sentia angústia e medo, pois seu vizinho faleceu em decorrência 

da doença que era associada diretamente a homossexualidade na década de 1980. Na 

faixa de 50 – 60 anos, temos respostas relacionadas ao sentimento de angústia, 

repressão religiosa e tentativa de suicídio. 

 Em relação a saber se os entrevistados ainda experimentam tais sentimentos, alguns da 

faixa etária entre 20 – 35 anos disseram que ainda se arrependem e que não se 

consideram bem resolvidos. Outro afirma ter raiva de homens que se masturbam em 

banheiros públicos, procurando relações sexuais, pois considera que esses sujeitos não 

se assumem. Ainda diz que gostaria de ter relações com mulheres para saber como era. 

Já outros, consideram que são bem resolvidos, pois se aceitam atualmente. Na faixa 

etária de 50 – 60 um indivíduo disse que só tem medo da sociedade que está cada vez 

mais intolerante e violenta em relação aos homossexuais. 

 Foram perguntados se esses sentimentos deixaram de existir ou minimizados, e o que 

teria acontecido para isso ocorrer. Em relação à faixa etária de 20 – 35 anos, muitos 

disseram que assumir para os pais, amigos e serem aceitos, facilitou a própria aceitação. 

Alguns dizem que não se aceitam até hoje. Outros disseram que a psicoterapia auxiliou 

muito. Entre aqueles com 36 – 49 anos, há relatos de que a busca por informações 

científicas sobre o assunto, aliada à aceitação do dia a dia, facilitaram o próprio 

processo. Porém, alguns não se aceitam até hoje. Geralmente são aqueles com maior 

nível de homofobia internalizada. Entre aqueles com 50 – 60 anos, frisaram que a 

aceitação da sua sexualidade esteve muito ligada a morar só, ser economicamente 

independente e ter a aceitação da família. Os dados acima corroboram com os achados 

da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para mais detalhes sobre o 

processo de descoberta da própria sexualidade e enfrentamento da homofobia 
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encontrada na família e demais segmentos sociais, verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 

2.4; Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre usar drogas no contexto sexual, as respostas variaram entre 

sim, às vezes e não. Foi levantada na literatura especializada que há relação entre o uso 

de drogas e presença de homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados 

acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em 

questão. Para maiores detalhes sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.5 desta 

tese. 

 Sobre fazer sexo sem o uso de preservativos, as respostas variaram entre sim, muito, às 

vezes, não e nunca. Muitos disseram que só usam preservativo com namorados de 

confiança, ou após testes realizados. Outros admitiram que no sexo oral não costumam 

usar preservativo. Os mais velhos lembraram que antes do surgimento do HIV, na 

década de 1980, não costumavam usar preservativo. Encontramos na literatura 

especializada que há relação entre a falta do uso de preservativo e a presença de 

homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes 

sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.6 desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre gostar ou não de práticas fetichistas e ou BDSM, as 

respostas variaram entre sim, às vezes e não para todas as faixas etárias pesquisadas. 

Não foi possível estabelecer que a prática deste tipo de sexo tivesse alguma relação com 

o nível de homofobia internalizada. 

 Quando perguntados sobre o estereótipo do homem másculo, discreto, geralmente ativo 

versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo, as opiniões variam entre 

aqueles indivíduos de 20 – 35 anos. Uns dizem que estilo de vida não interfere na 

preferência do homossexual. Outros dizem que gosto não se discute. Um afirmou que 

não gosta que façam piadas com passivos e que embora seja um deles, é justamente 

aquele que tem o domínio de como gosta de ser penetrado. Há aqueles que dizem que 

isto não passa de um rótulo. Todos são homossexuais apesar do rótulo, defende um. 

Outro afirma que pessoas são muito mais que estatísticas e números, todos nós somos 

diversos. Alguns afirmam que os afeminados sofrem mais preconceito pelo fato de 

vivermos em uma sociedade machista. 

Entre aqueles de 36 – 49 anos, um sujeito afirma que é passivo e não tem cara de 

afeminado. Tudo para ele não passa de um reforço do estereótipo que não condiz com o 
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real. Um sujeito diz que cada um é o que é, não julga, porém tem suas preferências. Na 

faixa etária de 50 – 60 anos, um indivíduo afirma que gosta mais de másculos e 

discretos. Os estereótipos de masculinidade ligados diretamente à heterossexualidade, 

bem como os de feminilidade ligados diretamente à homossexualidade masculina foram 

se formando ao longo de muitos séculos, em várias partes do mundo. Os dados acima 

corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. 

Para saber mais sobre eles, consultar o Capítulo 2, item 2.2; Capítulo 3, item 3.3 desta 

tese.  

 Finalmente, quando perguntados se achavam que seria necessário passar por um 

processo de psicoterapia para lidarem com sua orientação sexual, alguns indivíduos de 

20 – 35 anos confundiram psicoterapia com terapia de mudança da orientação sexual e 

logo advertiram que isso não mudaria seu desejo sexual por homens. Outros já disseram 

que não achavam necessário. Porém, alguns defenderam que era uma ideia boa para 

aqueles que sofrem com sua orientação. Um sujeito disse que não se preocupava com 

isto e que nem sempre era ideal.  

Entre aqueles de 35- 49 anos, houve mais uma confusão entre psicoterapia e mudança 

da orientação sexual. Um indivíduo, por exemplo, disse que a homossexualidade não 

pode ser curada e é preciso que o homossexual se aceite. Um indivíduo disse que sofreu 

de depressão, buscou a ajuda de cinco terapeutas sem obter nenhum sucesso. Acredita 

que há muitos profissionais despreparados para lidar com o assunto sexualidade. Na 

faixa etária de 50 – 60 anos também houve confusão entre psicoterapia e mudança da 

orientação sexual. Isto pode ter ocorrido, devido à divulgação na mídia das terapias de 

conversão da orientação sexual promovidas por instituições religiosas ou de órgãos 

ligados a elas.  

Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema 

em questão. Para saber mais sobre este assunto consultar o Capítulo 3, item 3.2 desta 

tese. Outros disseram que não necessitam de terapia para esta questão da sexualidade. 

Um sujeito disse que se a própria orientação sexual é um problema, acha interessante 

que a pessoa faça terapia. Devido ao preconceito enfrentado, há na literatura científica 

grande relação entre a presença de transtornos psíquicos e homofobia internalizada. Os 

dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em 

questão. Para saber mais sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.4 desta tese. 
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Relações e análises entre o nível superior incompleto de escolaridade e todas as 

faixas etárias pesquisadas 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, os entrevistados geralmente descobriram seu desejo 

pelo mesmo sexo na infância e adolescência, em brincadeiras sexuais com primos, 

amigos e vizinhos. Disseram que esses eram mais velhos, às vezes a diferença era de até 

dez anos. Eram chantageados. Confessavam que até gostavam de tais “brincadeiras” 

com os meninos mais velhos. Um sujeito conta que gostou de ser penetrado e de se 

sentir protegido, muito embora fosse encorajado por um tio machista a namorar 

mulheres. Uns acabavam se isolando ou brincando somente com meninas, justamente 

por não se identificar com os outros meninos. Outro foi contra o que sentia e se isolava. 

Entre aqueles com 36 – 49 anos e 50 – 60 anos, as respostas são parecidas com a faixa 

etária de 20 – 35 anos.  

 Sobre qual foi o sentimento quando descobriram seu desejo por homens, muitos 

revelam culpa, vergonha, angústia, medo de hostilidades, negação e depois aceitação de 

forma clandestina daquilo que sentiam. Um indivíduo religioso pediu a Deus que tirasse 

o seu desejo por homens em suas orações. Alguns relataram se sentir mal, diferente, ter 

medo e curiosidade. Na faixa dos 36 – 49 anos um afirmou sentir angústia por ser de 

uma família religiosa. Outro disse que não sentiu nada de mais, tudo para ele ocorreu 

naturalmente. Na faixa etária de 50 – 60 anos apareceram os sentimentos de vergonha, 

medo e curiosidade. Um sujeito afirmou que se sentia mal, pois não gostava da maneira 

como os gays viviam.  

 Em relação a saber se os entrevistados ainda experimentam tais sentimentos, os da faixa 

etária entre 20 – 35 anos disseram que não possuem mais sentimentos negativos em 

relação à própria sexualidade. Um indivíduo disse que percebeu que amar é a regra. 

Outro falou que tem orgulho de ser homossexual. Entre os sujeitos de  50 – 60, não há 

mais tais sentimentos negativos. Um sujeito falou que teve que romper com a religião. 

Percebeu o quanto era permissivo em relação aos outros devido a sua baixa autoestima. 

 Foram perguntados se esses sentimentos deixaram de existir ou minimizados e o que 

teria acontecido para isso ocorrer. Em relação à faixa etária de 20 – 35 anos, muitos 

falaram que o tempo faz aceitar. A convivência com homossexuais bem sucedidos 

também auxilia. Outro disse que sabia que tinha que se aceitar, mas tinha medo da 

reação da sua família. Um sujeito fala sobre o quanto as religiões são um vício social e 
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promovem um desserviço à humanidade. Outros disseram que quando se aceitaram, 

foram aceitos. Um sujeito disse que foi importante fazer psicoterapia. Entre aqueles com 

36 – 49 anos, alguns disseram que ter mudado para outra cidade, deu mais coragem para 

poder ser quem eram. Outro diz que assumiu muito cedo para a sua família e teve apoio 

deles. Na faixa dos 50 – 60 anos, muitos disseram que foi o amadurecimento e as 

vivências que auxiliaram na diminuição dos sentimentos negativos quanto à própria 

sexualidade. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para mais detalhes sobre o processo de descoberta da 

própria sexualidade e enfrentamento da homofobia encontrada na família e demais 

segmentos sociais, verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4; Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 

desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre usar drogas no contexto sexual, as respostas variaram entre 

sim, álcool, cigarro e não para todas as faixas etárias pesquisadas. Foi levantada na 

literatura científica especializada que há relação entre o uso de drogas e presença de 

homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes 

sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.5 desta tese. 

 Para faixa etária de 20 – 35 anos, sobre fazer sexo sem o uso de preservativos, as 

respostas variaram entre sim, muito, sem distinção, alcoolizado, com pessoas de 

confiança fazem, às vezes, não e nunca. Um sujeito disse que sim, pois é mais 

prazeroso, apesar de saber dos riscos. Entre aqueles de 36 – 49 anos, uns disseram que 

adoram pele com pele e não usam preservativo. Outro disse que usa apenas com o 

marido. Um sujeito falou que por ser soropositivo, não usa preservativo com outro 

soropositivo. Complementa que está em tratamento. Na faixa etária entre 50 – 60 anos, 

um sujeito disse que faz sexo sem camisinha com parceiro regular. Encontramos na 

literatura especializada que há alguma relação entre a falta do uso de preservativo e a 

presença de homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados acima 

corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. 

Para maiores detalhes sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.6 desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre gostar ou não de práticas fetichistas e ou BDSM, as 

respostas variaram entre sim, às vezes e não para todas faixas etárias pesquisadas. Não 

foi possível estabelecer que a prática deste tipo de sexo tivesse alguma relação com o 

nível de homofobia internalizada. 
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 Quando perguntados sobre o estereótipo do homem másculo, discreto, geralmente ativo 

versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo, as respostas para a faixa etária 

de 20 – 35 anos foram: há pessoas de vários tipos, ativos afeminados e musculosos 

passivos, a graça de ser homossexual é não ter um papel definido, um sujeito disse que 

se sente inferior por ser considerado bem masculino, passivo, sentimental e inseguro. 

Para ele, o afeminado ativo é mal visto. Gosta de ser dominado e protegido, mesmo 

sendo bem másculo. Não sente atração por caras que demonstram fragilidade. Outros 

disseram que já concordaram com estereótipos, hoje não concordam mais. Ambos 

devem fazer o que gostam sem rótulos. O importante é haver reciprocidade, felicidade, 

respeito e harmonia nas relações.  

Entre aqueles com idades entre 36 – 49 anos um sujeito disse que há gosto para tudo. 

Complementa dizendo que efeminados sofrem mais preconceitos e machões se seguram 

para que sua virilidade não seja questionada. Outro indivíduo acha normal. Na faixa 

etária de 50 – 60 anos uns dizem que são repetições de padrões heteronormativos. Um 

indivíduo fala que são personagens de um grande circo. Os estereótipos de 

masculinidade ligados diretamente à heterossexualidade, bem como os de feminilidade 

ligados diretamente à homossexualidade masculina foram se formando ao longo de 

muitos séculos, em várias partes do mundo. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais sobre 

eles, consultar o Capítulo 2, item 2.2; Capítulo 3, item 3.3 desta tese. 

 Finalmente, quando perguntados se achavam que seria necessário passar por um 

processo de psicoterapia para lidarem com sua orientação sexual, os indivíduos de 20 – 

35 anos responderam: que é ótimo serve para outros aspectos da vida que não somente a 

sexualidade se for para tentar “curar” a homossexualidade acha péssimo, para aceitar-se 

é ótimo, pois não há nada errado em ser gay, outro disse que não acha necessário, 

prefere os amigos para conversar. Um indivíduo disse que a terapia o salvou do 

suicídio. Devido ao preconceito enfrentado, há na literatura científica grande relação 

entre a presença de transtornos psíquicos e homofobia internalizada. Os dados acima 

corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. 

Para saber mais sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.4 desta tese. 
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Relações e análises entre o nível superior completo de escolaridade e todas as 

faixas etárias pesquisadas 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, os entrevistados geralmente descobriram seu desejo 

pelo mesmo sexo na infância e adolescência com primos, vizinhos, amigos, homens de 

sunga na TV, etc. Um sujeito justifica que por falta de modelos masculinos, acredita que 

tenha atração por homens. Para outro foi muito difícil, teve muita depressão e tentou até 

o suicídio na adolescência. Outro entrevistado também confirma que tinha depressão, 

sofria hostilidades na escola, tentou namorar meninas e por fim o suicídio. Um sujeito 

disse que era de uma família muito religiosa, quando ela descobriu sobre sua 

sexualidade, o expulsou de casa. Ele conta que teve muita depressão e tentou se matar. 

Outro indivíduo disse que teve que reprimir muito sua sexualidade por causa da 

religião. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes 

ao tema em questão. Mais detalhes em relação à saúde mental, suicídio, religião e 

homofobia internalizada, verificar o Capítulo 3, itens 3.2 e 3.4 desta tese.  

Alguns diziam que se sentiam diferentes, excluídos e tinham medo que suas famílias e 

amigos descobrissem. Um sujeito disse que sofria hostilidades na escola por ser 

diferente. Outro diz que já se percebia bastante afeminado e que já tinha desejos por 

homens. Um entrevistado descobriu sua sexualidade por causa de brincadeiras com 

outros meninos, justifica sua orientação sexual quando diz que a infância define muito.  

Entre os sujeitos de 36 – 49 anos encontramos respostas muito parecidas com a faixa 

etária de 20 – 35 anos. Um sujeito diz que foi molestado e chantageado pelos primos 

mais velhos quando tinha cinco anos. Outro lembra que era a década da descoberta da 

AIDS. A homossexualidade era muito associada a esta doença. Um sujeito disse que aos 

8 anos de idade pediu a um adulto para ver seu pênis. Só havia visto de criança. Nunca 

se preocupou com o preconceito. Na faixa etária de 50 – 60 anos, as respostas são muito 

parecidas às respostas da faixa etária de 36 – 49 anos. Um indivíduo salienta que em 

1978, aos 18 anos, arrumou um namorado, quando na época ninguém falava nisto e 

havia muito preconceito. 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, foi perguntado qual era o sentimento quando 

descobriram seu desejo por homens, muitos revelam culpa, vergonha, angústia, medo de 

sofrer hostilidades, abandono pelos entes queridos, negação do próprio desejo e ser 

obrigado a disfarçar, desempenhando um papel de heterossexual. Houve sentimento de 
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dúvida, mal-estar no início, depois achar gostoso justamente pelo fato de descobrir que 

aquele desejo era considerado proibido. Outros disseram que sentiram nojo de si 

mesmos. Alguns sujeitos foram abusados e chantageados por primos mais velhos, 

apesar disso, relataram que sentiram prazer. Alguns entrevistados colocaram sentir 

culpa por não conseguirem controlar seus sentimentos e desejos homossexuais. Outro 

disse que não jamais se sentiu mal, sempre se preocupou em ser ético. Disse que sentiria 

vergonha por ser delinquente, nunca pelo fato de ser homossexual. 

Em relação aos indivíduos de 36 – 49 anos, os indivíduos relataram sentir culpa, 

angústia, vergonha, medo misturado com prazer, tentativas de ser heterossexual, achar 

que o desejo por homens passaria com o tempo e ideação suicida. Um sujeito relatou 

que tinha medo da homofobia, não do seu desejo em si. Outro relata que a sociedade 

fazia questão de deixar claro que a homossexualidade era uma doença.  

Quando examinamos aqueles entre 50 – 60 anos, encontramos angústia por não se 

aceitar, culpa, obrigação de ser como a maioria heterossexual, questionar-se porque 

passar por tudo aquilo, escolhendo o caminho mais difícil, tentar o suicídio e lutar 

contra o desejo. Havia muita religiosidade e medo de ser excluído por familiares e 

amigos queridos, muitos não se aceitavam de forma alguma, para eles a vida seria mais 

fácil se eles fossem heterossexuais. Um disse que devido à religiosidade, tinha medo de 

ir para o inferno por causa da sua sexualidade. Outro disse que não deixava se abater 

com as hostilidades que recebia na escola. Para ele o problema era de quem não o 

aceitava. Um sujeito conta que foi mandado ao médico pelos familiares japoneses em 

uma época de muito preconceito. Porém, os médicos tranquilizaram a todos, dizendo 

que o adolescente em questão poderia ter uma vida normal. 

 Em relação a saber se os entrevistados ainda experimentam tais sentimentos, os da faixa 

etária entre 20 – 35 anos apresentaram as seguintes respostas: alguns ainda sentem, pois 

acham que era uma fase que logo passaria, sentem angústia por ter explorado o meio 

gay, que em sua opinião é fútil. Considera que ainda está confuso, não sabe se prefere 

homem ou mulher sexualmente. Complementa que sentimentos de repulsa ocorrem 

ainda de forma cíclica. Outro disse que por ter a voz afeminada, foi muito hostilizado 

pela família e o meio social. Sente-se envergonhado e humilhado. Tem ódio, complexo 

de inferioridade, baixa autoestima, rancor e vontade de fugir. Um sujeito diz que por 

conviver com pessoas conservadoras, acredita que se fosse heterossexual, sua vida seria 

mais fácil.  
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Outros entrevistados disseram que introjetamos os preconceitos, sentem vergonha na 

presença de seus pais homofóbicos, afirmam viver “no armário” em determinados 

contextos para se proteger da homofobia. Para evitar tais sentimentos, o caminho é 

amadurecer e aceitar-se, evitar o contato com família homofóbica e mudar de religião. 

Um sujeito falou que tem medo de sofrer ataques homofóbicos, ser morto por causa 

disto. Outro afirmou que sofre ataques homofóbicos da própria mãe. Um entrevistado 

afirmou que luta pelo direito de expressar sua sexualidade e não lutar contra ela. Outro 

indivíduo disse que não sente mais culpa, apesar de ser religioso. Deixou de se ver 

apenas como uma orientação sexual. 

Quando analisamos os indivíduos de 36 – 49 anos temos as seguintes respostas: a 

necessidade de ter desejos heterossexuais é reflexo da bissexualidade para um 

indivíduo; sentir-se perdido, pois a homossexualidade é um peso para ser carregado; 

medo, vergonha, mal, insegurança, angústia; ainda sente pouco mal, foi criado em 

ambiente religioso; outro afirma que atualmente não sente mais mal; um indivíduo 

lembra que os homens têm dificuldades de expressar seus sentimentos por outros 

homens, por isso as relações homossexuais são muito genitalizadas. Tem medo como a 

família vai reagir quando arrumar um namorado novo. 

Na faixa etária de 50 – 60 anos encontramos as seguintes respostas: a maioria dos 

amigos é heterossexual, não há necessidade de falar sobre a própria sexualidade. Outro 

corrobora dizendo que prefere não contar para alguns parentes e amigos. Para um 

indivíduo, seria mais fácil ser heterossexual, pois evitaria zombarias, questionamentos e 

olhares tortos. Um sujeito diz que não sente mais nada de negativo em relação a sua 

orientação sexual. Outro disse que sua família aceitou melhor sua homossexualidade 

que ele mesmo. Certo entrevistado disse que não sente mais nada de negativo em 

relação a sua orientação sexual, pois não se imagina tendo as mesmas obrigações 

familiares e de vida, que os heterossexuais têm. 

 Foram perguntados se esses sentimentos deixaram de existir ou minimizados, e o que 

teria acontecido para isso ocorrer. Em relação à faixa etária de 20 – 35 anos, muitos 

disseram que o fato de ter mudado para São Paulo minimizou, pois pode escolher os 

amigos, a maioria homossexual. Para outro essa questão nunca foi minimizada, 

funciona como um câncer simbólico. Um entrevistado diz que a internet o ajudou a 

explorar seus desejos homossexuais anonimamente. Muitos de seus amigos já sabem, 

porém o desafio maior agora é contar para sua família. Outros sujeitos fantasiam como 
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seria diferente se fossem heterossexuais. Uns indivíduos dizem que ter tido acesso às 

informações científicas, históricas, sociais e de políticas públicas sobre a 

homossexualidade os ajudaram muito.  

 Alguns sujeitos destacaram a importância de terem feito psicoterapia para se aceitarem; 

dividir a própria homossexualidade com outros amigos homossexuais; morar sozinho; 

ser independente financeiramente; quando conseguiu descobrir que gostava mais de 

homens do que de mulheres; buscar informações em religiões inclusivas; apaixonar-se 

por outro homem; adquirir autonomia em relação à própria família de origem; quando 

se aceitou, todos começaram a aceitá-lo; ser visto como um todo, não apenas por sua 

homossexualidade; o passar do tempo e a aceitação de amigos heterossexuais; ter 

deixado a religião evangélica o ajudou muito; embora tenha assumido a 

homossexualidade, o fato de já ter incorporado a homofobia, o atrasa em campos da 

vida como: afetivo, profissional e familiar; fazer retiros espirituais o ajudou a se 

assumir; tornar-se ateu; ser aceito pelos pais pôde se livrar dos dogmas religiosos; não 

se sentir mais sozinho, pois o sujeito foi a uma danceteria para homossexuais e viu que 

todos ali são aceitos, têm aparência masculina e não precisavam querer ser mulher para 

gostar de homens. 

 Entre aqueles de 36 – 49 anos, as respostas mais comuns foram: entrar na faculdade; 

focar em outras áreas da vida; apesar de ser feliz, um sujeito disse que a 

homossexualidade é um peso grande para carregar; assumir para a família aos 23 anos e 

viver uma relação de 6 anos, habitando a mesma casa; leu na Revista Capricho que era 

normal ter experiências com pessoas do mesmo sexo, então nunca se preocupou, achou 

que fosse uma fase que passaria, embora nunca quisesse realmente que tivesse passado; 

as demais respostas foram muito parecidas com a faixa etária de 20 – 35 anos.   

 A faixa etária de 50 – 60 anos ressaltou a importância de conhecer homossexuais mais 

velhos e assumidos; um afirma que todos que não enquadram aos padrões sofrem 

preconceito, até mesmo entre os heterossexuais; assumir para a família aos 18 anos e 

transformar a orientação sexual em militância política. Os homens dessa faixa etária 

assumiram mais tarde sua orientação sexual, que os das faixas etárias anteriores. 

Conforme vimos, por causa da associação entre AIDS e homossexualidade, o 

movimento LGBT começou a ser mais discutido globalmente, por volta da década de 

1990. Esta faixa etária já tinha mais de 20 anos de idade. As demais respostas foram 

muito parecidas com as duas faixas etárias anteriores. Os dados acima corroboram com 
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os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para mais detalhes 

sobre o processo de descoberta da própria sexualidade e enfrentamento da homofobia 

encontrada na família e demais segmentos sociais, verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 

2.4; Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 desta tese.  

 Em relação à pergunta sobre usar drogas no contexto sexual, na faixa etária de 20 - 35 

anos as respostas variaram entre não; sim; cigarros; álcool e maconha são frequentes 

para relaxar. Na faixa etária de 36 – 49 anos as respostas variam entre sim; muita droga; 

álcool e muitas vezes. Porém, um sujeito disse que quando está com alguém fixo não 

usa drogas. Quando usa drogas, elas o impedem de ter sexo casual. Entre aqueles de 50 

– 60 anos as respostas variaram entre não; sim; antes do sexo para relaxar com as ilícitas 

e depois do sexo com as lícitas. Foi levantada na literatura científica especializada que 

há relação entre o uso de drogas e presença de homofobia internalizada em homens 

homossexuais. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes sobre este assunto, verificar o 

Capítulo 3, item 3.5 desta tese. 

 Para faixa etária de 20 – 35 anos, sobre fazer sexo sem o uso de preservativos, as 

respostas variaram da seguinte forma: com parceiro fixo e ocasional; em 

relacionamentos sérios e depois do uso de álcool e drogas não usa preservativo; quando 

a pessoa pedia e ele se propunha; um amigo próximo contraiu o vírus do HIV, agora 

está tomando mais cuidado, porém às vezes gosta de fazer sem; quando jovem fazia 

muito, até contrair sífilis, se tratar e mudar a forma de vida; sim, na hora do impulso e 

da excitação; em práticas fetichistas de “barebacking”. 

Entre aqueles de 36 – 49 anos as respostas foram: com meu companheiro de longa data; 

sim, em uma dessas vezes conta que contraiu o vírus do HIV; sim, em locais de 

pegação, parques, sauna, clubes de sexo, banheiro de danceteria, estava bêbado; um 

relata que no sexo oral não costuma usar; sim, descuido causado pelo uso de drogas; 

quando a excitação foi maior que a razão; no início da vida sexual. Na faixa etária de 50 

- 60 anos temos as seguintes respostas mais comuns: em várias ocasiões, prazer, fetiche, 

conivência, insegurança por medo de perder o parceiro, crer que está tudo bem com 

ambos ou no momento não ter acesso ao preservativo; antes da AIDS sim, hoje somente 

em relacionamento sério; sim, bêbado na década de 1980; somente no sexo oral; sim, 

quando os parceiros tiravam o preservativo no meio da transa sem a sua percepção; 

outro indivíduo falou que não; um sujeito falou que sempre fazia sexo sem preservativo, 
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até quando contraiu o HIV cerca de trinta anos atrás. Encontramos na literatura 

especializada que há alguma relação entre a falta do uso de preservativo e a presença de 

homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes 

sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.6 desta tese.  

 Em relação à pergunta sobre gostar ou não de práticas fetichistas e ou BDSM, as 

respostas variaram entre sim e não para todas as faixas etárias pesquisadas. Não foi 

possível estabelecer que a prática deste tipo de sexo tivesse alguma relação com o nível 

de homofobia internalizada. 

 Quando perguntados sobre o estereótipo do homem másculo, discreto, geralmente ativo 

versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo, as respostas para a faixa etária 

de 20 – 35 anos foram: o homem gay não precisa ser feminino, pintoso e ter a caricatura 

“Bambi”. Isso vulgariza ainda mais o mundo gay que já é bastante discriminado. Nem o 

cara másculo precisa ser natural e não autoafirmado “comedor de buceta”; os másculos 

são mais aceitos, afeminado é mais ridicularizado e sofre violência, tem mais 

dificuldades de se inserir; atração ocorre mais entre musculosos e afeminados. Porém, 

em minha opinião, isto não é preconceito. São direitos que as pessoas têm de se atrair 

por este ou por aquele tipo de homem; um sujeito gostaria de ser mais masculino do que 

é, não para se esconder, e sim porque realmente não tem interesse, excitação ou vontade 

nenhuma em ser feminino ou coisa assim. Considera que sua voz não corresponde em 

nada a sua vontade o que lhe causa muito ódio. Acha o medo algo válido, além do 

próprio desejo da pessoa se esconder, sendo algo que deve ser respeitado tanto quanto 

aquele que decide se expuser. Uns corroboram com os estereótipos quando disseram: 

gosto dos papéis bem demarcados: ativo-passivo, dominador-dominado, superior-

inferior, masculino-feminino; já tive preconceito contra afeminados, por medo de 

também acharem que eu fosse por ser gay. 

Outros não concordam dizendo: gera desunião no meio gay. Enfraquece as lutas o 

preconceito dentro do próprio meio; falhos, pois a homofobia e o machismo limitam as 

pessoas em caixinhas; ser másculo não significa ser sempre ativo, como ser afeminado 

não significa ser sempre passivo. Há grande diversidade no meio LGBT; todos são 

homossexuais sendo ativo ou passivo. Porém há mais preconceitos com os passivos que 

são vistos como inferiores, pois são as mulheres da relação; é um estereótipo machista, 
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heteronormativo e homofóbico. A gay pintosa deve ser celebrada! Gays pintosas são 

mais fortes e impõem mais respeito. 

Entre aqueles com 36 - 49 anos as respostas foram parecidas com a faixa etária anterior. 

Porém, um sujeito reforçou que: ativo, passivo, másculo ou efeminado, não faz do cara 

menos gay; às vezes há aqueles que forçam a feminilidade para se autoafirmar e aqueles 

que forçam a masculinidade para se defender. Na faixa etária de 50 – 60 anos as 

respostas foram muito parecidas as das duas faixas etárias anteriores. Um sujeito disse 

que os estereótipos nos obrigam a concordar com eles para sermos aceitos. Temos 

muito que aprender ainda. Outro afirmou que paradoxalmente há preconceito no próprio 

meio LGBT que acusa a sociedade de ser preconceituosa. Um último sujeito lembra que 

são estereótipos para poder se afirmar. Há necessidade de pertencimento e aceitação. Os 

estereótipos de masculinidade ligados diretamente à heterossexualidade, bem como os 

de feminilidade ligados diretamente à homossexualidade masculina foram se formando 

ao longo de muitos séculos, em várias partes do mundo. Os dados acima corroboram 

com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais 

sobre eles, consultar o Capítulo 2, item 2.2; Capítulo 3, item 3.3 desta tese. 

 Finalmente, quando perguntados se achavam que seria necessário passar por um 

processo de psicoterapia para lidarem com sua orientação sexual, os indivíduos de 20 – 

35 anos responderam: sim, seria ótimo e iria ajudar; seria bom para um todo. Lidar com 

a minha vida e as relações com o mundo em geral; importante para encarar o 

preconceito desta sociedade medíocre; um diz que a terapia o ajudou muito na vida; a 

igreja fez questão de colocar na cabeça dos homossexuais a culpa por ser quem são. 

Logo, eles têm dificuldades para se aceitar. Alguns confundem acompanhamento 

psicoterapêutico com “cura gay” quando colocam que homossexualidade nunca foi 

doença, por isso não devem ser tratado. Outro diz que não há como mudar o desejo de 

alguém, a sexualidade é algo natural, não concorda, acha absurdo. 

Na faixa etária de 36 – 49 anos, as respostas foram parecidas com a faixa etária anterior. 

Uns indivíduos disseram que fizeram psicoterapia e ajudou muito na época que se 

revelaram para os pais e familiares na adolescência. Este indivíduo confunde com “cura 

gay” quando diz que acha desnecessário, pois se for um terapeuta heterossexual, pode 

influenciar o paciente a ser heterossexual. Ressalta que um par de médicos, cada um de 

um lado seria mais justo. Os sujeitos de 50 – 60 anos responderam o mesmo que as 

outras duas faixas etárias. Devido ao preconceito enfrentado, há na literatura científica 
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grande relação entre a presença de transtornos psíquicos e homofobia internalizada. Os 

dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em 

questão. Para saber mais sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.4 desta tese. 

 

Relações e análises entre o nível de pós-graduação de escolaridade e todas as faixas 

etárias pesquisadas 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, os entrevistados geralmente responderam que 

descobriram seu desejo por homens: na aula de educação física, observando os meninos 

de 13 e 14 anos sem camisa; o vizinho de 14 anos pediu para que o entrevistado de 4 

anos fizesse sexo oral nele, confessa que gostou; outro sujeito diz que já era afeminado 

e na adolescência gostava de ver outros meninos urinando. Entre os indivíduos de 36 – 

49 anos, os entrevistados geralmente descobriram seu desejo pelo mesmo sexo na 

infância e adolescência. As respostas geralmente foram: um indivíduo diz que foi 

convencido a sair com um homem que conheceu na sala de bate papo da internet 

enquanto sua esposa estava doente; outro disse que a família era muito reservada, então 

foi buscar esclarecimento nos livros; um sujeito disse que pensou até em suicídio; outro 

entrevistado disse que na verdade estava buscando afetividade paterna e não exatamente 

o sexo entre homens; outro entrevistado disse que foi tranquila a transição, já que teve 

namoradas. Tinha formação política em direitos humanos, o que o ajudou. Outro conta 

que a religião ditava a heteronormatividade onde foi criado. Apesar da busca pelo prazer 

quando adolescente sentia muita culpa; um indivíduo contou que no início da década de 

1990, aos 18 anos namorava mulheres e homens. Era envolvido com a igreja. Mais 

tarde, aos 22 anos, resolveu estar apenas com homens. O último disse que sofria 

hostilidades, sua família era muito religiosa. Só pôde ter uma relação com homem 

depois dos 23 anos. Na faixa etária de 50 – 60 anos, as respostas encontradas foram 

muito parecidas as da faixa etária de 36 – 49 anos. Há o sentimento comum de retração 

por se perceber diferente dos demais colegas em todas as faixas etárias pesquisadas. 

 Na faixa etária de 20 – 35 anos, foi perguntado qual era o sentimento quando 

descobriram seu desejo por homens, muitos revelam culpa, vergonha, angústia, 

excitação, medo de sofrer hostilidades, abandono pelos entes queridos. Outro sentia 

prazer, mas também culpa, por participar de atividades sexuais que desagradavam a 

Deus e sua família. Um sujeito afirma que até pensou em suicídio, tamanha era sua 
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angústia. Outro rezava muito para que o seu desejo por homens passasse. Tinha medo 

de ser rejeitado pelas pessoas que gostava. Seu medo era maior do que de fato 

aconteceu. Entre aqueles de 36 – 49 anos, as respostas foram as mesmas que a faixa 

etária anterior, porém um indivíduo complementou dizendo que sentia culpa por vir de 

uma família muito católica, depois experimentou aversão e negação. Ficou violento, 

criou uma barreira de ódio contra aquilo que não conhecia. Disse que era para se 

proteger, achando que esta “fase” passaria. Outro sentia angústia, pois achava que o 

desejo homossexual estava ligado à prostituição e ao crime. Um entrevistado respondeu 

que sentia medo, mas havia boatos que seu pai também tinha tido experiências 

homossexuais. Sua mãe é sua melhor amiga. Porém, em casa seu pai é distante, 

machista e preconceituoso. Na faixa etária de 50 – 60 anos as respostas foram parecidas 

com as das faixas etárias anteriores, um sujeito disse que sentia angústia, o que o levou 

a se dedicar muito aos estudos para poder compensar uma espécie de “falha” por ser 

homossexual. Um sujeito se sentia inferior, achava injusto ele e o irmão serem 

homossexuais. 

 Em relação a saber se os entrevistados ainda experimentam tais sentimentos, os da faixa 

etária entre 20 – 35 anos apresentaram as seguintes respostas: não se sente a vontade 

para falar da sua orientação com qualquer um; às vezes percebe com olhares, fica feliz 

quando dizem que não parece gay. Não gosta de ser tratado diferente por ser gay; não 

mais, assumiu depois da adolescência, teve apoio da família. Entre aqueles de 36 – 49 

anos foi possível verificar as seguintes respostas: sim, ainda tem sentimentos negativos 

em relação a sua homossexualidade; não, apesar da família não saber, lida bem com 

isto. Tem medo da rejeição da família; percebe que a homossexualidade faz parte da sua 

vida, hoje não sente mais negatividades em relação a sua orientação sexual; no social, se 

solta mais, porém tem medo de ataques homofóbicos; sim, quando tem dificuldade de se 

expor em trabalhos e palestras; tinha a preocupação em relação à forma que seu pai iria 

reagir; não mais, todos sabem sobre ele. Na faixa etária de 50 – 60 anos um sujeito disse 

que não sente mais, pois rompeu com grupos religiosos, percebeu o quanto lhe fez mal e 

o quanto era permissivo. 

 Foram perguntados se esses sentimentos deixaram de existir ou minimizados, e o que 

teria acontecido para isso ocorrer. Em relação à faixa etária de 20 – 35 anos, muitos 

disseram que auxiliou muito: convivência com outros homossexuais e amigos; leituras 

específicas sobre o assunto; amizades com outros homossexuais; ser honesto consigo 
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mesmo; fazer terapia para se aceitar, pois não gostava de ser afeminado; assumir e ter 

apoio de amigos e familiares. Nos indivíduos de 36 – 49 anos foram encontrados as 

seguintes respostas: o que ajudou a diminuir os sentimentos ruins em relação à 

homossexualidade foi viver uma relação saudável com outro homem; relativizar a moral 

e o preconceito; conhecer pessoas LGBT; militar pela causa; aceitar-se; mudar de 

cidade; morar sozinho; ter autonomia financeira; perceber que o preconceito é medo do 

desconhecido; fazer psicoterapia; buscar instrução e ter virado ateu; compreender a 

construção histórica e “demonização” da homossexualidade; ter apoio e aceitação da 

família e amigos.  

Na faixa etária entre 50 – 60 anos as respostas dadas foram muito parecidas com a faixa 

etária anterior. Um sujeito disse que não chegou a romper com a religião, apenas não 

seguiu mais rigidamente o que a igreja pregava, procurou relativizar a moral religiosa na 

sexualidade. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para mais detalhes sobre o processo de descoberta da 

própria sexualidade e enfrentamento da homofobia encontrada na família e demais 

segmentos sociais, verificar o Capítulo 2, itens 2.2, 2.3 e 2.4; Capítulo 3, itens 3.1 e 3.2 

desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre usar drogas no contexto sexual, as respostas variaram entre 

sim, muito álcool, às vezes e não para todas as faixas etárias pesquisadas. Foi levantada 

na literatura científica especializada que há relação entre o uso de drogas e presença de 

homofobia internalizada em homens homossexuais. Os dados acima corroboram com os 

achados da revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes 

sobre este assunto, verificar o Capítulo 3, item 3.5 desta tese. 

 Em relação à pergunta sobre se já não usaram preservativos, na faixa etária de 20 - 35 

anos, as respostas variaram entre sim com parceiros e namorados; somente no sexo oral 

quando estavam com parceiros gouinage. Entre aqueles de 36 – 49 anos falaram que já 

fizeram sexo sem preservativo e alcoolizados; quando querem; no início da atividade 

sexual; há 20 anos com o namorado, atualmente não mais. Na faixa etária de 50 – 60 

anos encontramos as seguintes respostas: sim, depois de ter saído drogado com um cara 

da danceteria; sim, em saunas, clubes de sexo, orgia e a dois; sim, mas evito; sim, 

algumas vezes consensual; sim, com companheiro após ter realizado os exames 

médicos; sim, quando perdia o controle; sim, na minha adolescência, quando não existia 

a AIDS; antes sim, porém depois de ter namorado um soropositivo sem saber, agora usa 
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preservativo. Encontramos na literatura especializada que há alguma relação entre a 

falta do uso de preservativo e a presença de homofobia internalizada em homens 

homossexuais. Os dados acima corroboram com os achados da revisão bibliográfica 

referentes ao tema em questão. Para maiores detalhes sobre este assunto, verificar o 

Capítulo 3, item 3.6 desta tese.  

 Em relação à pergunta sobre gostar ou não de práticas fetichistas e ou BDSM, as 

respostas variaram entre sim e não para todas faixas as etárias pesquisadas. Não foi 

possível estabelecer que a prática deste tipo de sexo tivesse alguma relação com o nível 

de homofobia internalizada. 

 Quando perguntados sobre o estereótipo do homem másculo, discreto, geralmente ativo 

versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo, as respostas para a faixa etária 

de 20 – 35 anos foram: tem um sapato para cada pé; não padronização e valorização das 

singularidades; pessoas tentam reduzir as outras as suas verdades e bulas de aceitação; 

difícil é aceitar e compreender o universo totalmente fora da sua vontade; pura 

reprodução do machismo e da heteronormatividade; apesar do racional saber que é 

irrelevante, o emocional se atrai mais por homens másculos e “heterossexuais”; 

rotulações idiotas que causam transtornos em quem está se descobrindo.   

Na faixa etária de 36 – 49 anos foram encontradas as seguintes respostas: prefere 

homossexual másculo, discreto e passivo; não veria problemas, se elas não estivessem 

sido colocadas em uma hierarquia social; os másculos o interessam mais, mas reconhece 

que são apenas estereótipos. Que estes podem surpreender, excessos de feminilidade 

podem ser para afrontar, considera-se reservado, acha desnecessária tal atitude; 

preconceito machista. O passivo pode ser másculo e o ativo afeminado. O másculo tenta 

se esconder e o afeminado se autoafirmar; busca para se encaixar em padrões sociais 

para ser aceito; problemático, mas opera no desejo e na fantasia; estereótipos históricos 

ligados à homofobia e machismo; criou-se um modelo falso que exclui e oprime os 

diferentes, o que gera preconceito, angústia e baixa autoestima; o ser humano é ímpar. 

Há espaço para todas as expressões comportamentais e corporais; encaixar a 

heteronormatividade no mundo gay; ridiculamente heterossexista. 

Entre os indivíduos de 50 – 60 anos encontramos as seguintes respostas: nada a ver, 

pois soube de casos que o transvestismo e o transexualismo, não estão necessariamente 

ligados à orientação homossexual; reflexo de uma sociedade machista e 

heteronormativa; é um estereótipo, pois há muita diversidade no meio gay, restringe a 
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criatividade nas relações; uma forma de preconceito entre os próprios homossexuais, em 

especial contra os efeminados que são inferiorizados. Os estereótipos de masculinidade 

ligados diretamente à heterossexualidade, bem como os de feminilidade ligados 

diretamente à homossexualidade masculina foram se formando ao longo de muitos 

séculos, em várias partes do mundo. Os dados acima corroboram com os achados da 

revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais sobre eles, 

consultar o Capítulo 2, item 2.2; Capítulo 3, item 3.3 desta tese. 

 Finalmente, quando perguntados se achavam que seria necessário passar por um 

processo de psicoterapia para lidarem com sua orientação sexual, os indivíduos de 20 – 

35 anos responderam: fez 6 meses de psicoterapia e recomenda a todos. Principalmente 

em homossexuais mais velhos com problemas de autoestima e autoconfiança, pois 

cresceram em uma sociedade mais machista ainda; importante para qualquer pessoa que 

queira se compreender melhor, independentemente de ser gay. Porém, nunca pode ser 

para mudar a orientação sexual; bom para o desenvolvimento pessoal e profissional; 

sim, especialmente para transexuais e assistência social para os que são expulsos de casa 

ainda novinhos.  

Na faixa etária de 36 – 49 anos temos as seguintes respostas: um sujeito disse que não 

gosta de psicólogo, não teve uma boa experiência, acredita que os profissionais que 

existem não estão preparados para lidar com este tema. Fala que frequenta psiquiatra, 

mas não fala da sua sexualidade; outro disse que fez terapia, mas não foi por este 

motivo; um entrevistado acredita que pode ajudar, mas não é indicado para todos; outro 

diz que é bom para qualquer pessoa e todas as necessidades humanas; para um 

indivíduo foi bom, pois relata que na adolescência teve depressão por se descobrir gay, 

tentou se matar algumas vezes; um sujeito afirma que para se conhecer e se aceitar sim, 

principalmente no início da descoberta, porém para curar-se nunca, pois não considera a 

homossexualidade um problema; outro entrevistado diz que quando jovem achava 

necessário, agora não mais; um indivíduo diz que há muitos profissionais que 

confundem com cura gay. Muitos deles estão ligados à religião. Neste caso é o 

profissional que precisa de tratamento. Entre os indivíduos de 50 – 60 anos, as respostas 

dadas foram muito parecidas com a faixa etária de 36 – 49 anos. Devido ao preconceito 

enfrentado, há na literatura científica grande relação entre a presença de transtornos 

psíquicos e homofobia internalizada. Os dados acima corroboram com os achados da 
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revisão bibliográfica referentes ao tema em questão. Para saber mais sobre este assunto, 

verificar o Capítulo 3, item 3.4 desta tese. 

 

Quanto às relações entre homofobia internalizada, dinâmica de “saída, 

permanência e retorno ao armário”, bem como o desenvolvimento de transtornos 

psicológicos/psiquiátricos, uso/abuso/adição às drogas e comportamento sexual de 

risco, os achados brasileiros são parecidos aos internacionais descritos na revisão 

bibliográfica.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Vimos que influenciada pelo pensamento essencialista e finalista, aquilo que definimos 

como sexualidade foi sendo construída pelos hábitos, tradições, normas religiosas, médicas, 

políticas e jurídicas. Portanto, por exemplo, o raciocínio estabelecido foi o seguinte: aquele 

que é definido como homem biológico foi feito com um pênis. Depois foi dotado de uma 

“essência masculina”. Sua finalidade é buscar uma mulher biológica que foi feita com uma 

vagina e dotada de uma “essência feminina”. A partir desse encontro, os dois estabelecerão 

uma relação complementar e hierárquica. Serão os responsáveis pela perpetuação da espécie 

humana. Além de garantirem a continuidade da vida, estarão cumprindo com as normas 

religiosas e mandamentos sociais estabelecidos.  

O filósofo grego Aristóteles ainda dizia que tudo é composto de uma substância. Termo 

que significa literalmente “aquilo que está por baixo de”. Ela não possui uma existência 

acidental e eventual. Existe para si. Tem vida própria e goza de determinadas propriedades, 

possuindo apenas uma essência. Substância e essência coincidem. Neste caso podemos pensar 

na “essência masculina” e na “essência feminina”. Conforme já vimos no Capítulo 3, item 

3.3, estas por sua vez são compostas de comportamentos sociais normatizados e específicos, 

determinados para cada gênero em questão (Abbagnano, 2007; Chauí, 2003; Nicola, 2005). 

Portanto, conforme constatamos, as normas de gênero são uma construção e convenção social. 

Tal forma de raciocinar ficou conhecida na filosofia como essencialismo. As essências 

são produzidas por meio de respostas dadas a seguinte pergunta: o que é isto ou aquilo? 

Quando se pergunta, por exemplo, o que é a mulher e/ou homem, está se perguntando pela 

definição desses entes. Para Aristóteles apud Nicola (2005), pode-se descrever a essência 

como aquilo que permanece e se conserva imutável, apesar da mutação aparente. Para ele, 

definir a essência da vida é mais difícil do que definir a essência de um triângulo, por 

exemplo. 

Em oposição ao essencialismo, há outra corrente na filosofia denominada de 

existencialismo. Essa linha de pensamento diz que o ser humano não é um conjunto de 

teorias. Há uma preocupação com o sentido ou o objetivo das vidas humanas, mais que com 

verdades científicas ou metafísicas sobre o universo. Assim, o existencialismo foi 

influenciado pela fenomenologia do filósofo alemão Edmund Husserl (1859 - 1938). Tal 

pensamento dizia que a experiência interior ou subjetiva é considerada mais importante do 

que a verdade “objetiva”.  
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Corroborando com esta ideia, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), 

defendia que não há separação e sim coexistência. Somos unidade única, duplicidade una e 

unidade ambígua. O conceito de experiência ainda define que somos consciência entre aquilo 

que foi denominado de espírito e o que foi denominado de matéria. Para Merleau-Ponty 

(2006) o corpo não é um objeto. Quer se trate do corpo de alguém quer se trate do próprio 

corpo. O único modo de conhecê-lo é vivenciando seu próprio drama e aquilo que lhe 

atravessa confundindo-se com ele (Abbagnano, 2007).  

No plano pré-reflexivo somos vivência; no plano perceptivo, somos experiência. Ora 

nos percebemos mais corpo, ora nos percebemos mais mente (conhecida também na filosofia 

como alma ou espírito). Nosso corpo nos situa, é uma forma de ser e estar no mundo. 

Percebemos a tudo e a todos. A cultura nos constitui, assim como a constituímos. Nosso corpo 

nos compõe, assim como subjetivamente, compomos nosso corpo. Não temos como nos 

separar dele.  

Por meio do corpo alcançamos o mundo.  Somos o nosso corpo no mundo. Nosso corpo 

é condição necessária para percebemos nosso campo de presença no mundo. O corpo nos 

situa, limita e demarca tornando possível a relação com outros corpos. A subjetividade está 

tanto no corpo, como na própria mente. Ou seja, somos nosso corpo com os outros corpos no 

mundo. Percebemos nosso corpo não apenas como um objeto localizado no espaço. O corpo é 

a condição necessária para perceber, sendo esse, o campo de presença no mundo. Ele nos 

situa, pois nos relaciona com o espaço, tempo e outros seres. Ao mesmo tempo nos limita. Tal 

limite demarca, tornando possível a relação com o outro. Por meio dele desenvolvemos 

posturas. 

Para Merleau-Ponty, é a história de cada um que nos constitui. Só somos quem somos, 

pois fomos o que fomos. O tempo é uma dimensão do nosso ser. O tempo está no nosso 

corpo; ele nos situa em relação ao passado pela memória, presente pela vivência e futuro pela 

imaginação. Para o autor, o que nos limita nos faz compreender o outro. Ser eu me possibilita 

compreender o não-eu. Ser finito nos faz aspirar ao eterno. Assumir que morremos nos 

permite viver melhor (Chauí, 2003; Merleau-Ponty, 2006). 

Conforme já dissemos, Merleau-Ponty foi influenciado pelo existencialismo que diz que 

o homem não foi planejado por alguém para uma finalidade, como os objetos que o próprio 

homem cria. O homem se faz em sua própria existência. Não havendo tal essência, todos são 

iguais e igualmente livres para se fazerem em relação a determinado contexto. Afirma o 

primado da existência sobre a essência. Não há afirmações gerais e verdadeiras sobre o que os 
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homens devem ser. Um de seus principais representantes é o filósofo francês Jean Paul Sartre 

(1905 - 1980) que leva esse indeterminismo às suas mais radicais consequências. Porém, para 

Aristóteles, e muitos outros filósofos, a essência de ser humano era ser racional. Mas para 

Sartre, a pessoa deve produzir sua própria essência. A existência precede a essência. Como 

seres conscientes, estamos sempre querendo preencher o “vir a ser” que na realidade é a 

verdadeira “essência” do nosso ser consciente. Queremos nos transformar em coisas em vez 

de permanecer perpetuamente num estado em que as possibilidades, que estão sempre 

irrealizadas. O homem passa toda sua existência em um processo de devir. Estamos sempre 

abertos às novas possibilidades de reinvenção partindo de um determinado contexto 

existencial possível. Sartre chamou isso de facticidade. Ela diz respeito às resistências e 

objetos que a liberdade necessariamente se defronta quando cria nova situação (Perdigão, 

1995).  

Como exemplo de facticidade, podemos pensar no sexo biológico, família, país, cidade, 

cultura, época e condição socioeconômica que nascemos. As condições impostas pela 

facticidade conjugadas ao significado dado pela liberdade se combinam para criar uma nova 

situação. Sartre defende que não importa o que foi feito do indivíduo, e sim o que o indivíduo 

faz com aquilo que foi feito dele. A resistência é intrínseca à liberdade e ao humano.  

No entender de Sartre estamos condenados à liberdade. Cada ato contribui para definir 

como nos apresentamos ao mundo. Em qualquer momento podemos começar a agir de modo 

diferente e desenhar um retrato diferente de nós mesmos. Há sempre uma possibilidade de 

mudança, de começar a fazer um tipo diferente de escolha. Temos o poder de nos transformar 

indefinidamente, tendo sempre como ponto de partida, nossa facticidade. Não há nenhuma 

“essência” determinada que oriente a priori, o comportamento de ninguém (Sartre, 2005). 

Logo, as normas de gênero são criadas para atender a determinado funcionamento social. Elas 

não são naturais, embora tenham sido naturalizadas e essencializadas. 

Sartre acreditava que não há nenhum deus e, portanto não há qualquer plano divino que 

determine o que deve acontecer. Não há um sentido ou propósito último inerente à vida 

humana, ela é absurda. Isto significa que o indivíduo foi jogado de fato na existência sem 

nenhuma razão real para ser. Simplesmente descobrimos que existimos e temos então que 

decidir o que fazer de nós mesmos. O homem não é mais do que aquilo que ele faz de si 

mesmo. Se não há nenhum deus, não há nenhum padrão objetivo de valores (Giles, 1989). Ou 

seja, de acordo com o que vimos na introdução desta tese, somos nós mesmos que criamos os 
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valores e as convenções sociais que irão estabelecer o funcionamento social e nos “governar”. 

As normas de gênero, por exemplo, são uns dos elementos organizadores da nossa sociedade.  

Consequentemente, devemos estabelecer ou inventar, a partir da liberdade e facticidade 

nossos próprios valores particulares. Tal é o primeiro princípio do existencialismo ateu de 

Sartre. Sem diretrizes absolutas, nós devemos sofrer a agonia de nossa tomada de decisão e a 

angústia de suas consequências. A angústia é, então, a consciência da própria liberdade e a 

consciência da imprevisibilidade última do nosso comportamento.   

Sartre define como “má fé” a tentativa de fugir da angústia fingindo que não somos 

livres. Tentamos nos convencer que as nossas atitudes e ações são determinadas pela nossa 

personalidade, horóscopo, situação ou por qualquer outra coisa fora de nós mesmos. Segundo 

Sartre, nenhum motivo ou resolução passada determina o que fazemos agora. Cada momento 

requer uma escolha nova ou renovada. Mesmo que não fizermos nada, uma escolha já está 

sendo realizada: o não agir. Negar a liberdade é uma tomada de posição covarde, a fim de 

fugir da angústia da escolha, e achar o repouso e a segurança na confortável ilusão de ser uma 

essência acabada. Portanto, o existencialismo se contrapõe ao essencialismo, à medida que 

defende que não somos determinados. Para esta corrente filosófica, podemos nos reinventar a 

cada momento (Abbagnano, 2007; Bornheim, 2000; Chauí, 2003; Perdigão, 1995). Esta 

maneira de pensar vai ao encontro com a teoria queer, que conforme já vimos, defende que o 

gênero é um processo mutante, construído pela dinâmica social, o qual varia conforme a 

época e o local. 

Inicialmente, as ideias essencialistas se tornaram mais expressivas que as ideias 

existencialistas. Portanto, as primeiras influenciaram mais as religiões e ciências biológicas 

que as ciências humanas. Logo, para as ciências médicas e biológicas, assim como todos os 

entes, homens e mulheres também possuem uma essência e finalidade que serão manifestadas 

ao longo da vida. As teorias de cunho essencialista, geralmente intrínseco nas mais diversas 

disciplinas, realizam suas investigações sem questionar seus objetos, concebendo-os como 

algo pronto e natural. O construcionismo social também pode ser definido como uma 

perspectiva de observação e análise da realidade a partir de uma visão sócio-histórica, 

negando qualquer essência natural inerente aos fenômenos humanos. 

Influenciado pelas ideias existencialistas, o filósofo argelino Albert Camus (1913- 

1960) defendia que o ser humano tem consciência, portanto sente que a vida tem sentido. 

Porém, o homem sabe que o universo como um todo não tem sentido. A vida é uma 

contradição. Para viver bem é preciso superar essa contradição. Pode-se fazer isto aceitando a 
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falta de sentido da existência. Logo, a vida será mais bem vivida se não tiver sentido (Camus, 

2004). Partindo do pressuposto que não há sentido, a humanidade cria sentidos para si. 

Entretanto, segundo o filósofo alemão Jürgen Habermas (nascido em 1929) as tradições da 

sociedade não estão necessariamente entre os maiores interesses dos indivíduos. É preciso ser 

capaz de questionar e mudar essas tradições. Isto pode ser feito por meio da razão 

comunicativa na esfera pública, o que constrói o consenso, ocasiona a mudança e fortalece a 

sociedade que é dependente da crítica às suas próprias tradições (Habermas, 2014). No caso 

do tema desta tese, é preciso questionar a heterossexismo.  

Vimos no primeiro capítulo que a heteronormatividade foi sendo construída ao longo da 

história em todas as partes do mundo. Ela sustenta as estruturas de poder e funcionamento de 

toda a sociedade. Logo, o comportamento homossexual é tido como contrário e indesejável. 

Cinco foram os dispositivos sociais que interditam a homossexualidade: os hábitos, as 

tradições, a religião, o sistema jurídico e ciências biomédicas. O homem homossexual foi 

sendo constantemente associado à mulher e ao gênero feminino, que por sua vez são 

depreciados. Ou seja, além de carregar seus próprios estereótipos ruins, o homossexual 

também acaba acumulando os mesmos estigmas negativos que as mulheres e o gênero 

feminino acumulam.  

No segundo capítulo analisamos que misoginia, patriarcado, machismo, 

homonegatividade, heterocentrismo, heteronormatividade, heterossexismo, 

heterossexualidade compulsória e as normas de gênero são formas totalitárias de sustentar, 

organizar as estruturas de poder e funcionamento da sociedade, compondo assim, os 

elementos constituintes da homofobia. É importante lembrar que tanto a misoginia, como a 

homofobia também são permeados por outros componentes presentes na sociedade, tais 

como: faixa etária, etnia/raça, classe social, escolaridade, sexo/gênero, profissão, modelos 

estéticos estabelecidos pelos mercados, local de residência e procedência que determinado 

grupo social é associado. Um dos grandes receios dos homofóbicos é que a estrutura 

hegemônica (branca, machista, heterossexista, heteronormativa, classista e elitista) imposta, 

seja ameaçada, danificada e até mesmo destruída por formas diferentes de ser. Homofobia, 

heteronormatividade, machismo e heterossexismo fazem parte da construção social daquilo 

que se define como identidade masculina (Borrillo, 2010; Castañeda, 2006, 2007).  

Diante disso, podemos traçar um paralelo entre a homofobia, seus elementos e o 

racismo. O filósofo e psiquiatra nascido na Martinica, Frantz Fanon (1925 – 1961) defendia 

que as culturas coloniais brancas igualam “negritude” com inferioridade. Os povos 
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colonizados querem escapar dessa posição considerada inferior e, portanto assumem a 

hipotética superioridade das culturas coloniais. A única saída, assim, é rejeitar a negritude. 

Assim, ele introjeta o racismo contra si. Logo, para o negro há somente um destino e ele é 

branco (Fanon, 2008). Em relação à homossexualidade, ocorre algo semelhante. Como ela foi 

sendo historicamente associada à feminilidade, quanto mais masculino o homossexual for, 

menos discriminado ele será. Ou seja, quanto mais clara a pele, menos preconceito o negro 

sofre.  

Portanto, no processo cultural de socialização, independentemente da orientação do 

desejo afetivo sexual, todos os indivíduos acabam por internalizar em algum nível, o longo 

processo histórico de construção da homofobia e seus componentes (heterossexismo, 

heterocentrismo, heteronormatividade, heterossexualidade compulsória, patriarcado, 

machismo, misoginia e as normas sociais de gênero). O termo “homofobia internalizada”, 

quando utilizado cientificamente, geralmente se refere à homofobia que o homossexual 

internaliza contra si e demais membros da comunidade LGBT (Weinberg, 1972). 

No terceiro capítulo vimos que por causa da homofobia internalizada, o sujeito 

homossexual pode passar a acreditar que ele é repulsivo, e que boa parte de seus problemas 

pessoais decorrem disso. De um modo geral, o seu preconceito internalizado se apresenta em 

um contínuo que vai desde questionamentos sobre o próprio valor pessoal, ódio por si mesmo 

e em casos extremos, a autodestruição. Conforme já vimos, independentemente da orientação 

do desejo afetivo sexual, todos acabam por internalizar em algum nível, o longo processo 

histórico de construção da homofobia e seus componentes. 

No caso do homossexual, de maneira geral, possíveis correções decorrentes de tal 

internalização podem ocorrer: tendência à fragilidade psíquica, depressão, carência, 

vulnerabilidade, baixa autoestima, vergonha, culpa, medo, desconfiança, confusão, estresse, 

insegurança, ansiedade, angústia, insônia, queixas psicossomáticas e autodestruição. Além 

disso, há resistência e dificuldade para perceber, identificar e vivenciar o próprio desejo 

afetivo/sexual. É possível haver também: sentimentos de solidão, embotamento afetivo, 

retraimento, frustração, isolamento social, dificuldade de estabelecer e manter 

relacionamentos amorosos, violência doméstica, disfunções sexuais, comportamento sexual 

de risco, hostilidade, uso/abuso/adição às drogas, transtornos alimentares, comportamento 

e/ou ideação suicida (Atkins, 1998; Brown, 1986; Dew & Chaney, 2005; Friedman, 1991; 

Gaines et. al, 2005; McGregor et. al, 2001; McKirnan & Peterson, 1989; Meyer, 1995; Reece, 
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1988; Rofes, 1983; Shidlo, 1987, 1994; Silva, 2007a; Szymanski et. al, 2001; Wagner et. al, 

1996). 

No quarto capítulo vimos como foi feita a abordagem metodológica para esta tese. No 

quinto vimos os resultados e análises dos resultados das entrevistas. A média total do nível de 

outness (“saída do armário”) é cerca de 73% para os casos em que as pessoas de seus 

relacionamentos (familiar, social e religioso) sabem sobre sua orientação sexual. Entretanto, 

mesmo que raramente, algumas vezes ou até mesmo abertamente, já comentaram com eles a 

respeito. Talvez isso ocorra, pois a amostragem escolhida teve sua origem em redes sociais e 

grupos virtuais ligados à comunidade LGBT. Porém, para 27% destes sujeitos, as pessoas de 

seus relacionamentos (familiar, social e religioso) não sabem, devem saber ou provavelmente 

sabem sobre sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito.  

Baseada na amostragem pesquisada e pontuação geral atingida na Parte A, verificou-se 

o menor (137) e o maior valor (296). Desta forma foi possível dividir a pontuação geral em 

intervalos de 35 pontos cada, que receberam os seguintes intervalos de gradações referentes 

ao nível de homofobia internalizada: alto (< 130 – 165), mais ou menos alto (166 – 200), 

médio (201 – 235), mais ou menos baixo (236 – 270), baixo (271 – 305). Ou seja, quanto 

maior a pontuação atingida, menor o nível de homofobia internalizada. Dentre os 150 

entrevistados, o total de 27% apresentaram níveis de homofobia internalizada de médio a alto. 

Cerca de 72% apresentaram níveis de mais ou menos baixo a baixo. Talvez isto ocorreu, pois 

todos os colaboradores do nosso banco de dados foram contatados por meio de grupos e redes 

sociais virtuais assumidamente LGBT. Os dados encontrados corroboram com os achados da 

revisão bibliográfica. 

Quando dividimos os entrevistados pelo seu grau de escolaridade, encontramos o 

seguinte resultado: comparando os valores da média total de HI (homofobia internalizada) 

entre o nível médio, superior incompleto, superior e pós-graduação, temos o menor índice de 

homofobia internalizada para os pós-graduados, seguidos pelos de nível superior completo, 

médio e superior incompleto. Quanto maior a educação, mais o sujeito tende a “estar fora do 

armário” e menor o seu nível de HI.  

Ao observarmos o contexto familiar daqueles com níveis de escolaridade médio, 

superior incompleto e pós-graduados, as pessoas definitivamente sabem sobre sua orientação 

sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito. Entre aqueles com nível superior, as 

pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com 

eles a respeito. Quanto ao contexto social daqueles com níveis de escolaridade médio, 
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superior e pós-graduados, as pessoas definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas 

raramente comentaram com eles a respeito. Entre aqueles com nível superior incompleto, as 

pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com 

eles a respeito.  

No contexto religioso daqueles com níveis de escolaridade médio e pós-graduados, as 

pessoas provavelmente sabem sobre a sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles 

a respeito. Já entre aqueles com nível de escolaridade superior, as pessoas provavelmente 

sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito. 

Finalmente entre aqueles com nível de escolaridade superior incompleto, as pessoas 

definitivamente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a 

respeito.   

Em relação à faixa etária de 20 – 35 anos de idade, o índice de HI é o maior, quando 

comparado às outras duas faixas etárias pesquisadas. Talvez isto ocorra, pois esta faixa etária, 

que é a mais jovem, acabou de iniciar sua vida sexual. Esta faixa de idade mostra que nos 

contextos familiar, social e religioso, as pessoas definitivamente sabem sobre sua orientação 

sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito, conforme revelam seus índices de 

“saída do armário”.  

Quando analisamos a faixa etária de 36- 49 anos de idade, o índice de HI é considerado 

o menor, quando comparado as outras duas. Parece que esta faixa etária está mais bem 

resolvida em relação ao seu índice de HI. Isto pode ser explicado. Estes sujeitos já assumiram 

suas homossexualidades há algum tempo, não são tão jovens, mas também não são tão velhos. 

Quanto aos contextos familiar, social e religioso, destes sujeitos, as pessoas provavelmente 

sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente comentaram com eles a respeito, conforme 

revelam seus índices de “saída do armário”. 

Na faixa etária de 50 – 60 anos de idade, o índice de HI é levemente mais alto que a 

faixa etária anterior (36 - 49 anos) e mais baixo que a faixa etária mais nova (20 – 35 anos). 

Porém, quanto maior e menor a idade, mais o sujeito tende a “estar dentro do armário”. 

Homossexuais mais velhos cresceram em um mundo onde a homossexualidade era mais 

reprimida, portanto não poderiam se mostrar como na atualidade. Em relação aos contextos 

familiar e social, as pessoas provavelmente sabem sobre sua orientação sexual, mas raramente 

comentaram com eles a respeito. Quanto ao religioso, as pessoas provavelmente sabem sobre 

a sua orientação sexual, mas nunca comentaram com eles a respeito, conforme revelam seus 

índices de “saída do armário”. É importante frisar que os dados levantados estão baseados no 
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universo amostral pesquisado e na revisão bibliográfica consultada. Eles indicam apenas 

tendências para tais faixas etárias e níveis de escolaridade. Não é possível generalizar devido 

ao limite de amostra, bem como da pesquisa.  

Conforme já visto, o filósofo grego Aristóteles defendia que tudo era criado para uma 

determinada finalidade. Os seres apenas existiriam com o objetivo de realizar suas essências. 

Os valores morais foram transformados em essência natural, inerente a todos os seres. Logo, 

por meio da prática e realização dos valores, se chegaria à essência do ser. Porém, conforme 

vimos no existencialismo, o homem constrói sua própria essência a partir de sua existência 

(Nicola, 2005).  

A moral se traduz em leis, normas, códigos e regras que têm a pretensão de controlar os 

riscos e o inesperado. Para isso toma por base valores que são naturalizados e considerados 

acima do bem e do mal, atingindo igualmente a todos. Muito embora saibamos que a moral 

varia conforme a época e o local em questão. Ela tem como meta regular as condutas, 

substituindo a potência (o que se pode ou não fazer) pelo dever (o que se deve ou não fazer). 

A lei carrega um sentido moral, seu princípio é o dever e seu efeito a obediência. Os modelos 

são reproduzidos e tidos como universais. Exemplo: a heteronormatividade.  

A ética não se pauta pelo dever e sim pelo conhecimento por meio dos modos de 

existência que são experimentados nos bons e nos maus encontros. São regras facultativas que 

orientam as ações. Nelas, o sujeito pode inventar seu modo de ser, fazendo da existência uma 

obra de arte. Conforme observamos nas entrevistas realizadas acima, a trajetória de vida de 

cada um deles se baseou em uma ética própria em detrimento de uma moral estabelecida. 

Cada um adotou seu próprio estilo de vida desde muito cedo. Por causa disto, enfrentaram 

muito preconceito e exclusão (Deleuze apud Tótora, 2006; Foucault, 2003).   

Para o filósofo holandês Bento de Espinoza (1632-1677) mente e corpo são uma só e a 

mesma coisa: uma mesma substância que se mostra ora como mental, ora como material. Elas 

interagem e se comunicam diretamente, porque uma é manifestação da outra. A potência de 

um corpo varia baseado no seu poder de afetar e ser afetado. O bom encontro se dá quando 

um corpo se compõe com outro e aumenta sua potência de agir, produzindo afetos de alegria. 

Nos maus encontros os corpos não se compõem, pois um corpo acaba por subtrair a potência 

de agir do outro corpo, produzindo afetos de tristeza. As paixões tristes são provocadas pelos 

indivíduos que desejam nos governar. O único modo de saber se o encontro será bom ou não é 

experimentar.  
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Esta potência do corpo de preservar-se vem de sua força para ser afetado o máximo 

possível pela alegria e evitar com a mesma força os afetos tristes. O afeto de alegria acontece 

quando uma afecção nos leva para uma potência maior de ser e agir no mundo; isso acontece 

porque encontramos um corpo que combina com o nosso. Exemplo: o corpo do amado (a), o 

abraço de um grande amigo, a água fresca quando temos sede, a comida quando temos fome, 

a música que nos chega aos ouvidos. O afeto de tristeza acontece quando nos leva para uma 

condição menor de potência, ou seja, nossa força para existir e agir, afetar e ser afetado 

diminui. Exemplo: o veneno que nos chega ao sangue encontrar-se com uma pessoa 

desagradável, ser ferido por um objeto cortante, ser infectado por alguma doença. Em relação 

ao tema da nossa tese, a homofobia internalizada diminui a potência de agir, assim como 

tentar seguir a heterossexualidade, quando o desejo afetivo/sexual é homossexual. 

Há problemas quando estamos submetidos aos fatores externos, quase sempre morais, 

que nos coagem e enfraquecem. Criar um corpo ético, não moral. Aquele que experimenta e 

pode cada vez mais, um corpo que escolhe tudo o que lhe convém sempre da melhor maneira 

possível, um corpo feliz, satisfeito, realizado. Para Espinoza (2002) é preciso deixar 

definitivamente esta corporeidade moral, que julga, cultua, idealiza, esquece de si, se 

despreza, tem nojo, medo e vergonha. É possível abrir um novo plano de sensações dentro de 

nós, novos topos, uma nova região. 

Logo, é preciso estar de posse da potência de agir. Por isso não sabemos o que pode um 

corpo. Enquanto não se sabe o que pode um corpo, arrisca-se nos maus encontros. Em geral 

os indivíduos ficam nos maus encontros, pois acabam se submetendo a moral do que “deve” 

ser feito, não se permitindo experimentar. O importante é saber o que podemos fazer 

conforme nossa potência, arte e sabedoria de produzir bons encontros. Livres de preceitos 

morais o indivíduo terá condições de avançar para uma ética da existência (Deleuze, 2002). A 

imposição e aceitação somente de uma única orientação sexual, no caso a heterossexualidade, 

oprime outras formas de sexualidades, diminuindo assim suas potências de agir.  

Para Espinoza (2002), o desejo é mais que uma ideia, é uma força que cria. Então a 

natureza, criando-se e reinventando-se o tempo todo é a manifestação máxima da natureza de 

cada um de nós. Somos máquinas desejantes. É por meio delas que o processo criativo se dá.  

Estas máquinas produzem intensidades. O desejo é o motor do mundo, é a força que move as 

rodas do universo. É nele que o homem se move, se atualiza no real.  

Por isso o homem deve apropriar-se do desejo, porque, no sentido de Espinoza, ele é 

revolucionário. É por meio dele que a mudança efetiva do real acontece, é mais que uma 
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simples conservação, é uma força de expansão que ocorre impregnando a realidade de 

grandes acontecimentos. O desejo não tem objeto porque ele já parte de uma zona que é 

múltipla, quanto mais ele se desdobra, mais dobras ele cria em si. A partir daí podemos dizer 

que o desejo busca sua auto-expansão, seu fim não é exterior, o fim do desejo é ele mesmo. 

Um verbo intransitivo, sem objeto, que busca não apenas a sua auto-conservação, mas 

também sua expansão. 

Negar e destruir são condições para se afirmar. Quando se diz sim a vida, é preciso ter 

audácia para dizer não aos valores morais existentes do “dever ser” que sujeitam os corpos 

aos jogos de poder dos códigos morais da heteronormatividade, por exemplo. Em Assim falou 

Zaratustra o filósofo alemão Friedrich Nietzsche (1844-1900) por meio de seus aforismos 

filosóficos, fala sobre o percurso de um novo começo para a afirmação da vida. Trata-se das 

metamorfoses ocorridas pelo espírito do homem que se torna camelo, leão e por fim, criança.   

Transformar-se em camelo representa ajoelhar-se para carregar todos os valores morais 

e a culpa do mundo. É o “dever ser” contido nos valores morais. Em geral somos formados 

culturalmente para sermos sempre camelos. Tal como o camelo caminha carregado de 

mantimentos para o deserto, o homem caminha para o seu próprio deserto carregado de 

moralidades sociais. O vazio do deserto auxilia no processo de criatividade. Lá ocorre a 

segunda transformação quando o camelo vira um leão. Tem condições para se tornar o senhor 

e criador de seus próprios valores. Não será mais servo dos valores alheios.  

É preciso destruir valores antigos para criar outros. Para isso é necessária muita força, 

luta e coragem para ir à cata do grande dragão que representa os valores morais vigentes. O 

“tu deves” do dragão deve ser vencido pelo “eu quero” do leão. É necessária a força do leão 

para abrir caminho para a liberdade do inventor. Para criar novos valores o leão sofre outra 

transformação e se torna a criança, que representa o devir. Essas fases não são cronológicas e, 

sim experimentáveis a cada instante em que se vive. Elas são parte de um processo contínuo. 

Liberar-se do peso das imposições morais é o caminho para produção do sujeito ético em 

sintonia com a sua existência (Nietzsche, 2011).  

Os homossexuais aprenderam desde pequenos que os valores morais vigentes não se 

“misturavam” bem com eles. Diminuíam sua potência de agir. Enfrentaram desde cedo o 

dragão da moral social. Usando a metáfora de Nietzsche, foram camelos que se refugiaram no 

deserto, transformando-se em leões que dizem não à heteronormatividade e heterossexismo. A 

partir de então, se transformam em crianças, pois precisam inventar seu próprio modo de 

viver que é baseado no cuidado de si. Atravessam a vida como artistas e criadores de suas 
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próprias vidas. Impõem ao mundo seu jeito de ser, porém se fazendo respeitar, a custa de 

muito esforço.  

Para o filósofo, o homem atualmente está em uma situação de passagem incerta. Se há 

um abismo a ser percorrido, então o homem é a ponte entre as duas margens. Ele é um meio 

de passagem e não o destino. Atravessar esse abismo envolve risco pessoal e autossuperação. 

Ao invés de querer entender o significado do mundo, o novo homem consegue impor ao 

mundo os seus próprios significados e valores morais. Inverte o modo convencional de pensar 

(LeFranc, 2005). Isto é o que muitos homossexuais e demais minorias têm feito. 

 Além disso, vimos todos os males possíveis que a homofobia internalizada pode causar 

à saúde, no Capítulo 3 desta tese. Analisamos que as biopolíticas são compostas de 

tecnologias de segurança com o objetivo de evitar os riscos de morte, doenças, o aleatório, 

modificando o destino biológico da espécie. É uma política que propõe o exorcismo da morte, 

a promoção da saúde e o máximo de qualidade vida possível. Quanto mais tempo as pessoas 

viverem com qualidade, mais tempo estarão consumindo e gerando lucros (Foucault, 2008c). 

Portanto, aquilo que envolver qualquer risco de morte será considerado resistência a esta 

política. Por isso, há tanto interesse em estudar a homofobia internalizada.  

Tanto o DSM-V , APA (2013), como a CID-10, OMS (1993), ou qualquer outro manual 

de medicina psiquiátrica estabelecem critérios de classificações baseados naqueles que de 

alguma forma não se enquadram ao padrão de funcionamento socioeconômico “desejável” à 

reprodução da espécie, geração de lucros e consumo voraz. Os sintomas e diagnósticos são 

observados, “identificados”, descritos, catalogados, classificados e codificados. Em todos eles 

é possível identificar alterações emocionais, afetivas e de pensamento que comprometem a 

funcionalidade capitalista globalizada de como se “deve” viver. Isso sem falar nas altas cifras 

bilionárias, movimentadas pelas “indústrias farmacêuticas” e médicas no mundo inteiro. Seu 

objetivo é manter quimicamente os indivíduos na norma social estabelecida, para que o 

funcionamento social não seja interrompido. Porém, os tratamentos de saúde também geram 

prejuízos financeiros para aqueles que os possibilitam. 

Por exemplo, o chamado sujeito depressivo não terá tanta energia para produzir, gerar 

lucros e consumir no mesmo ritmo que as pessoas consideradas não depressivas. Aquele que 

delira e alucina é percebido como estando fora da “realidade”, portanto vai atrapalhar o fluxo 

do funcionamento social. Ambos serão submetidos a um tratamento para se adequarem ao 

esperado. Vemos, portanto que o que é considerado doença mental não está de acordo com 

padrões sociais vigentes em determinado tempo e local (Foucault, 2010b). O fato da 
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homossexualidade ter sido considerada, pecado, crime e doença mental por muito tempo, 

acabou gerando outras doenças mentais advindas do preconceito e da exclusão destes sujeitos. 

Portanto, problemas psicológicos/psiquiátricos provocados pela homofobia 

internalizada/institucionalizada geram gastos indesejáveis para as instituições que cuidam da 

saúde destes indivíduos. 

No início desta tese, fizemos algumas perguntas. A esta altura, já contamos com as 

prováveis respostas. 

1) O que é a homofobia internalizada?  

É o preconceito que as pessoas, independentemente qual seja sua orientação sexual, 

internalizam contra os homossexuais. No caso desta tese, estamos tratando daquele que o 

próprio homossexual internaliza contra si. Mais detalhes consulte o Capítulo 2. 

2) Como acontece a homofobia internalizada?  

Ela acontece por meio da homofobia que os indivíduos homossexuais internalizam no 

processo de socialização. Então, manifestam comportamentos de auto-rejeição que foram 

internalizados. Mais detalhes consulte o Capítulo 2.  

3) Como se forma o contexto no qual a homofobia internalizada se manifesta? Por que 

acontece a homofobia internalizada?  

Por meio dos hábitos, costumes, tradições, história, moral, religião, cultura, etc. Estes 

estabeleceram a heterossexualidade como sendo a orientação sexual mais aceita. Logo, a 

homofobia internalizada acontece, pois a homossexualidade ainda é socialmente reprovada. 

Mais detalhes consulte o Capítulo 1. 

4) Para que acontece a homofobia internalizada?  

O sujeito homossexual se reprime para ser aceito e amado, pois sabe que na maioria das 

vezes, a sociedade reprova sua forma de desejo. Mais detalhes consulte o Capítulo 3.  

5) Por que e para que estudar a homofobia internalizada?  

Pois ela pode causar problemas psicológicos/psiquiátricos, comprometendo as 

biopolíticas e gerando gastos indesejáveis para as instituições que cuidam da saúde destes 

indivíduos. Mais detalhes consulte o Capítulo 3.    

6) Como estudar a homofobia internalizada?  

Nesta tese optamos pela revisão bibliográfica, questionários, entrevistas abertas e 

fechadas. Mais detalhes consulte o Capítulo 4. 

7) A quem interessa o processo de formação da homofobia internalizada? 
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Estudar o processo de formação deste preconceito interessa ao coletivo LGBT, às 

ciências em geral, mas principalmente à área da saúde, aos gestores de políticas públicas e 

demais interessados no tema. Problemas psicológicos/psiquiátricos provocados pela 

homofobia internalizada/institucionalizada geram gastos indesejáveis às instituições que 

cuidam da saúde dos afetados, comprometendo as biopolíticas. Mais detalhes consulte os 

Capítulos 1, 2, e 3. 

8) A quem interessa estudar a homofobia internalizada?  

Ela interessa ao coletivo LGBT, às ciências em geral, mas principalmente à área da 

saúde, aos gestores de políticas públicas e demais interessados no tema. Problemas 

psicológicos/psiquiátricos provocados pela homofobia internalizada/institucionalizada geram 

gastos indesejáveis às instituições que cuidam da saúde destes indivíduos, comprometendo as 

biopolíticas. Mais detalhes consulte o Capítulo 3.  

Na quarta questão da Parte C, os entrevistados apontaram algumas formas de minimizar 

e/ou lidar melhor com a homofobia internalizada e institucionalizada. Uma delas é ter 

convivência com outros homossexuais. O que provoca o rompimento de estereótipos e a 

percepção que há uma grande diversidade no mundo LGBT. Assumir para amigos e 

familiares. Ser aceito por eles, principalmente pelos amigos heterossexuais. No caso daqueles 

que não são aceitos, mudar para outra cidade, de preferência maior. Formar uma rede de 

amigos LGBT. Amadurecimento e vivência. Ter tido a internet como aliada para poder 

explorar seus desejos mais anonimamente. Submeter-se a um processo de psicoterapia para se 

conhecer e poder lidar melhor com a situação. Buscar informações científicas, sociais, 

políticas, culturais e até religiosas sobre a homossexualidade. Morar só e ter independência 

econômica.  

Compartilhar os aspectos negativos e positivos da sua vida com outros homossexuais. 

Tornar-se ateu. Buscar frequentar religiões inclusivas. Focar em outras áreas da vida. 

Perceber-se como um todo, sendo sua orientação sexual apenas um aspecto do seu ser. Ser um 

ótimo profissional, como uma forma de compensar seu “defeito” por ser homossexual. Ter o 

exemplo de homossexuais mais velhos que são bem sucedidos afetivamente e 

financeiramente. Transformar a orientação sexual em militância política. Viver uma relação 

afetiva saudável com outro homem. O objetivo é buscar fortalecimento para lidar com a 

homofobia institucionalizada e principalmente a internalizada. Quanto às relações entre 

homofobia internalizada, dinâmica de “saída, permanência e retorno ao armário”, bem como o 

desenvolvimento de transtornos psicológicos/psiquiátricos, uso/abuso/adição às drogas e 
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comportamento sexual de risco, os achados brasileiros são parecidos com os internacionais, 

descritos na revisão bibliográfica.     

De acordo com o que discutimos na introdução desta tese, é importante lembrar que 

nosso objetivo não foi esgotar o tema e nem encontrar “a verdade”. Há muitas formas e 

muitos ângulos para se abordar um assunto. Essa foi apenas uma e não a única. De acordo 

com os céticos e os sofistas, dificilmente conseguiremos abordar uma questão contemplando 

ao mesmo tempo a totalidade de seus múltiplos aspectos e pontos de vista. Exemplo: é 

primavera em Atenas, um visitante sueco diz que está quente, outro egípcio relata que está 

frio. Ambos estão falando a verdade. Ela é relativa e depende da perspectiva, portanto o 

homem é a medida de todas as coisas que ele define. O filósofo francês Voltaire (1694 – 

1778) dizia que todo fato ou teoria na história foi revisto em algum momento. Não nascemos 

com ideias e conceitos prontos em nossas cabeças. Para ele, toda ideia ou teoria pode ser 

desafiada e refutada. A dúvida é uma condição agradável, mas a certeza é absurda.  

Para o filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788 – 1860), nossa versão do mundo é 

limitada pelas observações e experiências restritas que temos. Tomamos os limites do nosso 

próprio campo de visão como os limites do mundo. Qualquer objeto do conhecimento é 

sempre condicionado e determinado pelos esquemas radicados na mente do sujeito: o espaço, 

o tempo, a relação de causa-efeito. Isso significa que todo o conhecimento é sempre e 

essencialmente uma construção mental. Uma representação somente em relação ao indivíduo 

que conhece (Nicola, 2005).   

Este estudo ainda apontou para a necessidade de realizar uma pesquisa específica para 

faixa etária de homens homossexuais acima dos 60 anos. Procurar saber as peculiaridades, 

diferenças e correlações entre homofobia internalizada e preconceito etário internalizado nesta 

faixa etária, merece atenção especial, bem como a exploração científica adequada. Por 

enquanto não há quase literatura internacional e nacional sobre o este assunto. 

A homofobia internalizada ainda precisa ser mais estudada, explorada e divulgada. 

Conforme analisamos, ela traz muitos problemas e dificulta o homossexual de ser feliz. 

Vimos seu processo histórico e social de construção e internalização. Também procuramos 

abordar alguns de seus possíveis impactos negativos, os quais foram levantados tanto na 

revisão bibliográfica como nas entrevistas. A homofobia institucionalizada é mais fácil de 

perceber que a internalizada. Nosso objetivo foi conhecê-la um pouco mais, para oferecer 

melhor domínio e lida com esta situação. É possível que tal conhecimento também sirva para 

elaboração de novas políticas públicas e métodos de tratamento para homossexuais com tal 
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preconceito. Convidamos todos os pesquisadores interessados nesse assunto a continuar esse 

trabalho gratificante e desafiador. 
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APÊNDICE - A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Caro colaborador,  

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa anônima sobre a sua 

sexualidade. 

Objetivo do estudo 

 Estudar a sexualidade de homens brasileiros que desejam e praticam sexo com 

outros homens, focalizando as diferentes formas de expressão da sua 

orientação sexual. 

Objetivos específicos: 

 Verificar como a sexualidade se diferencia e se manifesta entre os diferentes 

grupos destes indivíduos.  

 Procurar saber como são as distintas formas de manifestação da homofobia 

entre homens que desejam e praticam sexo com outros homens no Brasil.  

 Comparar os resultados com os estudos científicos internacionais, realizados na 

revisão de bibliografia. 

 Conscientizar o grupo destes homens, profissionais da saúde e demais 

membros da sociedade sobre os malefícios da homofobia internalizada.  

 Oferecer elementos para auxiliar aqueles com homofobia internalizada a 

conhecê-la e tratá-la.  

1. Explicação quanto ao procedimento da pesquisa 

Será mandado via internet um questionário, abordando aspectos da sua vida 

sexual. Este é anônimo e vai ser respondido por você no próprio arquivo que lhe foi 

enviado. Os únicos dados pessoais solicitados serão sua idade, profissão e nível 

educacional. 
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O questionário será dividido em três partes. A primeira (Parte A) será 

composta de quarenta e oito afirmações que serão avaliadas por meio de alternativas. 

A segunda parte (Parte B) será composta de onze itens a serem avaliados por números 

referentes à determinada escala apresentada. Para finalizar, a terceira parte (Parte C) 

será composta de nove perguntas dissertativas, versando sobre aspetos da sua vida 

afetiva e sexual. 

 

2. Direito à desistência 

 Você pode encerrar a sua participação no estudo, sem que sofra qualquer 

penalidade como consequência deste fato.  

 

3. Sigilo 

 Todas as informações nesta pesquisa poderão ser publicadas com finalidade 

cientifica, preservando o completo anonimato de todos os participantes. Seu nome não 

será publicado, usaremos somente nomes científicos.  

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Pedro Paulo Sammarco Antunes  

Telefone: (11) 998 339 898 

e-mail: pedrosammarco@hotmail.com 

 

Pesquisador orientador: Professor Doutor Salvador Antônio Mireles Sandoval 

 

4. Consentimento 

 Declaro ter lido as informações acima antes de assinar esse formulário. Foi-me 

dada ampla oportunidade de fazer perguntas, esclarecendo profundamente minhas 

mailto:pedrosammarco@hotmail.com
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dúvidas. Por este instrumento, tomo parte, anônima e voluntariamente da presente 

pesquisa.    

 

São Paulo, ___ de _____________ de 201__. 

 

________________________________ 

Assinatura da participante 
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APÊNDICE - B 

 

RESULTADOS: PARTE A 

Ver Tabela 1 e Tabela 6 para maiores detalhes  

 

1) A discriminação contra homossexuais e bissexuais ainda é comum  

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996) 

 

1- (  ) discordo totalmente   

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito  

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco   

De 150 indivíduos, 1 assinalou esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo   

de 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco  

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 47 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 85 assinalaram esta alternativa 

 

 

2) A homossexualidade é uma doença psicológica e/ou psiquiátrica 

 

Fonte: Multidimensional Scale of Attitudes Toward Lesbians and Gay Men (Gato et al., 

2012)   

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 



371 

 

 

5- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 143 assinalaram esta alternativa 

 

 

 

3) Vejo minha homossexualidade como um presente 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 32assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos,12 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 26 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 36 assinalaram esta alternativa 

  

 

4) Acredito que é injusto eu ser atraído por pessoas do mesmo sexo 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 
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De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 119 assinalaram esta alternativa 

 

 

5) Gostaria de ser heterossexual 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 40 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 81 assinalaram esta alternativa 

 

 

6) Sinto me muito confuso quando tento perceber qual é minha orientação sexual de fato 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 
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De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150  indivíduos, 10 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 123 assinalaram esta alternativa 

 

 

7) Admitir a mim mesmo que sou um homossexual tem sido um processo lento e 

doloroso 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 7 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 10 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 90 assinalaram esta alternativa 

 

 

8) Fico orgulhoso de fazer parte da comunidade LGBT 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 
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3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 54 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

 

De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 43  assinalaram esta alternativa 

 

 

9) Frequentemente questiono se os outros me julgam por causa da minha orientação 

sexual 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 41 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 17 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 21 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 43 assinalaram esta alternativa 

 

 

10) Minha orientação sexual é muito sigilosa e esse é um assunto somente meu.  

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  
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De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 21 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 28 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 63 assinalaram esta alternativa 

 

 

11) Minha orientação sexual é uma parte muito importante em relação a quem eu sou. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 57 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 49 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 17 assinalaram esta alternativa 

 

 

12) Organizações que promovem os direitos dos homossexuais são necessárias. 
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Fonte: Homophobia Scale (Wright Junior, 1999) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 25 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 113 assinalaram esta alternativa 

 

 

13) Prefiro manter minhas relações homossexuais em total segredo 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 7 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 13 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 21 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150indivíduos, 19 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 31 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 55 assinalaram esta alternativa 

 

 

14) Sou feliz por ter desejos homossexuais. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000). 

 

1- (  ) discordo totalmente 
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De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 46 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 23 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 56 assinalaram esta alternativa 

 

 

15) Tenho me sentido confortável em relação à minha orientação sexual desde quando a 

percebi. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 18 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 23 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 23 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 27 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 43 assinalaram esta alternativa 
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16) Tenho um controle cuidadoso em relação a quem sabe dos meus desejos 

homossexuais e ou bissexuais. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 24 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 31 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 44 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2 não assinalaram nenhuma das alternativas 

17) Vejo os heterossexuais como inferiores 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 13 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 
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De 150 indivíduos, 114 assinalaram esta alternativa 

 

 

18) Algumas vezes fico triste quando penso que sinto atração por homens 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 10 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 114 assinalaram esta alternativa 

 

 

19) Acredito que a homossexualidade é tão satisfatória quanto a heterossexualidade. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 7 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 19 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 104 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 3 não assinalaram nenhuma das alternativas 
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20) Em geral, acredito que homens homossexuais são mais imorais que os 

heterossexuais. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 3  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 8  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 7  assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 7  assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 107 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2 não assinalaram nenhuma das alternativas 

21) Eu não gosto quando uma piada contra homossexuais é contada na minha presença. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 15  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 13  assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 18 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 33 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2 não assinalaram nenhuma das alternativas 
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22) Eu tenho tentado me sentir mais atraído sexualmente somente por mulheres. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Wagner, 2011)  

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 1  assinalou esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 9  assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 125  assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1  não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

23) Sinto vergonha da minha orientação sexual. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 1  assinalou esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 9  assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 
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De 150 indivíduos, 114 assinalaram esta alternativa 

 

24) Sinto me à vontade em lugares para homossexuais. 

 

Fonte: The Short Internalized Homonegativity Scale (Currie et al., 2004) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 4  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 19  assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 34  assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 65 assinalaram esta alternativa 

25) A homossexualidade masculina é uma expressão natural da sexualidade. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Wagner, 2011)  

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 3  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 27 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 100 assinalaram esta alternativa 

 

 

26) Eu me sinto à vontade em ser visto em público com uma pessoa que demonstra 

direta ou indiretamente seu desejo homossexual. 
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Fonte: Internalized Homophobia Scale (Wagner, 2011)  

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 6  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 15  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 29 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 68  assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1  não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

27) Sinto me alienado de mim mesmo pelo fato de ser homossexual. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Wagner, 2011)  

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 1  assinalou esta alternativa 

 

2- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 2  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 23 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 112  assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1 não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

28) A aceitação gradual da homossexualidade em nossa sociedade está ajudando na 

deterioração da moral. 

 

Fonte: Multidimensional Scale of Attitudes Toward Lesbians and Gay Men (Gato et al., 

2012)   

 

1- (  ) concordo totalmente 
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De 150 indivíduos, 2  assinalaram esta alternativa 

   

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4  assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 9  assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 124 assinalaram esta alternativa 

 

 

29) A homossexualidade é uma forma inferior de sexualidade. 

 

Fonte: Multidimensional Scale of Attitudes Toward Lesbians and Gay Men (Gato et al., 

2012)   

 

1- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 1 assinalou esta alternativa 

  

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 141  assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2 não assinalaram nenhuma das alternativas 

 

 

30) A homossexualidade não é contra a vontade de Deus. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) discordo totalmente 
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De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 44 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 76 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2 não assinalaram nenhuma das alternativas 

 

 

 

 

31) A saída do armário para os meus amigos e família tem sido um processo doloroso, 

longo e demorado 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 10 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 14  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 25 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 24 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 20 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 46 assinalaram esta alternativa 
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32) Acredito que tudo bem um homem se sentir atraído emocionalmente/fisicamente por 

outro homem, mas não é bom que eles tenham relações sexuais. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 0 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 146 assinalaram esta alternativa 

 

33) Algumas vezes acho que melhor que eu estivesse morto do que ser homossexual. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 1 assinalou esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4  assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 7 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 132 assinalaram esta alternativa 

 

 

34) Mesmo que pudesse mudar a minha orientação sexual, não mudaria. 
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Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 7 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 9  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 28 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 21 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente  

De 150 indivíduos, 75 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1 não assinalou nenhuma das alternativas 

 

35) Sinto que ser homossexual limita-me pessoalmente. 

 

Fonte: Escala de Homossexualidade Ego-Distônica (HED) de Ilan Meyer, (Pereira & Leal, 

2005) 

 

1- (  ) muitas vezes 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) algumas vezes 

De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) poucas vezes 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) raramente 

De 150 indivíduos, 26 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) nunca 

De 150 indivíduos, 81 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2  não assinalaram nenhuma das alternativas 
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36) Preferia parecer mais heterossexual. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 73 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1 não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

37) Preocupo me em me tornar idoso sendo homossexual. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 20 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 26 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 24 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 10 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 
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7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 50 assinalaram esta alternativa 

 

 

38) Quando penso na minha atração sexual por homens eu fico triste e me critico por 

isso. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 4  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 0 assinalou esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 128 assinalaram esta alternativa 

 

 

39) Não me sinto confiante em "chegar" em um outro homem. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 6  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 27 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 18 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 12 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 
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De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 53 assinalaram esta alternativa 

 

 

40) Se eu fosse heterossexual, provavelmente seria mais feliz. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Wagner, 2011)  

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 35 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 25 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 81 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 2  não assinalaram nenhuma das alternativas 

 

 

41) A maioria dos homossexuais acabam sozinhos e isolados. 

 

Fonte: Internalized Homophobia Scale (Ross & Rosser, 1996)   

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 4  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 26 assinalaram esta alternativa 
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7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 66 assinalaram esta alternativa 

 

 

42) Nunca vou ser capaz de aceitar minha orientação sexual, até que todas as pessoas da 

minha vida me aceite. 

 

Fonte: The Lesbian, Gay, & Bisexual Identity Scale (LGBIS), (Mohr & Fassinger, 2000) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 0  assinalou esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 3 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 121 assinalaram esta alternativa 

 

 

43) Geralmente sinto que é melhor evitar envolver me socialmente e principalmente 

afetivamente com qualquer homem homossexual. 
 

Internalized Homophobia Scale Items (Herek et al., 1997) 
 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 1 assinalou esta alternativa 

 

2- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 5  assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 16 assinalaram esta alternativa 
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5- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 122 assinalaram esta alternativa 

 

 

44) Gostaria de ajuda religiosa e/ou profissional para mudar minha orientação sexual. 

 

Internalized Homophobia Scale Items (Herek et al., 1997) 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo 

De 150 indivíduos, 1  assinalou esta alternativa 

 

3- (  ) neutro 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 135 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1  não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

45) Sinto me à vontade quando qualquer pessoa descobre que sou homossexual. 

 

The Short Internalized Homonegativity Scale (Currie et al., 2004) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 7  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 8 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo muito 

De 150 indivíduos, 25 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 69 assinalaram esta alternativa 
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De 150 indivíduos, 1  não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

46) Muitos homens homossexuais não conseguem sustentar um longo relacionamento 

afetivo. 

 

The Short Internalized Homonegativity Scale (Currie et al., 2004) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 6 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo muito 

De 150indivíduos, 26 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 32 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) nem concordo, nem discordo 

De 150 indivíduos, 27 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 47 indivíduos, 10  assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) discordo muito 

De 150 indivíduos, 14 assinalaram esta alternativa 

 

7- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 35 assinalaram esta alternativa 

 

 

47) Quando pessoas a minha volta falam sobre homossexualidade, eu fico nervoso.  

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 3  assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 19 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 11 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 22 assinalaram esta alternativa 
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6- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 90 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1 não assinalou nenhuma das alternativas 

 

 

48) Acredito que nas escolas deveriam ensinar que a homossexualidade é normal. 

 

Fonte: Internalized Homonegativity Inventory (IHNI), (Mayfield, 2012) 

 

1- (  ) discordo totalmente 

De 150 indivíduos, 5 assinalaram esta alternativa 

 

2- (  ) discordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 4 assinalaram esta alternativa 

 

3- (  ) discordo pouco 

De 150 indivíduos, 2 assinalaram esta alternativa 

 

4- (  ) concordo pouco 

De 150 indivíduos, 9 assinalaram esta alternativa 

 

5- (  ) concordo moderadamente 

De 150 indivíduos, 15 assinalaram esta alternativa 

 

6- (  ) concordo totalmente 

De 150 indivíduos, 114 assinalaram esta alternativa 

 

De 150 indivíduos, 1 não assinalou nenhuma das alternativas 
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APÊNDICE - C 

RESPOSTAS DAS PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

PARTE C 

Faixa etária: 20-35 anos 

Escolaridade: Nível Médio 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?  

 Foi aos 7 anos com um primo de 9 anos. Já sentia algo diferente, pois sentia 

atração por todos os meninos.  

 Descobri aos 8 anos, fui discreto até os 15 anos. 

 Foi por meio de um amigo do meu irmão. Rolaram carícias, foi assustador no 

início. 

 Na época frequentava igreja evangélica, era caseiro, sentia atração na pré- 

adolescência.  

 Percebi vendo homens de sunga na TV. 

 Achei estranho no início, achava que todos se relacionavam com o mesmo sexo. 

Só se relacionavam com o sexo oposto para ter filhos, pois na minha casa 

sempre foi explicado que a cegonha não existia. 

 O conflito entre a descoberta da minha sexualidade e a separação dos meus 

pais aconteceram tudo ao mesmo tempo na minha adolescência. Isto me levou a 

uma depressão profunda.  

2) O que você sentiu com tal descoberta? 

 Preferia voltar no tempo e ter evitado o contato com homens. 

 Sentia medo e vergonha. 

 Não sentia nada negativo 

 Sentia-me mal, achava que ninguém devia ter desejos sexuais, assim eu não 

teria que ter desejos sexuais por homens.  

 Na escola comecei a sentir aversão, medo e angústia, pois às vezes sofria 

hostilidade e via outros homossexuais sofrerem também. 
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 Sentia mal, porém com terapia tudo foi se resolvendo. 

 Não queria de forma alguma me assumir gay. 

 Sim, sentia medo pelo fato de ter sido criado por pais tradicionalmente cristãos.  

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Às vezes me arrependo de ter cedido as tentações e tido relações com homens.  

 Ainda tenho sentimentos negativos. 

 Ainda não me considero bem resolvido e me reservo quando necessário. 

 Aceito-me, mas gostaria de ver como seria o sexo com mulher. Não aceito quem 

faz “pegação” em banheiros públicos, tenho raiva de quem não se assume.  

 Não acontecem mais. 

 Estou bem resolvido quanto a minha opção sexual. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Ainda tenho sentimentos negativos em relação a minha homossexualidade. 

 Quando um cara roubou um beijo meu. 

 Com o tempo os sentimentos negativos em relação à homossexualidade foram 

deixando de ser notórios. 

 Assumir para os meus pais. Não início não foi fácil eles me aceitarem, mas com 

o tempo, tudo foi melhorando e eles começaram a me respeitar. 

 Fazer terapia e ter amigos heterossexuais que me aceitam e me acolhem.  

 Conforme fui contando para as pessoas do meu convívio e fui sendo aceito por 

elas. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Não 

 Sim 

 Algumas vezes. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Como o namorado de confiança. Fiz testes com o namorado e resolvemos abolir 

a camisinha. 

 Sim já fiz, mas hoje dificilmente acontece. 
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7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não, mas tenho curiosidade. 

 Sim 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Estilo de vida não interfere na preferência do homossexual 

 Normal, cada um tem seu gosto 

 Rotula e limita muito. 

 Não gosto quando fazem piadas com os passivos. Eu me considero ativo, pois 

comando e digo como quero ser penetrado. 

 Acho ruim, pois todos na verdade somos homossexuais independentemente do 

estereótipo. 

 Percebo que os afeminados sofrem mais preconceito, discordo desses 

estereótipos existirem. 

 Sou contra a rotulação, pessoas não são estatísticas e porcentagens. Elas 

existem em todas as formas imagináveis. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Desnecessário, isso não vai mudar meu desejo em relação aos homens. 

 Não seria uma boa ideia. 

 Bobagem. 

 Se estiver fazendo mal, acho bom a terapia.  

 Necessário, caso a pessoa em questão sinta-se oprimida. 

 Não me preocupo com isso, nem sempre é ideal. 

 Acho ótimo. 

 Atualmente não preciso. 

 Sim, ótimo para se aceitar e viver melhor. Se a pergunta estiver se referindo aos 

tais “curadores de gays”, prefiro nem responder. 
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PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 20 - 35 anos 

Escolaridade: Nível Superior Incompleto 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?  

 Tinha 6 anos, masturbava o vizinho de 16 anos, porém eu sabia o que fazia e 

gostava. 

 Eu tinha 7 e meu primo 13 anos. Sofria ameaça do meu primo, então tinha que 

fazer o que ele mandava, pois se não ele iria contar para minha família. Apesar 

disso eu gostava, cresci gostando de nossas brincadeiras sexuais. 

 Começou com o primo mais velho, mas já observava antes com desejo os 

catálogos de cuecas.  

 Tive certeza ao ser penetrado e sentir proteção por ter um homem em cima de 

mim. Porém, já experimentei mulher, pois era encorajado por um tio misógino 

a passar as mãos nelas.  

 Sentia diferente, recluso, tentava ir contra. 

 Não me sentia identificado a gostar de mulheres, na escola me afastava dos 

meninos. Comecei a ficar com meninos escondido na adolescência, tinha medo 

que descobrissem. 

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Vergonha de alguém descobrir e fazer piadinha.  

 Sentia culpa, pois fazia parte de quem eu era.  

 Primeiro tentei ignorar o que sentia, depois aceitei de forma clandestina.  

 Sim sentia muito aversão e culpa, católico praticante fervoroso e tradicional. 

Pedia a Deus que tirasse meu desejo por homens. Após masturbação, sentia 

arrependimento. 

 Sentia curiosidade e medo 

 Sentia medo, pois me achava o único. 

 Sentia mal logo no início da descoberta. 
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3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não tenho mais esses sentimentos negativos em relação a minha 

homossexualidade. 

 Atualmente amo minha sexualidade, acho saudável e natural. 

 Hoje tenho orgulho de ser homossexual. 

 Percebi que amar é a única regra. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Com o tempo perdemos o medo, quem gosta acaba respeitando e muitas vezes 

achando normal. 

 Sentia que tinha que aceitar, mas muitas vezes tinha medo da reação da família.  

 Conheci muitos homossexuais bem sucedidos. Percebi que minha sexualidade 

não me impediria de ser bem sucedido também. 

  Graças a ser homossexual percebo o vício social que são as religiões, e o 

desserviço que elas promovem. 

 O tempo ajuda a aceitar. 

 Quando me aceitei, como o mundo me aceitaria se eu não me aceitasse? 

 Quando me permiti viver minha sexualidade . 

 Ao longo do tempo amadureci. 

 O processo terapêutico ajudou muito. 

 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Às vezes rola uma bebedeira antes, mas nem sempre. 

 Geralmente álcool. 

 Não.  

 Sim. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias? 

 Fiz alcoolizado com namorado e com desconhecido que confiava. 

 Sim, sem distinção. 
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 Na adolescência era mais ativo e não ligava muito para isso. Atualmente com 

exames feitos e com alguém que confio.  

 Com o namorado e sexo casual. 

 Sim, apesar do risco e achar prazeroso. 

 Tenho consciência de se proteger depois de um susto que levei. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Sim. 

 Não. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Há pessoas de todos os tipos. Ativos afeminados, passivos discretos. 

 A graça de ser homossexual é não ter uma papel definido. 

 Sinto-me às vezes inferior, por ser considerado bem masculino, ser passivo, 

sentimental e inseguro. O afeminado ativo é mal visto. Gosto de ser dominado e 

protegido, mesmo sendo bem másculo. Não sinto tesão por caras que 

demonstram fragilidade. 

 Cada um vive sua vida e é feliz.  

 Já concordei com estereótipos, hoje não concordo mais. Ambos devem fazer o 

que gostam sem rótulos. O importante é haver reciprocidade, respeito e 

harmonia nas relações.  

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Acho válido para quem precisa.  

 Todos devem ter acompanhamento, independentemente da sexualidade, para se 

compreender, mas nunca para curar-se da homossexualidade. 

 Não acho necessário, prefiro os amigos para conversar. 

 Ideia péssima a tentativa de cura. 

 Para poder aceitar-se é ótimo, pois não há nada errado em ser gay. 

 Foi importante para mim, deixei de pensar em suicídio. 
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PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 20-35 anos 

Escolaridade: Nível Superior 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época? 

 Na adolescência, ficava na imaginação apenas. 

 Por falta de modelos masculinos, acredito que tenho atração por homens. 

Sempre tive mais contato com modelos femininos 

 Sentia medo e incômodo ao se deparar com a sexualidade. 

 Foi muito difícil, tive muita depressão, tentei até o suicídio na adolescência. 

 Ver a abertura da novela “Brega e chique”, que aparecia um homem com a 

bunda de fora. Eu tinha 4 anos e procurava ver sempre a abertura da novela. 

 Atração por primos e amigos na infância.  

 Aconteceu em um cinema, quando um rapaz ao meu lado começou a me 

masturbar. Sai do cinema apavorado e em êxtase.  

 Sentia-se excluído por ser diferente. 

 Não queria me aceitar, tinha medo da minha família e dos meus amigos 

descobrirem. 

 Brincadeiras com outros meninos, a infância define muito. 

 Meu irmão que é três anos mais velho que eu, descobriu que era homossexual, 

foi um desastre pois minha família é muito evangélica. Resolvi ficar quieto 

sobre meus desejos, porém me apaixonei por um amigo e a família descobriu, 

fui expulso de casa e tentei me matar, a faca estava cega. 

 Descobri na infância, tinha falta da figura masculina na minha vida, 

fantasiava romance com homens mais velhos. Buscava uma relação de carinho 

e proteção, mais afetiva que sexual. Observava pela fechadura meu pai 

tomando banho. Representações artísticas do corpo masculino me intrigavam 

bastante. Não é à toa que até hoje eu procuro caras mais velhos, persigo esse 

tipo de relação pai-filho e tenho o tipo físico do meu pai como o ideal 

(másculo, peludo...). 
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 Quando me apaixonei por um amigo aos 6 anos de idade. Sentia hostilidade na 

infância por ser diferente.  

 Na adolescência, quando buscava imagens pornográficas de homens para me 

masturbar. 

 Desde a infância era muito afeminado e já notava meu desejo por homens. 

 Quando percebi na adolescência não tinha condições emocionais, neguei a 

princípio. Tinha curiosidade pelo corpo masculino, o que virou desejo, mas a 

religião me fez reprimir tudo com muita força. 

 Sofria hostilidade na escola, tentei namorar uma menina, sofria depressão na 

adolescência, tentei suicídio e busquei terapia. Morava com meus pais e tinha 

medo das consequências religiosas de tudo isso. 

 Aos 14 anos beijei um menino da minha idade, minha mãe ficou sabendo e a 

reação que ela teve foi igual quando ela soube dos meus irmãos 

heterossexuais. Isto me ajudou. 

 Acredito que desde os meus quatro anos. Em uma brincadeira com outro 

amigo. Brincávamos, escondidos, dentro de uma caixa de papelão grande. Ele 

um dia me pediu para lamber meu ânus e depois eu fazia isso com ele. Gostei. 

Mais tarde, na adolescência, eu me lembro de gostar de ver os pedreiros que 

estavam trabalhando lá em casa trocar de roupa. Gostava de ver os pênis 

deles e depois eu pegava as cuecas deles. Isso acontecia com meus amigos 

também e os pais deles. Gostava de ver as cuecas nos cesto de roupa suja e 

gostava de sentir o cheiro delas.  

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Sentia angústia, pois me sentia diferente. 

 Tinha medo e vergonha por sofrer humilhações no contexto familiar/social por 

ter a voz afeminada. 

 Sim, me sentia mal, pois a homossexualidade é vista como algo negativo e 

condenado. No começo sentia dúvida, medo e culpa. Gostaria de poder mudar a 

situação.  

 No começo me senti mal, quando descobri que era proibido gostei mais ainda. 

 Fui criado em ambiente religioso, queria “ser normal”. 

 Sentia mal, pois sou filho de pastor religioso e achava errado, meu pai era 

muito rígido.  

 Sentia culpa por namorar uma garota. 

 Sim sentia mal, foi difícil se apropriar do que eu sentia.  

 Tinha vergonha e angústia por ser diferente dos meus familiares e amigos. 
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 Sim, medo de ser colocado para fora do armário pelos outros que tinham 

incompreensão e preconceito. 

 Vergonha e nojo de mim mesmo. Não me sentia digno de estar entre meus 

amigos heterossexuais, tinha medo que eles descobrissem e me rejeitasse. 

 Eu tinha vergonha da minha mãe, achava que ela não merecia saber desta 

vergonha.  

 Sentia tudo de negativo, muito devido a família ser evangélica.  

 Medo que percebem meu desejo e minhas práticas com primos. Quanto mais 

tentava esconder meu desejo, mais aparecia. Tentei namorar uma amiga. 

 Fui abusado aos 6 ou 7 anos pelos meus primos. Só fui perceber que era errado 

pelas chantagens que sofria pós abuso, apesar de ter gostado quando 

aconteceu. Posteriormente fui abusado por um homem mais velho. Eu vivia, 

ironicamente, como um robô, travado e com medo de que percebessem qualquer 

traço de “anormalidade” nos círculos sociais (escola, família, amigos...). 

 Sentia medo, sofria hostilidades, receio pelo que fosse haver na minha família.  

 Sentia culpa por não conseguir controlar os meus pensamentos e desejos.  

 Medo que as pessoas que gostavam de mim (amigos, família,...) fossem me 

abandonar.  

 Jamais, sempre me preocupei em ser ético. Sentiria vergonha por ser 

delinquente, nunca pelo fato de ser homossexual. 

 Sempre entendi bem minha sexualidade.  

 Medo e vergonha, pois morava no interior. 

 Deus me amava e as pessoas também. Mas meu amor estava condicionado a 

não viver minha homossexualidade. 

 Sentia que carregava uma sina ou era especial. Tinha medo de meus pais 

saberem, pois eu era muito novo.  

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Sim, pois penso que mais cedo ou mais tarde esta fase irá passar e serrei 

heterossexual. 

 Tenho certa angústia e aflição por ter explorado o mundo gay intensamente 

durante certa época da minha vida. Porém, não me orgulho, nem me arrependo 

de ter tido esta fase de experimentação. Ainda não sei se prefiro homem ou 

mulher. 

 Por ter a voz afeminada e de viado, fui muito hostilizado pro família e o meio 

social. Sinto vergonha, humilhado, ódio, complexo de inferioridade, baixa 

autoestima, rancor e vontade de fugir. 
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 Sim, por ter contato com pessoas conservadoras, questionava se fosse 

heterossexual, minha vida seria menos complicada. 

 Sim, pois o preconceito é introjetado. Difícil ser 100% tranquilo.  

 Não, vivo a sexualidade mais livremente, porém na presença dos meus pais sinto 

vergonha de ser homossexual. 

 Vivo no armário em determinados círculos sociais, não vejo necessidade de 

falar, porém se for confrontado, não negarei que sou homossexual. Ainda sinto 

medo e aversão pelo medo de contrair HIV e outras DSTs. Mas penso que os 

heterossexuais também têm este medo.  

 Não, apenas em ocasiões pontuais.  

 Amadurecer e aceitar-se é o primeiro passo. 

 Não tenho mais, pois me afastei da minha família e sigo outra religião. 

 Não são constantes, somente quando sofro algum ataque homofóbico. Tenho 

medo de ser agredido fisicamente por ser homossexual. Uma certa apreensão de 

ser tolhido dos meus direitos simplesmente por ser homossexual. Recentemente 

minha mãe me insultou de maneira claramente homofóbica. Fiquei estático, em 

choque, me vi em prantos, até que percebi o mecanismo de que ao me revoltar, 

entristecer, até chorar, eu estaria automaticamente incorporando e aceitando as 

ofensas de minha mãe, falando em nome da sociedade, como verdade. 

 Tenho medo de ser torturado e até mesmo assassinado por ser homossexual. 

 Tenho incômodo com rótulos, separação homossexual-heterossexual deveriam 

sumir com o tempo.  

 Exceto na presença do meu pai que é homofóbico. 

 Minha luta não é contra minha sexualidade, e sim pelo direito de expressá-la 

socialmente. 

 Continuo religioso, não sinto mais culpa. Não sou somente minha sexualidade. 

Tirei isso do centro da minha vida. 

 As repulsas são cíclicas, vez por outra, as supero. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Quando mudei para São Paulo minimizou, pois pude escolher meus amigos. A 

maioria homossexuais. 

 Nunca foi minimizado, esta questão é como um câncer simbólico que sempre 

volta. 
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 O contato com a internet, fez com que eu, mesmo anonimamente, usando um 

perfil fantasia, pudesse explorar e conhecer meu desejo por homens. Ainda falta 

me assumir para meus amigos, muito embora eles já saibam. Mas o pior 

problema que enfrento neste caso, é assumir para a família. 

 Às vezes fantasio como seria diferente se fosse heterossexual. 

 Ter tido acesso à informação, dados científicos, sociais, religiosos, históricos e 

políticas públicas sobre o assunto.  

 Quando converso sobre isso em ambientes acolhedores e reservado em 

ambientes não acolhedores. 

 Fazer acompanhamento psicológico. 

 Contar para amigos homossexuais que me ajudaram. 

 Sair de casa para morar sozinho. 

 Quando consegui descobrir que gostava mais de homens do que de mulheres. 

 Quando busquei mais informações em certas religiões que aceitam os 

homossexuais.  

 Quando me apaixonei por um homem. 

 Quando adquiri mais autonomia em relação a minha família. 

 Quando me aceitei, todos começaram a me aceitar. 

 Ser visto como um todo, não só por minha sexualidade. 

 A sexualidade não é mais o foco e sim arrumar uma relação saudável. 

 Tempo, autoaceitação e amigos heterossexuais que me aceitam. 

 Apesar de me aceitar, ainda tenho muito o que aprender. 

 Deixar a religião evangélica me ajudou muito.  

 Assumir minha homossexualidade. Mas percebo que a incorporação da 

homofobia, atrasa minha vida nos campos afetivo, profissional e familiar. 

 Fazendo retiros espirituais, tomei coragem para me assumir e tudo ficou mais 

claro. 

 Quando as pessoas que gostam perceberam que eu era o mesmo.  

 Virar ateu. 

 Quando meus pais me aceitaram, tudo melhorou e pude me livrar dos dogmas 

religiosos. 
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 Quando fui a uma danceteria gay. Lá ser gay era aceitável. Não estava mais 

sozinho, nem era o único. Vi homens com aparência normal. Percebi que ser 

gay não era ser caricata. Não era querer ser mulher. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Sim. 

 Sim, cigarro e maconha são frequentes. 

 Não. 

 Sim, para relaxar. 

 Sim, após o consumo de bebida alcoólica. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Ainda não tive vida sexual, porém quando tiver pretendo tomar o truvada 

(medicamento que também é utilizado na profilaxia pré-exposição ao vírus do 

HIV), pois a ideia do sexo “barebacking” me atrai. Também vou querer tomar 

esperma. Não descarto a possibilidade de ter filho também, caso isso não 

aconteça no período de dez anos após o início da minha vida sexual, não vou me 

incomodar a me expor ao risco de contrair o vírus do HIV. Muito embora, pelo 

o que li, acredito que o tal do truvada irá evitar esse risco. 

 Com parceiro fixo e ocasional.  

 Em relacionamentos sérios e depois do uso de álcool e drogas. 

 Quando a pessoa pedia e eu me propunha. 

 Sim, gosto. Um amigo meu próximo pegou HIV, agora tomo mais cuidado, mas 

às vezes é gostoso fazer sem preservativo. 

 Quando jovem fazia muito, até contrair sífilis, me tratar e mudar a minha forma 

de vida. 

 Sim, na hora do impulso e do tesão. 

 Sim, quando não havia preservativo na hora e o tesão era maior que tudo. 

 Em práticas fetichistas de “barebacking”. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não. 

 Sim. 
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8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Os másculos são mais aceitos, afeminado é mais ridicularizado sobre violência, 

tem mais dificuldades de se inserir. 

 Atração ocorre mais entre musculosos e afeminados. Porém, na minha opinião, 

isto não é preconceito. São direitos que as pessoas têm de se atrair por este ou 

por aquele tipo de homem.  

 Considero-me afeminado, mas prefiro os másculos. 

 Gosto dos papéis bem demarcados: ativo-passivo, dominador-dominado, 

superior-inferior, masculino-feminino. 

 O homem gay não precisa ser feminino e pintoso e ter a caricatura “Bambi”. 

Isso vulgariza ainda mais o mundo gay que já é bastante discriminado. O cara 

másculo precisa ser natural e não autoafirmado “comedor de buceta”.  

 Eu gostaria de ser mais masculino do que sou, não para me esconder, e sim 

porque realmente não tenho interesse, tesão ou vontade nenhuma em ser 

feminino ou coisa assim. Infelizmente minha voz não corresponde em nada a 

minha vontade o que me causa muito ódio por ela. O fato de ser discreto deve 

ser referir ao que se esconde, por medo, e ainda assim manifesta sua 

sexualidade “na encolha”. Eu particularmente acho o medo algo válido, além 

do próprio desejo da pessoa se esconder, sendo algo que deve ser respeitado 

tanto quanto aquele que decide se expor. Se alguém quiser fazer isso que faça, 

porém não concordo com os que casam e usam a esposa como proteção, traindo 

suas famílias. A menos que seja um casamento aberto ou de interesse, e a 

mulher aceite esta situação, o parceiro não transmita doença para a esposa, ou 

coloque a família em situações constrangedoras. Não me importo com o fato de 

alguns gays quererem manter sua sexualidade oculta por toda a vida. Sobre a 

visão dos gays passivos na sociedade, me incomoda o fato, de todos os gays 

serem retratados apenas por este estereótipo, sendo que existe uma gama 

infinita de gays. E sim, tenho consciência que são os que mais sofrem 

discriminações e humilhações por sua aparência femininas, pois eu mesmo 

sofro por isso, por minha “voz de viado”. 

 Gera desunião no meio gay. Enfraquece as lutas o preconceito dentro do 

próprio meio. 

 Falhos, pois a homofobia e o machismo limitam as pessoas em caixinhas. 

 Limitadora versão heteronormativa. 

 Ser másculo não significa ser sempre ativo, como ser afeminado não significa 

ser sempre passivo. Há grande diversidade no meio LGBT. 

 Há gosto para tudo. 
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 Necessidade de rotular-se para poder se encaixar em algo, o que reflete 

ingenuidade e insegurança. 

 Não vejo problemas nos estereótipos, mas sei que a diversidade é maior. 

 Cultura de massa que ignora a diversidade que o ser humano é. 

 Os próprios gays reproduzem tal estereótipo, até os mais assumidos e 

resolvidos.  

 Os gays másculos culpam os afeminados pela a homofobia que todos os gays 

acabam sofrendo. O afeminado sente-se culpado e infeliz por ser justamente o 

maior alvo do preconceito. 

 Todos são homossexuais sendo ativo ou passivo. Porém há mais preconceitos 

com os passivos que são vistos como inferiores, pois são as mulheres da 

relação. 

 Necessário educar a sociedade contra os estereótipos e a homofobia.  

 Tanto o machão como o afeminado podem ser forçados e tão ruins quanto. O 

melhor é ser natural. 

 É um estereótipo machista, heteronormativo e homofóbico. A gay pintosa deve 

ser celebrada! Gays pintosas são mais fortes e impõem mais respeito. 

 Sinto mais atração pelos musculosos que pelos afeminados. Porém, o que 

importa é o caráter destas pessoas na sociedade. O que serve para os 

heterossexuais também. 

 São apenas variações do ser humano na minha opinião. O que torna o mundo 

esplêndido é a diversidade. 

 São construções estereotipadas que nem por isso deixam de ser irreais.  

 Reforço do estereótipo do macho dominante sobre a fêmea submissa.  

 Autoafirmação, pois ser feminino na nossa sociedade machista significa ser 

frágil e inferior.  

 Vejo os gays usando o termo “passiva” como insulto. Isto me deixa irritado. 

 Já tive preconceito contra afeminados, por medo de também acharem que eu 

fosse por ser gay. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Sim, seria ótimo e iria ajudar. 

 Seria bom para um todo. Lidar com a minha vida e as relações com o mundo em 

geral. 
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 LGBT nunca foi doença, por isso não devem ser tratado. 

 Não há como mudar o desejo de alguém, a sexualidade é algo natural, não 

concordo, acho absurdo. 

 Para quem precisa é bom. 

 Não preciso, pois me aceito bem. 

 Importante para encarar o preconceito desta sociedade medíocre. 

 Válido para quem busca alguém sério, não aqueles que buscam mudar a 

orientação para heterossexual. 

 Ajudou muito em minha vida. 

 Por esse motivo da sexualidade, não preciso mais. 

 Alguns gays precisam, pois é um problema interpessoal. 

 Todo ser humano sofre, independentemente da orientação sexual, uma terapia 

seria bom. 

 A igreja fez questão de colocar na cabeça dos homossexuais a culpa por ser 

quem são. Logo, eles têm dificuldades para se aceitar.   

 Se a pessoa apresenta sofrimento e dificuldade em se adequar, seria indicado. 

 Gostaria de fazer, mas estou sem dinheiro no momento, então tento limpar meu 

“lixo emocional” conversando com meus amigos. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 20 - 35 anos 

Escolaridade: Pós-graduação 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?   

 Na aula de educação física, observava os meninos de 13 e 14 anos sem camisa. 

 O vizinho de 14 anos pediu para que eu de 4 fizesse sexo oral nele. Eu gostei. 

 Já era afeminado e na adolescência já gostava de ver outros meninos urinando. 
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2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Sentia mal por ser diferente. Sentia prazer e culpa por participar de situações 

que desagradavam a Deus e a minha família. Tinha medo de ser descoberto. 

 Sim, medo e vergonha do desconhecido. Pensei até em suicídio.  

 Sentia muita vergonha, queria ser heterossexual, pois era muito religioso. 

Rezava sempre para ter sentimentos heterossexuais, era muito religioso. Tinha 

angústia e medo que as pessoas não me aceitassem. O que ocorreu em casos 

pontuais. Fantasiava mais com a rejeição , do que de fato mesmo aconteceu.  

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não, porém não sinto vontade para falar da minha orientação com qualquer 

um. 

 Às vezes percebo com olhares, Às vezes fico feliz, quando dizem que não pareço 

gay. Não gosto de ser tratado diferente por ser gay. 

 Não mais. Assumi na pós-adolescência. Tive apoio da família.  

 Tive medo de sofrer violência homofóbica.   

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Convivência com outros homossexuais e amigos. 

 Leituras específicas, amizades, estava cansado de sofrer e se angustiar.  

 Ser honesto comigo mesmo. 

 Buscando informações científicas na internet sobre o assunto. 

 Terapia, pois eu não me aceitava de jeito nenhum, achava feio ser afeminado. 

 Assumir e ter o apoio dos amigos e familiares. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo? 

 Sim, muito álcool. 

 Não.  

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Sim, com namorados e parceiros regulares 

 Somente no sexo oral, quando estou com parceiros gouinage. 
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7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Sim. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Tem um sapato para cada pé.  

 Não padronização e valorização das singularidades. 

 Pessoas tentam reduzir as outras as suas verdades e bulas de aceitação. 

 Difícil é aceitar e compreender o universo totalmente fora da sua vontade. 

 Pura reprodução do machismo e da heteronormatividade. 

 Apesar do racional saber que é irrelevante, meu emocional se atrai mais por 

homens másculos e “heterossexuais”. 

 Rotulações idiotas que causam transtornos em quem está se descobrindo.  

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Fiz 6 meses e recomendo a todos. Principalmente em homossexuais mais velhos 

com problemas de auto estima e auto confiança, pois cresceram em uma 

sociedade mais machista ainda. 

 Importante para qualquer pessoa que queira se compreender melhor, 

independentemente de ser gay. Porém, nunca pode ser para mudar a orientação 

sexual.  

  Bom para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Sim, especialmente para transexuais e assistência social para os que são 

expulsos de casa ainda novinhos. 

 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 36 - 49 anos 

Escolaridade: Nível Médio 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 
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1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?   

 Apaixonei-me por alguém da escola. 

 Via revista pornográfica do meu tio. Adorava ver os homens fortes. 

 Aos 13 anos, atração por primo, achava normal, como acho até hoje. 

2) O que você sentiu com tal descoberta? 

  Na infância, fiquei confuso, não tinha com quem falar, pois sou de família 

muito religiosa. 

 Sim, me sentia muito mal, pois tinha preconceito comigo mesmo. Este é o pior 

dos preconceitos. 

 Vergonha na adolescência, pois era na década de 1980 e a AIDS era associada 

aos gays. Meu vizinho morreu de AIDS. 

 Sinto medo e angústia. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não mais. Só tenho medo da sociedade cada vez mais intolerante. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Busca de informações adequadas e científicas  

 Autoaceitação aliada a vivência do dia a dia. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Não. 

 Sim.  

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias? 

 Sim, várias vezes. 

 Não. Sexo anal nunca, oral algumas vezes. 

 Sim, em relacionamento sério. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não. 
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8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Reforça o estereótipo, sou passivo e não tenho cara de afeminado. 

 Cada um é do jeito que é. Não julgo. Porém, tenho minhas preferências.  

 Cada um gosta do que gosta, escolhas são subjetivas. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Não se pode curar a homossexualidade, é preciso haver aceitação e respeito por 

parte do homossexual.  

 Tive experiência ruim com terapeutas, tive depressão e nenhum dos 5 terapeutas 

que passei me ajudaram. Tem muito profissional despreparado para lidar com a 

sexualidade. Busquei nas redes sociais ajuda. Meu trabalho como desenhista, 

fotógrafo e editor de uma revista para homossexuais me ajuda muito. 

 Útil, independentemente da orientação sexual. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 36 - 49 anos 

Escolaridade: Nível Superior Incompleto 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?   

 Desde pequeno, mas a primeira relação foi na adolescência. Não gozei, pois 

fiquei muito nervoso.  

 Desde criança brincava com meus primos. 

 Aos 13 anos me apaixonei por um vizinho que era mais velho, casado e com 

filhos. Enquanto não consegui sair com ele, não sosseguei. 

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Angústia por ter preconceito da família religiosa e da sociedade. 

 Não senti nada de mal. Tudo aconteceu naturalmente. 
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3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não tenho mais. 

 Não, nunca me senti mal, só penso em transar e aproveitar a vida. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Sair de casa e mudar de cidade me deram mais coragem para eu viver o que eu 

era. 

 Assumi muito cedo para minha família, tive o apoio deles. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo? 

 Sim, cigarro. 

 Sim, álcool. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias? 

 Sim, adoro pele com pele. 

 Sim, com meu marido. 

 Sim, sou soropositivo e faço sem camisinha com outros soropositivos. Estou em 

tratamento. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Sim. 

 Não.  

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Há gosto para tudo. Efeminados sofrem mais preconceitos e machões se 

seguram para que sua virilidade não seja questionada. 

 Normal. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Não acho necessário 

 Acho um absurdo, pois sou normal e estou bem assim.  
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PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 36 - 49 anos 

Escolaridade: Nível Superior 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?  

 No início da adolescência, experimentando sexo com outros homens. 

Brincadeiras sexuais, acho que a minha homossexualidade foi ocasional, 

aconteceu na adolescência. 

 Desde criança, não sabia o que aquilo significava.  

 Na adolescência, vendo colegas se exercitando nas aulas de educação física.  

 Com 4 ou 5 anos fui molestado pelos primos e chantageado. 

 Sofria hostilidades na escola,andava mais com meninas, brincava com elas, 

gostava de me vestir de mulher. Não falava para ninguém que gostava de 

homem.  

 Na década 1980, homossexualidade era relacionada a AIDS. Era terrível. 

 Na infância, foi difícil a aceitação no começo. Minha família é muito religiosa. 

 Amigos, primos, brincadeiras que eu mesmo buscava na infância. Os homens 

bonitos que apareciam na TV. 

 Aos 8 anos de idade pedi a um adulto para ver seu pênis. Só havia visto de 

criança. Nunca me preocupa isso.  

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Indiferente, mas sentia que devia ter desejos heterossexuais.  

 Sentia insegurança, pois não sabia o que estava acontecendo, não teve 

esclarecimento sobre sexualidade. 

 Tentei me matar. 

 Sentia culpado e perdido. 

 Sentia vergonha por não saber o que era, medo de descobrirem e angústia por 

ser excluído entre os amigos. 
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 Na hora da brincadeira com os meninos, porém depois sentia vergonha.  

 Estranhamente e medo, mas prazer acima de tudo. 

 Medo da minha mãe descobrir. 

 Sentia vergonha, tentei ser heterossexual aos 15 anos. Achei que o desejo por 

homens passaria. 

 Sentia medo , culpa e angústia. 

 A sociedade deixava claro que era uma doença, uma perversão. 

 Percebi o preconceito social, tinha medo da homofobia e não do desejo em si. 

Tinha que realizar meu desejo. 

 Uma vez beijei uma menina, mas sabia que não ia as vias de fato. Era 

angustiante. 

 Tem sido raro, mas quando encontro uma barreira sinto angústia, que me ajuda 

a seguir em frente e lutar. 

 Sentia confuso, achava que era algo secreto, não era claro para mim o desejo. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 A necessidade de ter desejos heterossexuais era reflexo da minha 

bissexualidade. 

 Perdido, pois a homossexualidade é um peso a carregar. 

 Angústia, não me sinto bem por ser homossexual.  

 Medo misturado com vergonha, se não fossem esses sentimentos, seria assumido 

para os outros. 

 Sentia me muito mal, tornei-me inseguro, medroso e angustiado.  

 Tive educação religiosa, ainda pouco. 

 Hoje não mais, as coisas estão melhorando.  

 Mas o homem ainda tem muita dificuldade de expressar afeto por outro homem. 

Por isso as relações ainda são muito genitais. 

 Quando conheço alguém novo para namorar, tenho medo como a família dele 

vai reagir. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto? 

 Quando entrei na faculdade.  



417 

 

 Focar em outras áreas da vida. Sou feliz sendo homossexual, mas é um peso 

grande a carregar. 

 Foram minimizados, pois aos 34 anos percebi que tinha características 

valiosas, não sou só minha sexualidade. 

 Terapia e autoconhecimento. 

 Depois que me assumi para meus pais. 

 Aceitar me como uma pessoa normal, não sou distinto só porque gosto de 

homens. Minha sexualidade é um assunto meu. 

 Autoconhecimento , liberdade financeira, autoestima ajudam. 

 Quando conheci outros iguais.  

 Esclarecimento sobre o assunto, apoio e aceitação de família e amigos 

queridos. 

 Quando me assumi pra mim aos 20 anos, tudo melhorou. 

 Quando aos 22 anos fui a uma festa rave em 1994. O tema começou a ser muito 

falado e vi que não estava só. 

 Assumir para minha família aos 23 anos e viver uma relação de 6 anos, no qual 

dois morei com ele. 

 Li na “Revista Capricho” que era normal ter experiências com alguém do 

mesmo do mesmo sexo na adolescência. Então não me preocupei com isso, 

achei que ia passar. Não passou acho que nunca realmente quis que passasse.  

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Não. 

 Sim, antes do sexo, ilícitas. 

 Sim, muita droga, álcool. 

 Sim, muitas vezes. 

 Quando estou com alguém fixo não. Porém quando uso drogas, elas me 

impedem que eu faça sexo casual. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Com meu companheiro de longa data. 

 Sim, umas dessas vezes, e uma delas me tornei soropositivo. 

 Sim, em locais de pegação, sauna, clubes de sexo, banheiro de danceteria, 

estava bêbado.  
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 Sim com companheiro, mas no sexo oral não uso, pois sei que há baixo risco. 

 Sim, descuido causado pelo uso de drogas. 

 Sim, quando o tesão foi maior que a razão. 

 Sim, no início da minha vida sexual. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não. 

 Sim. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Construções sociais que muitas vezes não refletem a realidade. 

 São rótulos que não passam de julgamentos. 

  Bobagens, pois há homossexuais ativos afeminados e homossexuais másculos 

passivos. 

 Às vezes há aqueles que forçam a feminilidade para se autoafirmar e aqueles 

que forçam a masculinidade para se defender. 

 Estereótipos existem para que haja aceitação da sociedade. 

 Tudo acaba em pizza, não vejo muita diferença, no final é tudo homem com 

homem.  

 Ambos são formados por uma cultura de disputa de poder.  

 Ativo, passivo, másculo ou efeminado, não faz do cara menos gay. 

 Sou o que sou e não interessa a ninguém. 

 Pessoas mal resolvidas que querem passar por um estereótipo de 

heterossexuais, que nem mesmo os heterossexuais são. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Já fiz e ajudou muito na época que me revelei para os meus pais e familiares na 

adolescência. 

 É importante para um todo em geral, sinto a vontade em relação a minha 

orientação. 

 Sim, muito importante. 
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 Agora não mais, mas no passado foi fundamental. Foi dolorido, necessário, 

enriquecedor e iluminador. 

 Se a pessoa tem algum problema em se aceitar, acho bom. 

 A sexualidade é apenas um detalhe da minha vida. A terapia também ajudaria 

em outros aspectos. 

 Desnecessário, pois se for um terapeuta heterossexual, pode influenciar o 

paciente a ser heterossexual. Um par de médicos, cada um de um lado seria 

mais justo. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 36 - 49 anos 

Escolaridade: Nível Pós-graduação 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?   

 Depois de 4 anos de casado com mulher, ela ficou doente, entrei na sala de bate 

papo da internet, fui convencido por um cara a sair com ele. 

 Na adolescência, até entender que era considerado errado. 

 Desde pequeno, não sabia o que era  

 Foi na infância. Minha família era reservada. Pegava livros sobre o assunto na 

biblioteca. 

 Desde a pré-adolescência. Pensei até em tirar minha própria vida. 

 Na adolescência tive relação com um homem e foi ruim, pois arruinou meu 

sonho de ter família e ser pai.  

 Na verdade estava buscando a afetividade paterna e não exatamente o sexo com 

homens. Depois tentei me reprimir.  

 Apaixonar-se por outro menino na escola, durante a adolescência. Achava que 

era admiração, vontade de ser igual a ele quando fosse adulto. 

 Achava que era apenas curiosidade que se sobrepunha ao desejo por mulheres. 

 Foi tranquila a transição, já que tive namoradas.Tinha formação política em 

direitos humanos, o que me ajudou.  
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 A religião ditava a heteronormatividade onde fui criado. Apesar da busca pelo 

prazer quando adolescente, sentia muita culpa. 

 No início da década de 1990. Aos 18 anos namorava mulheres e homens. Era 

envolvido com a igreja. Mais tarde, aos 22 anos, resolvi estar apenas com 

homens. 

 Sofria hostilidades, minha família era muito religiosa. Só pude ter uma relação 

com homem depois dos 23 anos.     

2) O que você sentiu com tal descoberta? 

 Ainda me sinto mal por ser homossexual. 

 Sinto muito medo e angústia pelas reações das pessoas. 

 Vergonha e medo. Achava estranho mais gostava. 

 Culpa, por vir de uma família muito católica, depois aversão e negação. Fiquei 

violento, criei uma barreira de ódio contra aquilo que não conhecia. Era para 

me proteger, achando que esta “fase” passaria. 

 Vergonha, medo e excitação. 

 No começo me sentia mal. 

 Sofria muitas hostilidades por causa do meu jeito. Não tinha noção, quis 

morrer, me isolar e sumir. 

 Sentia medo, angústia e vergonha. Achava que o desejo homossexual era ligado 

a prostituição e ao crime. 

 Sentia receio como meu pai reagiria. 

 Sim, sentia medo, mas havia boatos que meu pai também tinha tido 

experiências homossexuais. Minha mãe é minha melhor amiga. Porém, em casa 

meu pai é machista e preconceituoso. 

 No começo foi difícil, sofria hostilidade. Sair do armário foi difícil.  

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Sim. 

 Não. Apesar da minha família não saber, lido bem com isto. Tenho medo da 

rejeição da família. 

 Faz parte da minha vida, hoje não mais.  

 No social, me solto mais, porém tenho medo de ataque homofóbico. 

 Sim, quando tenho dificuldade de me expor em trabalhos e palestras. 
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 Não mais. Tinha uma preocupação com a forma que meu pai iria reagir. 

Construí uma relação saudável, afetiva, amorosa e companheira com meu pai 

que infelizmente faleceu. 

 Não mais, pois todos sabem de mim. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Ainda existem.  

 Viver relações homossexuais, relativizar a moral, o preconceito e conhecer 

pessoas LGBT. 

 Aprendi a me aceitar, foi uma evolução. 

 Mudar de cidade, conviver com pessoas mais abertas. 

 Perceber que o preconceito é fruto do medo do desconhecido. 

 Depois da minha experiência com homens, depois dos 24 anos. 

 Fazer terapia. 

 Buscar instrução e ter virado ateu. 

 Se tivesse feito terapia desde o início, minimizaria o sofrimento lá na 

adolescência. 

 Processo longo e o apoio dos meus pais e irmãos ajudou a eu me assumir. 

 Quando meu pai acompanhou de perto minha vida de militante e amorosa. 

 Ter o reconhecimento profissional que tenho hoje, as pessoas me veem como 

modelo.  

 Compreensão da construção histórica da homossexualidade e ter assumido a 

homossexualidade como um traço biológico identitário, foi fundamental.  

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Só cerveja. 

 Não. 

 Sim, após álcool. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Sim, alcoolizado. 

 Sim, quando quero. 
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 No início da minha atividade sexual sim. 

 Sim, já fiz, hoje uso camisinha. 

 Há 20 anos atrás com meu namorado, atualmente não. 

 No sexo oral sim. 

 Sim, com meu namorado sim. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo? 

 Não 

 Sim, mas faço pouco por falta de parceiros. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Prefiro homossexual másculo, discreto e passivo. 

 Não veria problemas, se elas não estivessem sido colocadas em uma hierarquia 

social. 

 O primeiro me interessa mais, mas são apenas estereótipos. Que podem 

surpreender. Excessos de feminilidade podem ser para afrontar, sou reservado, 

acho desnecessária tal atitude. 

 Preconceito machista. O passivo pode ser másculo e o ativo afeminado. O 

másculo tenta se esconder e o afeminado se autoafirmar. 

 Busca para se encaixar em padrões sociais para ser aceito. 

 Dois tipos diferentes de ser. 

 Problemático, mas opera no desejo e na fantasia. 

 Estereótipos históricos ligados à homofobia e machismo. 

 Criou-se um modelo falso que exclui e oprime os diferentes, o que gera 

preconceito, angústia e baixa autoestima. 

 O ser humano é ímpar. Há espaço para todas as expressões comportamentais e 

corporais.  

 Encaixar a heteronormatividade no mundo gay. 

 Ridiculamente heterossexista. 
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9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Não gosto de psicólogo, não tive uma boa experiência, não estão preparados 

para lidar com este tema. Passo com psiquiatra mas não falo da minha 

sexualidade. 

 Fiz, mas não foi por este motivo. 

 Acho que pode ajudar, mas não é indicado para todos. 

 Sim, muito importante. 

 Acho desnecessário, estou bem. 

 É bom para qualquer pessoa e todas as necessidades humanas. 

 Para mim foi bom, pois na adolescência tive depressão por me descobrir gay. 

Tentei me matar algumas vezes. 

 Para se conhecer e se aceitar sim. Principalmente no início da descoberta. Para 

“curar-se”, nunca! Isto não é doença! É natural! 

 Quando jovem necessário, agora não mais. 

 Não especificamente para isso. 

 Com um profissional preparado, pois há muitos despreparados em relação à 

questão sexual. 

 Não sinto necessidade. 

 Há muitos profissionais que confundem com cura gay. Muitos deles estão 

ligados à religião. Neste caso é o profissional que precisa de tratamento. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 50 - 60 anos 

Escolaridade: Nível Médio 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?  

 Na infância, me senti atraído por fotos de homens em revistas. 
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 Desde sempre. 

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Sim, na época sim. 

 Tentei me matar. 

 Angústia, tenho um pai muito religioso e tradicional. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não tenho mais problemas hoje. 

 Hoje não mais, liguei o botão do foda-se e decidi ser feliz. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Morar só e ser economicamente independente. 

 Quando me assumi para minha família e me aceitei como sou. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Às vezes. 

 Não. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Sim já aconteceu. 

 Quando mais novo e com parceiro fixo. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo? 

 Prefiro másculos e discretos. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Imposição da mudança da orientação sexual nunca! 
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 Para esta questão não precisa. 

 Se a pessoa se sente bem, acho válido. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 50 - 60 anos 

Escolaridade: Nível Superior Incompleto 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?  

 Sim, na infância e pré-adolescência. 

 Tinha 18 anos, fazia teatro, era jovem idealista. 

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 Sentia vergonha, medo excitação, não sabia o que era. 

 Sentia mal, pois não gostava da maneira que os gays viviam. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não mais. 

 Tenho medo do futuro. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto? 

 Amadurecimento, vivências e experiências. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Sim. 

 Não. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Sim, com parceiro regular. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  
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 Sim. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Repetição dos padrões heteronormativos. 

 Personagens de um grande circo! 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Para esta finalidade na minha vida, não acho necessário. 

 Preciso de acompanhamento para me tornar adequado na sociedade, 

sendo homossexual ou não. Assim terei uma velhice segura, isso sim! 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária: 50 - 60  anos 

Escolaridade: Nível Superior 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época?   

 Sim, na infância. 

 Na época da faculdade. Cada vez que o desejo aumentava, tudo me parecia 

subversivo, contrário a natureza humana e outros questionamentos pejorativos. 

 Na infância e adolescência não me identificava com os meninos (brincadeiras 

de bola e tal). Foi difícil a descoberta, pois sou neto de japoneses. 

 Desde a infância era reprimido, respeitoso e tímido. 

 Sempre me sentia diferente, mesmo não entendo direito aos 7 anos de idade, o 

que aquilo era. 

 Na adolescência, meu maior problema era em relação à igreja, escola e família. 

Sentia que era um pecador que tinha que criar vários personagens para me 

socializar. 
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 Ainda não me sinto confortável para discutir tudo sobre o que seria possível em 

relação a minha sexualidade. 

 Sentia culpa e vergonha na adolescência. 

 Aos 18 anos em 1978, quando conheci meu primeiro namorado, ninguém falava 

nada a respeito na época. 

 Na infância sofria hostilidades na escola por volta dos 7 ou 8 anos. 

 Com 23 anos, porém já havia tido relações com primos na adolescência. 

 Ocorreu em um cinema, saí em estado de êxtase e apavorado ao mesmo tempo. 

Já imaginava que isso fosse acontecer, porém não sabia nem quando, nem onde. 

 Aos 13 anos, brincadeira com primos. 

2) O que você sentiu com tal descoberta?  

 A escola me mostrou que eu tinha que ser como a maioria, isso gerou angústia. 

 Questionava porque tinha que passar por aquilo e escolher o caminho mais 

difícil. 

 Tentei me matar algumas vezes. 

 Tentei lutar contra meu desejo. 

 Culpa, pois na época namorava uma garota. 

 Na adolescência me sentia mal. 

 Não contei para ninguém, minha família tinha aversão em relação à 

homossexualidade, pois eles são muito religiosos. 

 Sim, medo de ser excluído do meio social e familiar. 

 No início me sentia mal. 

 Angústia, pois não queria aceitar de jeito nenhum. 

 Sofria hostilidades na escola, mas percebia que o problema era deles, não me 

deixei abater. Não me deixei sentir inferior.  

 Sim, medo da minha família e amigos me rejeitarem. 

 Minha vida seria mais fácil se eu fosse heterossexual. 

 Pensei em me matar. 

 Aos 15 anos me abri para minha família que me levou ao médico. Este porém 

nos tranquilizou. Disse que eu podia ser feliz desta forma. Na época havia 
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pouca informação sobre homossexualidade. Tudo era envolto em tabus, mistério 

e preconceitos. 

 Tinha receio da minha família descobrir. 

 Medo e falta de aceitação das pessoas. 

 Sentia me perdido, achava que era pecado e que iria para o inferno. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Às vezes, a maioria dos meus amigos são heterossexuais, mas não vejo 

necessidade de verbalizar minha orientação sexual. 

 Sim, para alguns amigos e parentes prefiro não contar. 

 Minha vida seria mais fácil se eu fosse heterossexual, menos explicações, 

zombações, questionamentos e olhares tortos.  

 Não mais. 

 Não, pois estes sentimentos foram progressivamente trabalhados em minha 

vida. 

 Não mais, atualmente não preciso mais da aceitação das pessoas. 

 Foi mais fácil para a minha família aceitar do que eu mesmo. 

 Não me imagino casado e com filhos e outras responsabilidades que os 

heterossexuais têm. 

 O tempo passou. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto?  

 Quando me aceitei, não me importava mais com as pessoas e a religião que me 

reprimia antes. 

 Sim, continuam com menor frequência.  

 Aceitar me como sou. Somente assim parei de me incomodar e comecei a me 

relacionar. 

 Quando descobri que me atraia mais por homens do que por mulheres. 

 Conhecendo os mais velhos e os mais assumidos. 

 Independência financeira, morar só. Porém, minha vida ainda é tradicional e 

religiosa. 

 Maturidade e aceitação da família. 
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 Maturidade e acesso à informação que não havia na época. Todos que não 

enquadram aos padrões, sofrem preconceito, até mesmo entre as práticas 

heterossexuais. 

 Comecei a sair na noite gay aos 25 anos, meus amigos heterossexuais 

perceberam e  começaram a se afastar de mim. 

 A maturidade me fez perceber que ser homossexual é tão meritório quanto ser 

heterossexual. 

 Maturidade e aceitação da família. 

 Aceitação da minha família e ser membro da Igreja Episcopal Anglicana, que é 

mais aberta e receptiva em relação à sexualidade.  

 Aceitação dos meus amigos e apoio do meu namorado. 

 Quando assumi minha sexualidade aos 22 anos. 

 Quando assumi para minha família aos 18 anos, aí transformei minha 

orientação em militância política. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo?  

 Sim. 

 Antes dos sexo para relaxar com as ilícitas e depois com a lícitas. 

 Não. 

6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Em várias ocasiões, prazer, fetiche, conivência, insegurança por medo de 

perder o parceiro, crer que está tudo bem com ambos ou no momento não ter 

acesso ao preservativo. 

 Antes da AIDS sim, hoje somente em relacionamento sério. 

 Sim, com parceiro fixo. 

 Sim, bêbado na década de 1980. 

 Casual e com o namorado. 

 Sim, pois meus parceiros tiravam o preservativo no meio da transa, sem que eu 

percebesse. 

 Não. 

 Sim sempre, até eu contrair HIV, há cerca de 30 anos atrás. 

 Somente no sexo oral. 
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7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Sim. 

 Não. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Os estereótipos são confirmados no meio gay e no restante da sociedade. Ambos 

ainda têm muitos a evoluir. 

 Sim, os estereótipos nos obrigam a concordar com eles para sermos aceitos. 

Temos muito o que aprender ainda. 

 Um clichê que não concordo e repudio. 

 Um grande engodo. Gosto quando as pessoas são naturais. Sejam delicadas ou 

não. 

 Há muitos musculosos que são passivos e muitos afeminados que são ativos. 

 Preconceito da sociedade. 

 Paradoxalmente, há preconceito no próprio meio LGBT que acusa a sociedade 

de ser preconceituosa. 

 Necessidade de se rotular para se encaixar na sociedade por pura ingenuidade 

e ignorância. 

 Variações sexuais e a diversidade devem ser respeitadas. 

 A própria comunidade criou isso, mas acho que é espiritual. 

 Absurdo o homossexual ter preconceitos, acho um saco.  

 Estereótipos para poder se afirmar. Necessidade de pertencimento e aceitação. 

 Um grande preconceito, dentro do próprio meio. 

 Prefiro o cara gay e não másculo. 

 Hoje em dia tudo mudou. Estereótipos na prática foram rompidos. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Sim para aqueles que nãos e aceitam, pois podem chegar até o suicídio, devido 

a tanto sofrimento. 
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 Sim, muito importante para se conhecer e lidar com o preconceito. Porém a 

homossexualidade nunca pode ser vista como doença. 

 Acho ótimo para poder encarar alguns encalços dessa sociedade medíocre. 

 Não, dispenso. 

 Já fiz, pois quando era pequeno gostava de brincar de bonecas. Não deu em 

nada, continuo gostando de homens, em nada ajudou. 

 Não só seria bom pela orientação sexual, como para a vida como um todo. 

 Descessário no momento. 

 Confusão com reorientação sexual. 

 Sim, fiz e me ajudou muito. 

 Faço e me ajuda muito. 

PARTE C 

PERGUNTAS DISSERTATIVAS 

Faixa etária:  50- 60anos 

Escolaridade: Nível Pós-graduação 

Respostas mais recorrentes e/ou de destaque dadas pelos entrevistados 

1) Quando foi que você descobriu seu desejo por homens? Como foi isto? Qual era seu 

contexto de vida na época? 

 Na adolescência. 

 Aos 12 anos me apaixonei pelo professor de ciências. 

 Sentia atração por meninos, ficava retraído, pois eu era diferente dos demais. 

 Na adolescência, era muito religioso, frequentava grupos de orações, sentia 

muito conflito. 

 Percebia na adolescência, namorava meninos e meninas. 

 Até os 20 e poucos anos namorei somente mulheres. Vim de uma família 

religiosa. Busquei terapia para ser heterossexual, sentia muita culpa por ser 

homossexual. 
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2) O que você sentiu com tal descoberta? 

 Sentia muito mal. 

 Tentei o suicídio. 

 Angústia, o que me levou a me dedicar muito aos estudos para poder 

compensar uma espécie de falha, ser homossexual. 

 Mal, pois era muito religioso. Busquei um setor da igreja menos radical para 

encontrar a cura para minha homossexualidade. Mas isso não ocorreu, sofria 

muito. 

 Sentia muita culpa, vergonha e inferioridade. Achava injusto eu ser 

homossexual e meu irmão também. 

3) Você ainda tem tais sentimentos? Como eles acontecem na atualidade? 

 Não. 

 Não mais, rompi com grupos religiosos, percebi o quanto me fez mal e o quanto 

eu era permissivo. 

4) Caso eles tenham sido minimizados, ou até mesmo deixado de existir, o que aconteceu? 

Quando foi isto? 

 Depois que percebi que minha vida pertencia a mim mesmo. 

 Ajuda profissional, bons exemplos e superação do sofrimento. 

 Tive minha família que me deu suporte, então fui me aceitando. 

 Quando contei aos meus pais e parei de seguir a ferro e fogo o que a igreja 

pregava. 

 Estar em contato com ambientes para homossexuais, começar a namorar aos 

26 anos, morar fora de casa para não magoar meu pai.  

 Estudar sobre o assunto. 

 Fazer terapia. 

 Militar sobre a causa e fazer um mestrado sobre a homossexualidade. 

5) Costuma usar drogas lícitas e/ou ilícitas antes, durante e/ou depois do sexo? 

 Não. 

 Às vezes. 

 Sim, cerveja antes do sexo. 
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6) Já fez sexo sem proteção? Em quais circunstâncias?  

 Sim, depois de sair da danceteria, estava muito louco por ter usado drogas. 

 Sim, em saunas, orgias, clubes de sexo, a dois. 

 Sim, mas evito. 

 Sim, algumas vezes consensual. 

 Sim, com meu companheiro, após fazermos exames. 

 Antes sim, porém depois de ter namorado um soropositivo sem saber, agora uso 

preservativo. 

 Sim, quando perdia o controle. 

 Na adolescência sim, hoje não mais. 

7) Você gosta de algumas práticas fetichistas e/ou sadomasoquistas no sexo?  

 Não. 

 Às vezes. 

8) Qual é sua opinião sobre os seguintes estereótipos presentes na sociedade: do homossexual 

másculo, discreto, geralmente ativo versus o do homossexual efeminado, geralmente passivo?  

 Nada a ver, pois soube de casos que o transvestismo e o transexualismo, não 

estão necessariamente ligados à orientação homossexual. 

 Reflexo de uma sociedade machista e heteronormativa. 

 É um estereótipo, pois há muita diversidade no meio gay. 

 Restringe a criatividade nas relações. 

 Uma forma de preconceito entre os próprios homossexuais, em especial contra 

os efeminados que são inferiorizados. 

9) O que acha da ideia de fazer acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico para lidar com 

sua orientação sexual? 

 Sim, para mim foi bom. 

 É bom para quem não consegue se aceitar. 

 Ajuda a pessoa a se aceitar. Mas também ajuda a pessoa como um todo. 

 Sim, a psicanálise me ajudou, porém há muitos terapeutas despreparados. 


